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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي هحا ي
ويراحبه وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةلب تحكيقها مبخهشًا عسا إذا كان الظا

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكد القدؼ العمسي

  او السهشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية دة الشهائية اسؼ الذها

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

  سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

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

. العسل عمى بيان أهؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وهي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.
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 . تؾجيه الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء به اإلسالم.3   

 ية.تدام بالسفخدات الجراسلاال  .4  

 ة ببعض السؾاضيع التي تخبط الجراسة بالسجتسع والتي تحقق فائجة عمسية وتخبؾية.خ . إثخاء السحاض5  

 تعخيف الظمبة بالجهؾد الفقهية عمى اختالف مجارسها ومرادرها السعتسجة لجيها. .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 هداف المعريي اال

 

 يان ما السقرؾد به وما هي اهؼ االسذ فيهوب مرظمح الحجيثإثخاء عقؾل الظمبة بسادة  العسل عمى -1أ

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

 .ستعمؼسذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بدهؾلة لماستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السهاراتية األهجاف ب

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

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 تعميم والتعممطرائق ال

 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 بيشهسا  

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

 

 طرائق التقييم

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

 

 كيسية.الؾججانية وال األهجاف -ج      

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

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحمها لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 مألؾفة.ريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ تقاعجاد إتكميف الظمبة ب -4ج             

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

 السشقؾلة )السهارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأهيميةد. السهارات العامة  
 
 ه السشاط به بعج جسعه لمسعمؾمات الكافية واجب أداء. ان يتقؽ الظالب 1د 
 .السخاد مؽ عمؼ مرظمح الحجيث  القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 ؾابت التي جاء بها الدشة الشبؾية االسذ والث . ان يحافع الظالب عمى3د
 الحجيث الشبؾي واسذ االخح به معمؾماته عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 مؼ طخائق التعميؼ والتع 

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

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السهارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بني  البرنامج22
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

 0 60 مرظمح الحجيث  ولىاال  -1

 

 التخطيط لمتطور الذخري

 يالئؼ متظمبات العرخ الحجيث مؽ عرف ذهشي وتؾليج االفكار وطخحها إعجاد مشهج اكاديسي.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 .ؼ الظمبةيذات الرفية وتقي.اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعهج(لستعمقة بااللتحاق بالكمية أو األنغسة ا ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي 

 أهؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 العالمة عبج الهادي الفزمي –اصؾل الحجيث 

 السامقاني  –مكباس الهجاية في عمؼ الجراية 

 ابؽ الرالح –كتاب عمؾم الحجيث 

 جسيع مؾاقع االنتخنت التي تحؾي عمى مفخدات السادة
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 مخظط مهارات السشهج        

 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 

 يةالسهاراتاألهجاف  ة يالسعخفاألهجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األهجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأهيمية السه
األخخى  السشقؾلة )السهارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

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

مرظمح  االولى -1
 الحجيث

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

مرظمح  االولى
 الحجيث

 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 

مرظمح  االولى 
 الحجيث

 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 مرظمح الحجيث االولى
 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ادة الجراسيةسؾذج وصف السن

 ادة الجراسيةوصف الس

 

 مسيوزارة التعميؼ العالي والبحث الع  السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدالقدؼ العمسي

 مرظمح الحجيث السادة الجراسيةاسؼ 

 googlemeetو classroomعبر تطبيق  أو ألكتروني دوام رسمي )نعامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

 ولىاالالسخحمة  الفرل / الدشة

 60 )الكمي( عجد الداعات الجراسية

 2/10/2021                  الؾصف  تاريخ إعجاد هحا

 ادة الدراسي أهداف الم        

 السادة الجراسية فهؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشه مؽ 1

 بالتعميؼ خرائص والؾسائل الخاصة ال.تدويج الظمبة ب2

 الخاصة بعسمية التعمؼ االهجاف العامة بأهؼتدويج الظمبة .3 

 السادة الجراسية في الحياة اليؾمية  مفخداتعمى تؾعيف  ؾن الظالب قادران يك. 4 

يؾفخ وصف السقخر هحا إيجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقها 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشها وبيؽ وصف التعمؼ مبخهشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 البخنامج.
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 محجيث الشبؾي ل معخفة السشاهج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 األهجاف السعخفية  

 استيعاب وفهؼ السادة -1أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -2أ

 لؾسائل التؾضيحيةاعجاد ا -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األهجاف السهاراتية الخاصة بالسقخر. -ب

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

 طرائق التعميم والتعمم

  . طريق  االستقراء والقياس5الذهني  . طريق  العرف4ل والجواب ادؤ . طريق  ال3. طريق  المحاضرة 0.طريق  المناقذ  2 

 طرائق التقييم

 االختبارات الذهخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 ي(المنقول  )المهارات االخرى المتعمق  بقابمي  التوظيف والتطور الذخر والتأهيمي د. المهارات العام  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. 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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 بشية السادة الجراسية

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 ظمؾبةالس

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

 معخفة مهارية 2 االول 
نذأة عمم المرطمح واشهر 

 المرنفات ييه
 

السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية

 معخفة مهارية 6 الخابع-الثاني 
مخاحل تجويؽ الحجيث 
 عؽ الخاصة والعامة 

السحاضخة 
 السشاقذة

اختبارات 
ختبار / ايؾمية

 شهخي 

 الدادس -الخامذ 

 

4 
 

 معخفة مهارية
 

مرشفات الحجيث عشج 
 .السحاهب االسالمية 

 

السحاضخة     
 السشاقذة

اختبارات 
 يؾمية

 الثامؽ  –الدابع 

 
 
4 
 

 
 

 معخفة مهارية
 

 
 اقدام الحجيث 

 االول : السذهؾر 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
 

اختبارات 
 يؾمية
  

 

 التاسع

 
 
2 
 

 
 

 ة مهاريةمعخف
 

 الثاني : االحاد
 

 السحاضخة
 
 

اختبارات 
 يؾمية
 

 السشاقذة
 

 العاشخ 
 
2 
 

 
 معخفة مهارية

 

 الحجيث السدشج
 السعمق

 
السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
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 الحادي عذخ
 
2 

 
 معخفة مهارية

 السدتفيض والسذهؾر 
 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 السرخح والسزسخ  خفة مهاريةمع 2 الثاني عذخ 
 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 –الثالث عذخ 
 الخامذ عذخ 

 معخفة مهارية  6
اقدام الحجيث مؽ 

 حيث الدشج
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
يؾمية / 
 شهخية 

 –الدادس عذخ 
 الدابع عذخ 

الفاظ التحديؽ  معخفة مهارية  4
 والتزعيف

السحاضخة 
  السشاقذة

اختبارات 
 يؾمية 

 –الثامؽ عذخ 
 التاسع عذخ 

 الحجيث السؾضؾع معخفة مهارية  4
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

الؾاحج  –العذخون 
 والعذخون 

السحاضخة  الحجيث السخسل  معخفة مهارية  4
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

 –الثاني والعذخون 
 الثالث والعذخون 

 معخفة مهارية  4
الحجيث السخدود بدبب 

 سقط االسشاد 
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
يؾمية / 
 شهخية

 –الخابع والعذخون 
 الدادس والعذخون 

 شخوط الخاوي  معخفة مهارية  6
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

 –الدابع والعدخون 
 الثامؽ والعذخون 

 كيفية التحسل واالداء معخفة مهارية  4
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 
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 البشية التحتية 

 العالمة عبج الهادي الفزمي –اصؾل الحجيث  ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 السامقاني  –مكباس الهجاية في عمؼ الجراية  (  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر2

 ابؽ الرالح –كتاب عمؾم الحجيث  اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بها 

 جسيع مؾاقع االنتخنت التي تحؾي عمى مفخدات السادة  مؾاقع االنتخنيت االلكتخونية،ب ـ السخاجع 

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 شخوط التحسل واالداء 

 الحجيث عشج ابشاء العامة وعشج الذيعة والتأصيل له تجويؽ
 

 

 -التاسع والعذخون 
 الثالثؾن 

 معخفة مهارية  4
مخاجعة مفخدات 
 الفرل الثاني 

السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
يؾمية / 
 شهخية 


