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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

تؾقعة مؽ البخنامج ومخخجات التعمؼ السايجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص ألكاديسي هحا ؾفخ وصف البخنامج اي
ويراحبه وصف لكل مقخر ضسؽ  حةالستاقج حقق االستفادة القرؾى مؽ خهشًا عسا إذا كان لب تحكيقها مبالظا

 البخنامج

 

 العالي والبحث العمسيالتعميؼ وزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية د / السخكعمسيالقدؼ ال

 NCATE او السهشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 والتخبية اإلسالميةالؾريؾس عمؾم القخآن بك هائية دة الشاالذهاسؼ 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

  سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

ؼ والتخبية القخآن الكخيبسجرسي  ةعجاديإلواظة الستؾس العسل عمى تخخيج دفعات مؽ الظمبة لخفج السجارس .1
 .إلسالميةا

 ؤدي الى وحجة الرفوت التي تدسؾ بالفخد ندانيةاإل وهيان أهؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية يبالعسل عمى  .2   
 .االسالمي ونبح الفخقة
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 .إلسالمخمق الحي جاء به ا. تؾجيه الظمبة نحؾ ال3   

 .يةراسلجا تدام بالسفخداتلاال  .4  

 .وتخبؾيةق فائجة عمسية حقت والتي بالسجتسعاضيع التي تخبط الجراسة ة ببعض السؾ خ إثخاء السحاض. 5  

 .مبة بالجهؾد الفقهية عمى اختالف مجارسها ومرادرها السعتسجة لجيهاتعخيف الظ .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 ف المعرفيةهدااال

 

 ألحؾال الذخريةفقه ابسادة  ظمبةالعقؾل ء ثخاإ العسل عمى -1أ

 .قراءاالستو عمسي والعسل بسا يتزسشه مؽ دقة السالحغة  بمؾ أسب التفكيخ ىاآلخخ عمقجرة  تشسية -2أ

 .لمستعمؼ ع بدهؾلةتبيؽ السؾضؾ ذجخات التي ساستخجام المؾحة وال -3أ

 .حيةضياعجاد الؾسائل التؾ  -4أ

 .لبعض السؾضؾعات ةتقاريخ مخترخ اعجاد  -5أ

 .تؾعيف السحاضخات الفجيؾية -6أ

 جبخناملخاصة بالا السهاراتية األهجاف ب

 .العامة والخاصةوسائل االيزاح  1ب 
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 .مة السالئسةتؾعيف االمث 2ب 

 .عمى الظمبة طخح االسئمة االستكذافية 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عمتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي العميؼ و تئق الخايسكؽ ترشيف ط  

 وفق طخق االترال  سالئسةوالسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية ال ،ل بيشهساعاوالتفويخكد عمى الستعمؼ   

 .جريذسة التغجم انتخعؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي يثة جتية الحالسعمؾما  

 

 طرائق التقييم

 يةالرفاليؾمية والسذاركات . التحزيخات 3. االختبارات الذهخية 2 االختبارات اليؾمية .1
 االخالقي لمظالب موااللتداالدمؾكي  . االنزباط4والحزؾر اليؾمي                  

 

 .الؾججانية والكيسية األهجاف -ج      

 .السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف ؾلح سئمةالطخح ا -1ج             

 .لجراسيةقؾم الظالب بحمها لمفرؾل اطخح اسئمة ي -2ج             

 .اسئمة فكخية متزسشةمية سخيعة اجخاء امتحانات يؾ  -3ج             

 .لؾفةسأعجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ الإف الظمبة بميكت -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             
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 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 لحزؾر اليؾميا .3

 ( ية التؾعيف والتظؾر الذخريخى الستعمقة لقابمالسهارات االخالسشقؾلة ) والتأهيميةعامة د. السهارات ال 
 
 ة.ؾرة جيجرسالمي بفي الفقه اال العبادات فقهحكام ا أداءالظالب  ن يتقؽا. 1د 
 .تقانإالسختمفة ب ألحؾال الذخريةفقه اتؾضيح أحكام عمى  القجرةالظالب  يستمػ. ان 2د 
 الفقه االسالمي حكامااللتدام بسختمف ا لب عمى. ان يحافظ الظا3د
 مؤلفات الفقه اإلسالمي السقارن  معمؾماته عؽ ن يظؾر الظالبا. 4د
 

 

 ؼ والتعم التعميؼطخائق  

 خائيةاالستق الظخيقة .1
 يقة الكياسيةظخ لا .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السهارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 ت اليؾميةاالختبارا .3

 . بنية البرنامج22
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

  2 ألحؾال الذخريةفقه ا   نيةثالا  -1

 

 التخطيط لمتطور الذخري

 مقارن بيؽ الجراسات الحؾزوية واألكاديسية ج اكاديسيإعجاد مشه.1

 .بجقة جالبخنام.متابعة 2

 .مبةؼ الظيتقيذات الرفية و .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعهج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 كدي سخ القبؾل ال معيار

 مؾمات عؽ البخنامجأهؼ مرادر السع
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 مهارات السشهجمخظط         

 امج الخاضعة لمتقييؼة مؽ البخنيخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدي                     

 مؼ السظمؾبة مؽ البخنامجمخخجات التع 

 لالتدمد

 

 
/ لدشة / السدتؾى ا
 ملرحلةا

دة اسؼ السا
 الجراسية

 ساسيأ

 أم اختياري 

 يةالسهاراتاألهجاف  ة يالسعخفاألهجاف 
 بخنامج اصة بالالخ

األهجاف الؾججانية 
 والكيسية 

والتأهيمية ارات العامة السه
األخخى  )السهاراتلة السشقؾ 
ف ة بقابمية التؾعيتعمقالس

 (والتظؾر الذخري

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

ألحؾال فقه ا يةثانال -1
 الذخرية

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي
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 سيةادة الجراسؾذج وصف السن

 الجراسيةادة وصف الس

 

 مسيلبحث العاوزارة التعميؼ العالي و   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدعمسيالقدؼ ال

 ألحؾال الذخريةفقه ا ةادة الجراسيسالاسؼ 

 googlemeetو classroom تطبيق عبر أو ألكتروني دوام رسمي )نعامي(   الستاحةأشكال الحزؾر 

 ثانيةال السخحمة شةالفرل / الد

 60 ()الكمي عجد الداعات الجراسية

 2/10/2021                  هحا الؾصف  تاريخ إعجاد

 ادة الدراسيةأهداف الم        

 السادة الجراسيةؼ فه.تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشه مؽ 1

 السادة الجراسيةالظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة ويج .تد 2

 السادة الجراسية ف العامةالهجاا بأهؼتدويج الظمبة .3 

 السادة الجراسية مفخداتف يعمى تؾع يكؾن الظالب قادران . 4 

 السادة الجراسيةالخاصة  لحجيثةوالسرادر القجيسة وا معخفة السشاهج. 5  

لب تحكيقها مبخهشًا ة مؽ الظاتعمؼ الستؾقعوصف السقخر هحا إيجازًا مقتزيًا ألهؼ خرائص السقخر ومخخجات ال خيؾف
 بيؽ وصف البخنامج.الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشها و التعمؼ الستفادة القرؾى مؽ فخص ج حقق اق عسا إذا كان



8 

 

 

 

 وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مقررمخرجات ال

  هجاف السعخفية األ

 وفهؼ السادة اباستيع -1أ

 تخجام المؾحة والقمؼاس -2أ

 لتؾضيحيةاعجاد الؾسائل ا -3أ

  السؾضؾعاتاعجاد تقاريخ مخترخة لبعض  -4أ

 سقخر.الخاصة بال يةالسهاراتاألهجاف  -ب

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

 ممتعطرائق التعميم وال

  لقياسااالستقراء و  . طريقة5 الذهني ريقة العرف. ط4جواب ل والا. طريقة الدؤ 3 . طريقة المحاضرة0 قذة.طريقة المنا2 

 طرائق التقييم

 االختبارات الذهخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 (توظيف والتطور الذخريال المنقولة )المهارات االخرى المتعمقة بقابمية يميةوالتأههارات العامة لم. اد
 .ةيسل مع الؾسائل التقؾيقجرة الظالب عمى التعام شسيةت .1د
 االنتخنيت(الب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )قجرة الظ تشسية .2د
   لخارجية.السرادر والسخاجع ا مع. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل 3د
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 فقه األحؾال الذخرية -سخحمة الثانيةال -بية اإلسالميةقدؼ عمؾم القخآن والتخ                       

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 ؾعالسؾض

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

التعخيف بفقه *  معخفة مهارية 14   1-7  
 األحؾال الذخرية

، ، مذخوعيتهفهكاح، تعخيلش*ا
أقدامه، السحخمات مؽ 
الشداء، مقجمات الشكاح 

ظبة، صفات الدوجيؽ(، )الخ
ات فدخ عقج الشكاح، بخر م

 تعجد الدوجات، الشذؾز.

خيقة ط
 السحاضخة

اختبارات 
اختبار / يؾمية
 شهخي 

 *الظالق: تعخيفه، معخفة مهارية     14    8-14
، مذخوعيته، شخوطه

الخجعي  أنؾاع الظالق:
 ائؽ، الخمع،والب

غهار، اإليالء، ال
 لمعانا

السحاضخة 
 السشاقذة

ات اختبار 
/ اختبار يؾمية
 شهخي 

  15-21 

 

      14 
 

 معخفة مهارية      
 

*العجة: عجة السخأة 
ؾفي الحخة، عجة الست

ها، عجة السدتخابة، زوج
دواج السشقظع، عجة ال

عجة الحامل، عجة 
 الرغيخة واليائدة.

  

خة     السحاض 
 اقذةالسش

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
 شهخي 

22-23 
 
 

 
 

 
السحاضخة  كامهاأحو الشفقة 

 السشاقذة
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       4 
 

 عخفة مهاريةم     
 

  
 

اختبارات 
 يؾمية

 
 

24-25 

 
 

       4 
     

 
 

 معخفة مهارية    
  

 
الحزانة وأحكامها، 

 الخضاع وأحكامه

 السحاضخة
 
 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
  شهخي 

 

 السشاقذة
 

26-27 

 

       
       4       
   

    
 هاريةمعخفة م 

    

 
 هاكامالؾصية واح

 

 
السحاضخة 

 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
 

27-30 
 

      6 
 
 عخفة مهاريةم

: تعخيفه، لسيخاث*ا
مذخوعيته، أسباب 
السيخاث، مؾانع 

يخاث، فخوض الس
السيخاث، أصحاب 

التعرب،  ض،الفخو 
 لخدالعؾل، ا

 

 
السحاضخة 

 السشاقذة

 
اختبارات 

/ اختبار يؾمية
 شهخي 
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 بشية التحتية لا

 الفقه عمى السحاهب الخسدة                       سقخرة السظمؾبة ال ـ الكتب1

 لسعتبخةالكتب الفقهية ا  جع الخئيدية )السرادر(  ـ السخا2

خاجع م)خاجع التي يؾصى بها اـ الكتب والس
 العالقة(ذات  الفقهيةالعبادات 

 االسالمي.االبحاث ذات الرمة في الفقه 

قع االنتخنيت مؾا االلكتخونية،ـ السخاجع ب 
.... 

ت السقخرة بالسفخدا قما يتعمكل السؾاقع االلكتخونية التي تتشاول  
 ضسؽ السشهج السظمؾب 

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 قه اإلسالميتؾجيه السقخر نحؾ األسمؾب السقارن في الف

 


