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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكد القدؼ العمسي

 الكياس والتقؾيؼ او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

  سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي

بسجرسي القخآن الكخيؼ  ةعجاديواإلالعسل عمى تخخيج دفعات مؽ الظمبة لخفج السجارس الستؾسظة  .1
 والتخبية اإلسالمية.

. العسل عمى بيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وىي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.
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 . تؾجيو الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء بو اإلسالم.3   

 تدام بالسفخدات الجراسية.لاال  .4  

 . إثخاء السحاضة ببعض السؾاضيع التي تخبط الجراسة بالسجتسع والتي تحقق فائجة عمسية وتخبؾية.5  

 تعخيف الظمبة بالجيؾد الفقيية عمى اختالف مجارسيا ومرادرىا السعتسجة لجييا. .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 السعخفيةاالىجاف 

 

  الكياس والتقؾيؼإثخاء عقؾل الظمبة بسادة  العسل عمى -1أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 
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 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  

 الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال   

 

 طخائق التقييؼ

 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.عجاد تقاريخ في إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             
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 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 كمساتو أداء. ان يتقؽ الظالب 1د 
 عمى أفكاره وميؾلة القجرةالظالب  يستمػ. ان 2د 
 قجراتو  . ان يحافظ الظالب عمى3د
 السادة العمسية معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 السياريةاالختبارات  .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بشية البخنامج11
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

  نغخي  الكياس والتقؾيؼ  الخابعة  -1

 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

 متكامل إعجاد مشيج اكاديسي.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 .ؼ الظمبةيذات الرفية وتقي.اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي 

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج
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 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 التدمدل

 

 
/ الدشة / السدتؾى 

 املرحلة

ادة اسؼ الس
 الجراسية

 أساسي

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * * * * * * * * * *  الكياس والتقؾيؼ 2021 -1

                   السخحمة الخابعة
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 ادة الجراسيةسؾذج وصف السن

 ادة الجراسيةوصف الس

 

 العمسيوزارة التعميؼ العالي والبحث   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدالقدؼ العمسي

 الكياس والتقؾيؼ السادة الجراسيةاسؼ 

 googlemeetو classroomعبخ تظبيق  ألكتخوني أشكال الحزؾر الستاحة

 الخابعةالسخحمة  الفرل / الدشة

 60 )الكمي( عجد الداعات الجراسية

 2/10/2021                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 ادة الجراسيةأىجاف الس        

 السادة الجراسيةفيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

 .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة2

 االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة .3 

 السادة العمسية مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 البخنامج.
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 معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -1أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر. -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5الحىشي  . طخيقة العرف4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 طخائق التقييؼ

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة 
 التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. قجرة الظالب عمى تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د
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 ادة الجراسيةبشية الس                                 

التعمؼ مخخجات  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

   معخفة ميارية 2   1-3  
التعخف بسؾضؾع الكياس 

 والتقؾيؼ

اختبارات  تفاعميةخيقة ط
 شيخي 

السحاضخة  أنؾاع الكياس معخفة ميارية     2   4-10
 مذتخكة

اختبارات 
 / اختبار يؾمية

  

11-11 

    2   
 

 معخفة ميارية      
 

التعخف بالتقؾيؼ ومع .
 بيان انؾاعو

  

اختبارات  مشتركة
 شيخي 

20-22 
 
2 

        
 

 
 

 معخفة ميارية     
 

 األىجاف التخبؾية
 السحاضخة  

 
 

اختبارات 
 يؾمية

 

 مذتخكة

 

23-24 

 
2 

        
     

 
 

 معخفة ميارية    
  

 أنؾاع األسئمة التحخيخية
 السحاضخة 

 
 

اختبارات 
  شيخي 

 

 مذتخكة

25-27 
       

2            
   

    
 معخفة ميارية 

    

التخظيط لبشاء 
 االختبارات التحريمية

 
 

 
السحاضخة 

 مذتخكة

 
اختبارات 

 يؾمية
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 البشية التحتية 

 كتاب الكياس والتقؾيؼ د. دمحم عبج الدالم غشيؼ            ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

أحسج دمحم الظيب: التقؾيؼ والكياس والشفدي والتخبؾي، السكتب  (  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2
 1111، 1مرخ، ط -الجامعي الحجيث اإلسكشجرية

زكخيا دمحم الغاىخ وآخخون: مبادئ الكياس والتقؾيؼ في     (2
: 1األردن، ط -التخبية، دار العمسية الجولية لمشذخ والتؾزيع، عسان

. دمحم محسؾد الحيمة: تقييؼ التعميؼ، دار السديخة لمشذخ 2002
 .2003، 2والتؾزيع، عسان األردن، ط

تقؾيؼ التخبؾي، دمحم مقجاد، لحدؽ بؾعبجهللا وآخخون: قخاءة في ال  
: 1الجدائخ، ط  -جسعية اإلصالح االجتساعي والتخبؾي باتشة

1113. 

مخوان أبؾ حؾيج وآخخون: الكياس والتقؾيؼ في التخبية وعمؼ  (3
 دون سشة 1األردن، ط -الشفذ، دار الثقافة، لمشذخ والتؾزيع  عسان

 

خو كتاب الكياس والتقؾيؼ في العسمية التجريدية الجكتؾر رحيؼ يؾنذ ك
 العداوي 

كتاب الكياس والتقؾيؼ التخبؾي واستخجامو في مجال التجريذ  . اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 
 الجكتؾر نبيل عبج اليجي الرفي

 كتاب الكياس والتقؾيؼ في التخبية والتعميؼ الجكتؾر تؾما جؾرج الخؾري 

21-30 
 
2       

 
 معخفة ميارية

التحميل االحرائي 
 لمفقخات

 
السحاضخة 

 مذتخكة

 
اختبارات 

 شيخي 
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 كتاب اساسيات في الكياس والتقؾيؼ الجكتؾر صباح حديؽ العجيمي

 مؾقع تعميؼ ججيج اخبار وافكار تقشيات التعميؼ  مؾاقع االنتخنيت االلكتخونية،ب ـ السخاجع 

 مكتبتي لمكتب االكتخونية           

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

تحذّذ أً صْبغت أىذاف التعلن ًتختلف أىذاف التعلن ببختالف نٌعْت الطالة ًهستٌاىن العقلِ ً 

 الوتبحت للتذرّسالوٌاد ًالٌسبئل 

ًبعذ تحذّذ خبزاث الطالة السببقت ًهستٌٍ نوٌىن العقلِ ًتحلْل هبدة التذرّس لتحذّذ هحتٌٍ 

 التعلن  

ًتحذّذ أىذاف التعلن ّحذد الوعلن طزّقت التذرّس التِ تتالءم هع الوبدة العلوْت ًالوستٌٍ  

 العقلِ

س لتذرّس الوٌضٌع الذُ ّزّذ ًهٌْل التالهْذ ًعنذ تحذّذ الوعلن طزّقت أً طزق التذرّ 

 تذرّسو علْو أى ّسأل نفسو

 خوست أسئلت ىِ :

 ىل تحقك الطزّقت أىذاف التذرّس ؟ -1

 ىل تثْز الطزّقت انتببه الطالة ًتٌلذ لذّين الذافعْت للتعلن  ؟ -2

 ىل تتوشَ الطزّقت هع هستٌُ النوٌ العقلِ أً الجسوِ للطالة ؟ -3

 الطالة فِ أثنبء التعلن ًتشجعين بعذ انتيبء الذرس ؟ىل تحبفظ الطزّقت علَ نشبط -4

 ىل تنسجن الطزّقت هع الوعلٌهبث الوتضونت فِ الذرس ؟ -5

 


