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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

تؾقعة مؽ البخنامج ومخخجات التعمؼ السايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص ألكاديسي ىحا ؾفخ وصف البخنامج اي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  حةالستاقج حقق االستفادة القرؾى مؽ خىشًا عسا إذا كان لب تحكيقيا مبالظا

 البخنامج

 

 العالي والبحث العمسيالتعميؼ وزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية د / السخكعمسيالقدؼ ال

 NCATE او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 والتخبية اإلسالميةالؾريؾس عمؾم القخآن بك يائية دة الشاالذياسؼ 

  :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 وىيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية يبالعسل عمى  .2   
 .االسالمي ونبح الفخقة
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 .إلسالمخمق الحي جاء بو ا. تؾجيو الظمبة نحؾ ال3   

 .يةراسلجا تدام بالسفخداتلاال  .4  

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

 .مبة بالجيؾد الفقيية عمى اختالف مجارسيا ومرادرىا السعتسجة لجيياتعخيف الظ .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 ف المعرفيةهدااال

 

 جشاياتفقو البسادة  ظمبةالعقؾل ء ثخاإ العسل عمى -1أ

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

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

 .حيةاعجاد الؾسائل التؾضي -4أ

 .لبعض السؾضؾعات ةتقاريخ مخترخ اعجاد  -5أ

 .تؾعيف السحاضخات الفجيؾية -6أ

 جبخناملخاصة بالا السياراتية األىجاف 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 اليسكؽ ترشيف طخا  

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

 .جريذسة التغجم انعؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخيثة جتية الحالسعمؾما  

 

 طرائق التقييم

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

 

 .الؾججانية والكيسية األىجاف -ج      

 .السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف ؾلح سئمةطخح اال -1ج             

 .لجراسيةقؾم الظالب بحميا لمفرؾل اطخح اسئمة ي -2ج             

 .اسئمة فكخية متزسشةمية سخيعة اجخاء امتحانات يؾ  -3ج             

 .لؾفةعجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السأإف الظمبة بميكت -4ج             

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

 ( ية التؾعيف والتظؾر الذخريخى الستعمقة لقابمالسيارات االخالسشقؾلة ) والتأىيميةعامة د. السيارات ال 
 
 ة.ؾرة جيجرفي الفقو االسالمي ب العبادات فقوحكام ا أداءالظالب  ن يتقؽا. 1د 
 .تقانإالسختمفة ب جشاياتالقو تؾضيح أحكام فعمى  القجرةالظالب  يستمػ. ان 2د 
 الفقو االسالمي حكامااللتدام بسختمف ا لب عمى. ان يحافع الظا3د
 مؤلفات الفقو اإلسالمي السقارن  معمؾماتو عؽ ن يظؾر الظالبا. 4د
 

 

 ؼ والتعم التعميؼطخائق  

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

 طخائق التقييؼ           

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

 . بنية البرنامج22
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

  2 جشاياتلافقو    خابعةال  -1

 

 التخطيط لمتطور الذخري

 مقارن بيؽ الجراسات الحؾزوية واألكاديسية ج اكاديسيإعجاد مشي.1

 .بجقة جالبخنام.متابعة 2

 .مبةؼ الظيتقيذات الرفية و .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 كدي سخ البؾل الق معيار

 مؾمات عؽ البخنامجأىؼ مرادر السع
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 ميارات السشيجمخظط         

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

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 لالتدمد

 

 
/ لدشة / السدتؾى ا
 لةملرحا

دة اسؼ السا
 الجراسية

 ساسيأ

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج اصة بالالخ

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

والتأىيمية ارات العامة السي
األخخى  )السياراتلة السشقؾ 
ة بقابمية التؾعيف تعمقالس

 (والتظؾر الذخري

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي جشاياتال فقو  خابعةال -1

                   

                    

                   



7 

 

 سيةادة الجراسؾذج وصف السن

 الجراسيةادة وصف الس

 

 مسيلبحث العاوزارة التعميؼ العالي و   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدعمسيالقدؼ ال

 جشاياتالفقو  ةادة الجراسيسالاسؼ 

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

 خابعةال السخحمة شةالفرل / الد

 60 ()الكمي عجد الداعات الجراسية

 2/10/2021                  ىحا الؾصف  تاريخ إعجاد

 ةادة الدراسيأهداف الم        

 السادة الجراسيةؼ في.تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

 السادة الجراسيةالظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة ويج .تد 2

 السادة الجراسية ف العامةالىجاا بأىؼتدويج الظمبة .3 

 السادة الجراسية مفخداتف يعمى تؾع ان يكؾن الظالب قادر. 4 

 السادة الجراسيةالخاصة  لحجيثةوالسرادر القجيسة وا جمعخفة السشاى. 5  

لب تحكيقيا مبخىشًا ة مؽ الظاالستؾقع تعمؼوصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات ال يؾفخ
 بيؽ وصف البخنامج.الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا و التعمؼ الستفادة القرؾى مؽ فخص ج حقق اق عسا إذا كان
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 وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مقررمخرجات ال

  ىجاف السعخفية األ

 وفيؼ السادة اباستيع -1أ

 تخجام المؾحة والقمؼاس -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

  السؾضؾعاتاعجاد تقاريخ مخترخة لبعض  -4أ

 سقخر.الخاصة بال يةتالسيارااألىجاف  -ب

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

 ممتعطرائق التعميم وال

  لقياسااالستقراء و  . طريقة5 الذهني ريقة العرف. ط4ل والجواب ا. طريقة الدؤ 3 . طريقة المحاضرة0 قذة.طريقة المنا2 

 مطرائق التقيي

 االختبارات الذيخية –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 تشسية .1د
 االنتخنيت(الب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )ظقجرة ال تشسية .2د
   لخارجية.السرادر والسخاجع ا مع. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل 3د
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 جشاياتمادة فقو ال -خابعةالالسخحمة  -قدؼ عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية

 الداعات األسبؾع
مخخجات 
التعمؼ 
 السظمؾبة

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ لسؾضؾعاسؼ الؾحجة / أو ا

1-8 16 
معخفة 
 ميارية

 * الجنايات:

تعخيفيا، حكسيا، دليميا، انؾاع القتل، تخك 
القراص، والعفؾ عؽ الجية، تغميع الجية ودليميا، 

اشتخاك جساعة بقتل شخص واحج، اجتساع 
السباشخ والدبب في القتل، حكؼ شخيػ مؽ ال 

ى دون الشفذ، يقتص مشو، أنؾاع الجشاية عم
القراص بكدخ العغام، وسائل الؾقائية لمحج في 

الجشاية.وقؾع   

طخيقة 
 السحاضخة

اختبارات 
 /يؾمية

9-14 12 
معخفة 
 ميارية

:*القراص  

معشى القراص لغة واصظالحا، شخائط 
القراص باالطخاف، كيفية القراص، مؽ يقؾم 

 بالقراص، تعجد أولياء السقتؾل.

السحاضخة 
 السشاقذة

رات اختبا
/ اختبار يؾمية

 شيخي 

15-19 
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معخفة 
 ميارية
 

 *الديات

دية –معشى الجية لغة واصظالحا، انؾاع الجية 
، مقجار الجية، معشى -الشفذ، دية االطخاف

الحكؾمة، دية السخأة، دية الجشيؽ، دية الكشاني، 
 دية السجؾسي، بؼ يثبت مؾجب القراص.

معشى القدامة لغة   : *أحكام القدامة
ظالحا، دليل تذخيع القدامة.واص  

كسيا ودليل وجؾبيا، كيفية ح  : *كفارة القتل
 كفارة القتل.

السحاضخة     
 السشاقذة

اختبارات 
/ اختبار يؾمية

 شيخي 
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20-22 

 
6 
 
 

 
 

معخفة 
 ميارية
 

تعخيفيا الحجود السفخوضة:  *الحدود  

 *حد الزاني

انؾاع الداني، حج الداني السحرؽ، حج الداني غيخ 
ؽ، شخوط اقامة الحج، حج اأَلمة والخقيق، السحر

حكؼ ما يتبع الدنى مؽ المؾط ونحؾه، حكؼ اتيان 
البيائؼ، مؽ يتؾلى اقامة الحج عمى الزعيف، 

 كيفية الخجؼ.

السحاضخة 
  السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
  

 

23-24 

 
 
4 
 

 
 

معخفة 
 ميارية
 

 *حد القذف

خوط معشى القحف لغة واصظالحا، حكؼ القحف، ش
حج القحف، الفاظ القحف، مدقظات حج القحف، 

 شخوط الذيؾد في القحف.

 *حد شرب الخمر

بؼ يثبت حج شخب الخسخ، السخجرات، معشى 
 التخجيخ، حكؼ السخجرات، عقؾبة تشاوليا.

 السحاضخة
 
 

اختبارات 
اختبار / يؾمية

 شيخي 
 

 السشاقذة
 

25-27 
 
 
6 

 
معخفة 
 ميارية
 

 *حد الدرقة

دخقة لغة واصظالحا، شخوط اقامة الحج تعخيف ال
 عمى الدارق، بؼ تثبت الدخقة؟

 *حد الحرابة

معشاىا لغة واصظالحا، اقدام اىل الحخابة، 
)قظاع الظخيق( وحكؼ كل قدؼ مشيؼ، متى يدقط 

 حج الحخابة.

 *الحدود التي تدقط بالتوبة والتي ال تدقط

 *الريال

، معشاه لغة واصظالحا، ودليمو، انؾاع الريال

 
لسحاضخة ا

 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
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حكسو، متى يجب رد الرائل، ومتى يجؾز ذلػ، 
كيف يجفع الرائل، ومتى يحىب دمو ىجرا، صؾر 

 مؽ الريال واحكاميا

 *المدؤولية التقريرية

ؤولية معشاىا، األثخ الذخعي الستختب عمى السد
التقريخية، امثمة تظبيكية لمسدؤولية التقريخية، 
 القاعجة السدتخمرة مؽ السدؤولية التقريخية.

29-30 
 
4 

 
معخفة 
 ميارية

 *البغاة واحكامه

مؽ ىؼ؟ حكسيؼ، شخوط قتاليؼ، دليل حكؼ قتاليؼ، 
 االثار الستختبة عمى ذلػ.

معشاىا، ضابظيا، حجىا، االثار :  *احكام الردة
 الستختبة عمى ذلػ

 *احكام ترك الرالة

ة قبل حكؼ تارك الرالة، كؼ يسيل تارك الرال
االثار الستختبة عمى اقامة الحج.تشفيح الحكؼ،   

 
السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

/ اختبار يؾمية
 شيخي 
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 البشية التحتية

 ـ الكتب السقخرة السظمؾبة1
المحقق الحلي –المختصر الىافع   

  المحقق الحلي –شرائع االسالم  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(2

 التي يؾصى بيا اـ الكتب والسخاجع

 مىهاج الصالحيه السيذ السيستاوي

المقذاد السيوري -كىز العرفان في فقه القرآن  

 

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 جسيع السجونات اإلسالمية عمى شبكة االنتخنت

 

 الجراسيخظة تظؾيخ السقخر 

 يتؾجيو السقخر نحؾ األسمؾب السقارن في الفقو اإلسالم
 

 


