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 وصف البرًاهح األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذ

 

 عبيؼخ ر٘ قبس/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى ػهٕو انقشآٌ انكشٚى ٔانزشثٛخ اإلعاليٛخ / انًشكض  ؼهًٙانقغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ
 آٌ انكشٚى ٔانزشثٛخ اإلعاليٛخثكبنٕسٕٚط ػهٕو انقش

 ثكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5

  عُٕ٘ /يقشساد/اخشٖ 
 عُٕ٘

 انزؼهًٛبد ٔانؼٕاثؾ انظبدسح يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انزطجٛقبد انًذسعٛخ انغُٕٚخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 22/9/2222 خ إػذاد انٕطف ربسٚ .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

فٙ رخظض ػهٕو انقشآٌ انكشٚى ٔانزشثٛخ اإلعاليٛخ قبدسح ػهٗ أٌ ردذسط فدٙ رخشٚظ ؽبنجخ يؤْهخ ػهًٛبَ -1

  انًذاسط انضبَٕٚخ كبفخ.

َشدترٓب ٔرطٕسْدب  رخشٚظ ؽبنجدخ يهًدخ ثبنًهدبْٛى األعبعدٛخ نؼهدٕو انقدشآٌ انكدشٚى ٔانزشثٛدخ اإلعداليٛخ يدذٖ-2     

 ٔأشٓش انًؤنهبد.

رخشٚظ ؽبنجخ يهًخ ثبنذالالد انههظٛخ ٔانًجبؽدش انؼشثٛدخ ٔاألدثٛدخ انًزؼهقدخ ثؼهدٕو انقدشآٌ انكدشٚى ٔانزشثٛدخ -3     

 اإلعاليٛخ نغشع إكًبل انذساعخ نشفذ انزؼهٛى انؼبنٙ يغزقجالً.

الثزكبسٚخ ٔاإلثذاػٛخ فٙ إػذاد انجؾٕس انزخظظٛخ ؽش انطبنجخ ػهٗ انزهكٛش انؼهًٙ ٔأعبنٛجّ ٔانًٓبساد ا-4     

 ٔيٕاكجخ انزطٕس انؾبطم فٙ ْزا انًغبل.

رضٔٚذ انطبنجخ ثبنضقبفخ انؼبنٛخ انزٙ رًكُٓب يٍ انذفبع ػٍ انقشآٌ ٔػهٕيّ ٔرخهٛض انًغزًغ يٍ انزقبنٛذ انزٙ -5    

 رؼٛق انزقذو االعزًبػٙ.
 

 ى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىانًطهٕثخ ٔؽشائق انزؼهٛ نجشَبيظيخشعبد ا  .12
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  االْذاف انًؼشفٛخ . ا-أ

انٓبو انطبنجخ أعظ ػهٕو انقشآٌ انكشٚى ٔانزشثٛخ اإلعاليٛخ ٔأعبنٛت انزقٕٚى انًخزههخ فٙ انقشآٌ انكشٚى  -1أ

       ٔكم يب ٚزؼهق ثٓب.

ًٛدخ رًكٍٛ انطبنجخ يٍ اعزخذاو األعهٕة انؼهًٙ فدٙ انزهكٛدش نًٕاعٓدخ انًشدكالد ٔػالعٓدب نغدشع رُ-2أ

 انقذساد االثزكبسٚخ ٔانزذسٚت ػهٛٓب.

رًكٍٛ انطبنجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانًٕٛل ٔاالرغبْبد ٔانقٛى ٔانًٓدبساد انٕيٛهٛدخ انًُبعدجخ  -3أ

 نٓى.

فٓى ٔرؼهٛى انطبنجخ انجُدب  انًؼشفدٙ انغدهٛى نهًهدبْٛى انخبطدخ ثؼهدٕو انقدشآٌ انكدشٚى ٔانزشثٛدخ اإلعداليٛخ -4أ

عهٛى ٚجُٗ ػهّٛ اقزُبع ٚزؾٕل إنٗ عهٕك إٚغبثٙ رغزطٛغ أٌ رذافغ ػُّ ٔرذػٕ إنّٛ  ٔرؼهًٛٓب ركٍٕٚ رظٕس

 ثقٕح انؾغخ ٔانًُطق.

 

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ :-ة 

 بنًٓبساد انزٙ رؤْهٓب نإلثذاع ٔانزًٛض.رضٔٚذ انطبنجخ ث– 1ة 

ًغزًغ ٔكٛهٛخ إٚغبد انؾهٕل انًُبعجخ رضٔٚذ انطبنجخ ثبنخجشاد انخبطخ ثبنًشبكم انزٙ رٕاعّ ان – 2ة 

 نٓب.

        رًُٛخ قذساد انطبنجخ ػهٗ َقم انًؼشفخ إنٗ اٜخشٍٚ خبطخ فًٛب ٚخذو انؾشكخ انؼهًٛخ.– 3ة 

 

 ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انششػ ٔانزٕػٛؼ.-1

 ؽشٚقخ انزؼهٛى انزؼبَٔٙ.-2

 يٍ قجم انطبنجبد. ؽشٚقخ إنقب  انًؾبػشح ٔؽشػ األعئهخ ٔاإلعبثخ ػهٛٓب-3

 ؽشٚقخ انزؼهى انزارٙ فٙ كزبثخ انجؾٕس.-4

 ؽشائق انزقٛٛى      

 االخزجبساد انشهٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ.-1

 انًشبسكخ اصُب  انًؾبػشح.-2

 انزقٛٛى انًغزًش نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانزقبسٚش انًكههخ ثٓى.-3

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ :-ط

            نغًبػٙ فٙ انًغًٕػبد ثهؼبنٛخ ثؾٛش ٚشعخ نذٚٓى انشؼٕس ثبالَزًدب  إندٗ يغدزًؼٓىرًُٛخ انشؼٕس ا -1ط         

 ٔإثذا  انشأ٘ ثٕػٕػ, ٔرقجم آسا  اٜخشٍٚ.

رًكٍٛ انطبنجخ يٍ انزهكٛش ٔانزؾهٛم فٙ انًٕاػٛغ انًزؼهقدخ ثؾدم انًشدكالد انؼًهٛدخ يًدب ٚغدبػذ ػهدٗ -2ط

 ركٍٕٚ شخض فبػم ٔػؼٕ َبفغ نًغزًؼّ.

 كٍٛ انطبنجخ يٍ انزٕاطم يغ اٜخشٍٚ إلقُبػٓى ثقٛى اإلعالو ٔيجبدئّ.رً-3ط

 رضٔٚذ انطبنجخ ثًٓبسح انقب  انًؾبػشاد ايبو اٜخشٍٚ.-4ط   

 ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انششػ ٔانزٕػٛؼ.-1

 ؽشٚقخ انًؾبػشح.-2

 انًشبسكخ فٙ األَشطخ انظهٛخ ٔانالطهٛخ انغًبػٛخ.-3

 ؽشائق انزقٛٛى    

 االخزجبساد انشهٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ.-1

 انًشبسكخ أصُب  انًؾبػشح. -2
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 انزقبسٚش ٔانذساعبد.-3

 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕيٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُقٕنخ انزتْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

ًٛخ ٔانًؼشفٛخ يٓبسح اعزخذاو االرظبل انشهٓٙ ٔانًكزٕة ثشكم فؼبل فٙ رًُٛخ انقذساد انؼه-1د

 ٔانؼًهٛخ.

 انزطجٛقبد انذساعٛخ ٔانًُٓٛخ انًخزههخ فٙ يغبل انزخظض. يٓبسح اعزؾذاس انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ فٙ -2د

اإلفبدح يٍ انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ انًهٛذح ػهٗ شجكخ االَزشَذ, فٙ انزٕاطم يغ اٜخشٍٚ ٔانؾظٕل -3د

 ػهٗ يظبدس انًؼهٕيبد.

اس ٔانزقُٛبد ٔانؼًهٛبد انًشرجطخ ثٓب انزٙ رشغغ انًغؤٔنٛخ انشخظٛخ ػٍ رؼشٚف انطبنجخ ثبألدٔ-4د   

 ػًهٛخ انزؼهى.

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىؽشائق          

 انًؾبػشاد.-1         

 إػذاد انزقبسٚش ٔأٔساق انجؾش.-2          

 إسشبد انطبنجخ إنٗ ثؼغ انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ نإلفبدح يُٓب.-3           

 

 ؽشائق انزقٛٛى          

 ػشع ًَبرط نالخزجبساد انغبثقخ ٔيُبقشزٓب يغ انطبنجبد.-1         

 انزقٛٛى انهشد٘ نقذسح انطبنجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ انًغزقم.–انغًبػٛخ  رقٛٛى انٕاعجبد-2

ٔيهٛذح ٔيهظهخ فٙ انؾظخ انذساعٛخ ثطشٚقخ رؼضص انزؼهى ٔرؾغٍ رقٛٛى األدا  فٙ  خرغزٚخ ساعؼ-3

 قجم.انًغز

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ػًهٙ َظش٘   

  2 ػهى انُهظ انزشثٕ٘ ػق َذ 121 انًشؽهخ األٔنٗ

 1 2 انؾبعجبد ػ 122 

  2 حقوق اإلنسان والديمقراطية ؽٍ 123 

  2 أعظ انزشثٛخ عذ 124 

 1 2 اػذ انزالٔح ٔانؾهظقٕ ػق رؼ 125 

  2 ػهٕو انقشآٌ ػق ػق 126 

  2 فقّ انؼجبداد ػق فغ 127 

  2 يذخم نذساعخ انششٚؼخ ػق دػ 128 

  3 انُؾٕ ٔانظشف ػق َض 129 
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  2 انًُطق ػق و 112 

  2 يظطهؼ انؾذٚش ػق يؼ 111 

 1 2 قٕاػذ انزالٔح ٔانؾهظ ػق رؼ 212 انًشؽهخ انضبَٛخ

  2 بْظ انًؾذصٍٛيُ ػق يى 213 

  2 ػهى َهظ انًُٕ ػُى 214 

 1 2 انؾبعجبد ػ 215 

  2 انزؼهٛى انضبَٕ٘ ػق رش 216 

  2 ػهى انزهغٛش ػق ػذ 217 

  2 انغٛشح انُجٕٚخ ػق عٍ 218 

  3 فقّ األؽٕال انشخظٛخ ػق فبػ 219 

  3 انُؾٕ ٔانظشف ػق َض 222 

  2 انجالغخ ػق ة 221 

  2 اإلعاليٛخ انؼقٛذح ػق ة 222 

  2 اإلسشبد انزشثٕ٘ سد 323 انًشؽهخ انضبنضخ

  2 انًُبْظ ٔؽشائق انزذسٚظ ؽذ 324 

 1 2 انزالٔح ٔانؾهظ ػق رظ 325 

  2 يقبسَخ أدٚبٌ ػق يب 326 

  2 رهغٛش آٚبد األؽكبو ػق رب 327 

  2 فقّ انًؼبيالد ػق فى 328 

  2 انؼقٛذح اإلعاليٛخ ػق ػب 329 

  2 أطٕل انهقّ افػق  332 

  2 انُؾٕ ػق ٌ 331 

  2 انجالغخ ػق ة 335 

  2 يُٓظ انجؾش انؼهًٙ ٔانًكزجخ ػق ثغ 336 

  2 انقٛبط ٔانزقٕٚى قذ 432 انًشؽهخ انشاثؼخ

 2  يششٔع انجؾش ثؾش 433 

 2 1 انًشبْذح ٔانزطجٛق يذ 434 

 1 2 انزالٔح ٔانؾهظ ػق َظ 437 

  2 ٍيُبْظ انًهغشٚ ػق يف 438 

  2 االػغبص انقشآَٙ ػق اق 439 

  2 أطٕل انهقّ ػق اف 442 

  2 فقّ انغُبٚبد ػق فظ 441 

  2 انُؾٕ ػق ٌ 442 

  2 رؾهٛم انُض انقشآَٙ ػق رق 443 
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

يع ومطالبتهن بعمل التقارير والبحوث يتم التخطيط لتطوير شخصية الطالبات عن طريق إقامة حلقات نقاشية معهم ملختلف املواض-1
 الشخصية لتنمية التطور الشخصي لديهن.

 القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين.-2
 قدرة الطالبة على التأثري وإقناع اآلخرين للمناقشة والتوصل إىل اتفاق ضمن العمل اجلماعي مع إدارة الوقت. -3
 

 انًؼٓذ(ثبنكهٛخ أٔ  األَظًخ انًزؼهقخ ثبالنزؾبق غ)ٔػيؼٛبس انقجٕل  .13

مة املعدل للمرحلة اإلعدادية , املؤهالت الشخصية اجلسمية والعقلية والوجدانية اليت جيب أن يتميز هبا املعلمون واملربون واملدرسون, سال
 النطق والعقل والرغبة واالقبال على التخصص.

 شروط القبول يف الكلية:-1
 لبحث العلمي.قبول مركزي من وزارة التعليم العايل وا-أ

 املقابلة العلمية.-ب
 الفحوصات الطبية.-ج
 شروط القبول يف القسم:-2
 اختيار رغبة الطالبة.-أ

 معدل القبول يف الثانوية العامة.-ب
 الطاقة االستيعابية يف القسم.-ج
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 املصادر املعتمدة من قبل اجلامعة) اللجنة القطاعية(.-1
 اضر جلنة العمداء اخلاصة بتطوير املناهج الدراسية.حم-2
 والكتب املتنوعة اخلاصة مبجال علوم القرآن والرتبية اإلسالمية. املصادر واملراجع-3
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُن

 لوطلىبت هي البرًاهحهخرخاث التعلن ا 

السٌت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرًاهح
االهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الوٌقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسٍ علىم القرآى  السٌت األولً

                   
 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسٍ العباداثفقه   السٌت الثاًُت

                   

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسٍ فقه الوعاهالث  السٌت الثالثت

                   

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسٍ أصىل الفقه  السٌت الرابعت
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ ر٘ قبس/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى ػهٕو انقشآٌ انكشٚى ٔانزشثٛخ اإلعاليٛخ  / انًشكض ؼهًٙانقغى ان .2

 ػق اف 442/أطٕل انهقّ اعى / سيض انًقشس .3

 انضايٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انهظم / انغُخ .5

 عبػخ2 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 22/9/2222 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 هٗ فٓى أطٕل انذٍٚقذسح انطبنجخ ػ-1

 قذسح انطبنجخ ػهٗ فٓى ؽشٚقخ اعزُجبؽ األؽكبو انششػٛخ يٍ يذاسكٓب انخبطخ. -2

 إنًبو انطبنجخ ثكم يب ٚزؼهق فٙ يٕػٕع ْزا انؼهى ٔؽم اإلشكبالد ٔانغٕاة ػهٛٓب ٔؽم األنغبص .-3

ًخزظخ ثٓزا انؼهى رذسٚت ٔرتْٛم انطبنجخ ػهٗ فٓى انؼجبساد انخبطخ ثبألطٕنٍٛٛ ٔاالططالؽبد ان-4

 ٔاألدٔاد انزٙ ٚقذيٓب األطٕنٙ إنٗ انهقّٛ نكٙ ٚزٕطم إنٗ اعزُجبؽ األؽكبو انششػٛخ.

َظشاً السرجبؽ ػهى األطٕل ثجبقٙ انؼهٕو كبنهقّ ٔانؾذٚش ٔانًُطق ٔغٛشْب فٓزا يب ٚٓٛت نهطبنجخ االؽالع -5

 ػهٗ فٓى يقذيٙ نٓزِ انؼهٕو.

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىٔؽشائق انزؼهٛ انًقشسيخشعبد  .9

  االْذاف انًؼشفٛخ -أ
رزؼهى انطبنجخ خالل انغُخ انذساعٛخ اططالؽبد األطٕل ٔأْذافّ ٔغبٚبرّ ٔانزٙ أًْٓب ْٕ أٌ ػهى  -1أ  

       األطٕل ٔأْذافّ ْٕ يُطق انهقّ.

أًْٛخ  َظشاً ألًْٛخ األؽكبو انششػٛخ فٙ ؽٛبرُب انؼًهٛخ ٔٔعٕة رؼًهٓب ألعم انؼًم انظؾٛؼ أػطذ-2أ

 كجشٖ نؼهى األطٕل.

أٌ يٍ أْذاف ْزا انؼهى ْٕ يؼشفخ إَٔاع األدنخ َٔقبؽ االشزشاك ٔاالخزالف فًٛب ثًُٛٓب كبنذنٛم  -3أ

 انههظٙ ٔغٛش انههظٙ ٔانذنٛم انؼقهٙ ٔاألطٕل انؼًهٛخ ٔرؼبسع األدنخ ٔغٛشْب يٍ يهشداد ْزا انؼهى.

ؽكبو ٚزٛؼ نهطبنجخ انهٓى انظؾٛؼ نكضٛش يٍ انزكبنٛف فٓى ٔدساعخ ؽشق االعزُجبؽ ٔيؼشفخ األدنخ ٔاأل-4أ

 ٔانزًٛٛض ثُٛٓب فٙ ؽٛبرُب انٕٛيٛخ.

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس  -ة 

رضٔٚذ انطبنجخ ثًٓبسح اإلدساك ٔانهٓى نًظطهؾبد ػهى أطٕل انهقّ نززؼهى يٓبسح االعزذالل ٔكٛهٛخ – 1ة 

هقٓٛخ انؼًهٛخ ثبػزجبس انؼالقخ انقبئًخ ثًُٛٓب فبنهقّ ًٚضم انزطجٛق رطجٛق انًغبئم األطٕنٛخ ػهٗ األؽكبو ان

 ٔػهى األطٕل ْٕ انُظشٚخ.

رًكٍٛ انطبنجخ يٍ أدساك انًغبئم األطٕنٛخ ْٔزا ثذٔسِ ٕٚعغ إدساكٓب ٔفًٓٓب نؾم انكضٛش يٍ  – 2ة 

قٛذ ٔانًغى ٔانًجٍٛ انُض انًغبئم انًزؼهقخ ثبنقشآٌ انكشٚى كبنؼبو ٔانخبص ٔانؾكى انًزشبثّ ثّ ٔانًطهق ٔان

 ٔانظبْش ٔغٛشْب.

         اسرجبؽ انطبنجخ ثبنًظبدس ٔانًشاعغ األطهٛخ فٙ يهشداد انًقشس.– 3ة 

 ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انششػ ٔانزٕػٛؼ.-1

 ؽشٚقخ انزؼهٛى انزؼبَٔٙ.-2

 ؽشٚقخ إنقب  انًؾبػشح ٔؽشػ األعئهخ ٔاإلعبثخ ػهٛٓب يٍ قجم انطبنجبد.-3

 ؽشٚقخ انزؼهى انزارٙ فٙ كزبثخ انجؾٕس.-4

 ؽشائق انزقٛٛى      

 االخزجبساد انشهٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ.-1

 انًشبسكخ اصُب  انًؾبػشح.-2

 انزقٛٛى انًغزًش نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانزقبسٚش انًكههخ ثٓى.-3

 ايزؾبَبد فظهٛخ نهًُٓظ انذساعٙ إػبفخ إنٗ ايزؾبٌ َظف انغُخ ٔااليزؾبٌ انُٓبئٙ.-4
 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ -ط

 ؽش انطبنجخ ػهٗ يُبقشخ انًغبئم األطٕنٛخ ٔؽال ػًٍ يغًٕػبد انؼًم ػهٗ انُقبػ. -1ط         

ؽش انطبنجخ ػهٗ رؾًم انًغؤٔنٛخ  فٙ انزؼهى يٍ خالل انقٛبو ثًششٔع عًبػٙ ٔاالنزضاو ثًزطهجبد -2ط

 انغٕدح فٙ األدا .

 عزهبدح يٍ يبدح ػهى األطٕل.ؽش انطبنجخ ػهٗ انزهكٛش ٔاال-3ط

 رضٔٚذ انطبنجخ ثًٓبسح انقب  انًؾبػشاد فٙ فقّ األؽٕال انشخظٛخ ايبو اٜخشٍٚ.-4ط   

 ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٚزى يشبسكخ انطبنجخ خالل انًؾبػشح ثؾم ثؼغ انًشبكم انؼهًٛخ انًزؼهقخ ثبنًٕػٕع.-1

 سعٓب نًُبقشخ انًٕاػٛغ انزٙ رزطهت انزهكٛش ٔانزؾهٛم.ركٍٕٚ ؽهقبد َقبشٛخ خالل انًؾبػشاد أٔ خب-2

 انًشبسكخ فٙ األَشطخ انظهٛخ ٔانالطهٛخ انغًبػٛخ.-3

 اػطب  انطبنجخ ٔاعجبد ثٛزٛخ ٔرقبسٚش دٔسٚخ ٚزطهت اَغبصْب انجؾش فٙ يظبدس انًؼهٕيبد انخبسعٛخ.-4
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 ؽشائق انزقٛٛى    

 

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثتعئهخ ػهًٛخ.-1

 د نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانزقبسٚش انًكههخ ثٓى.ٔػغ دسعب -2

 ايزؾبَبد فظهٛخ نهًُٓظ انذساعٙ إػبفخ إنٗ ايزؾبٌ َظف انغُخ ٔااليزؾبٌ انُٓبئٙ.-3

 رقٛٛى أدا  انطبنجخ فٙ انًٓبو انزٙ ٚطهت يُٓب ؽهٓب ثبعزخذاو يظبدس انًؼهٕيبد انخبسعٛخ.-4
 اد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕيٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُقٕنخ ) انًٓبسانزتْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

 يٓبسح اعزخذاو االرظبل انشهٓٙ ٔانًكزٕة ثشكم فؼبل فٙ رًُٛخ انقذساد انؼهًٛخ ٔانًؼشفٛخ ٔانؼًهٛخ.-1د

 يٓبسح اعزؾذاس انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ فٙ انزطجٛقبد انذساعٛخ ٔانًُٓٛخ انًخزههخ فٙ يغبل انزخظض. -2د

انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ انًهٛذح ػهٗ شجكخ االَزشَذ, فٙ انزٕاطم يغ اٜخشٍٚ ٔانؾظٕل ػهٗ  اإلفبدح يٍ-3د

 يظبدس انًؼهٕيبد.

رؼشٚف انطبنجخ ثبألدٔاس ٔانزقُٛبد ٔانؼًهٛبد انًشرجطخ ثٓب انزٙ رشغغ انًغؤٔنٛخ انشخظٛخ ػٍ -4د   

  ػًهٛخ انزؼهى.
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 ثُٛخ انًقشس .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعمم 

 موبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 طريقة التقييم طريقة التعميم الموضوع

تعريف الفقه لغًة  2 األول
 واصطالحاً 

عمم الفقه لغًة 
 واصطالحاً 

قمم وسبورة مع 
المنهج المقرر 
 أحكام العبادات

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 مناقشة الموضوع

 2 الثاني
التكاليف الشرعية وسن 

 التكاليف الشرعية .غ واألهميةالتكميف والبمو 
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 الموضوع بيان

 2 الثالث

المطهرات, أقسام 
 الماء-1المطهرات:

 األرض-2
 الشمس-3

 المطهرات
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 شرح الموضوع

 2 الرابع

المطهرات, أقسام 
 األرض-1المطهرات:

 اإلسالم-2
 التحول واالنقالب-3

قمم وسبورة مع  المطهرات
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 شرح الموضوع

 2 الخامس
النجاسات, النجاسة لغًة 

واصطالحًا, أقسام 
 .النجاسات

 النجاسات
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

مية امتحانات يو 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

 2 السادس
-1الطهارات الثالث: 

الوضوء, شرائطه, كيفيته 
 .ونواقصه

 الوضوء
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 مناقشة الموضوع

 2 السابع
-2الطهارات الثالث: 

, كيفيته, الغسل, شرائطه
 أقسامه.

ورة مع قمم وسب الغسل
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

 2 الثامن
-3الطهارات الثالث: 

التيمم, ما هو التيمم, 
 كيفيته, مسوغاته.

 التيمم
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع
امتحانات يومية قمم وسبورة مع  التخميأحكام وآداب التخمي  2 التاسع
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ومشاركة الطالبات في  المنهج المقرر ومحرماته. واجباته
 بيان الموضوع

 2 العاشر
-1أحكام الموت: 

االحتضار, ما هو 
 االحتضار, وما شرائطه.

قمم وسبورة مع  أحكام الميت
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

الحادي 
 2 عشر

-2أحكام األموات:
-3الغسل, كيفيته . 

 التكفين
 أحكام الميت

قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

 2 الثاني عشر
-4أحكام األموات: 

-5الصالة عمى الميت  
 الدفن

 أحكام الميت
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
البات في ومشاركة الط

 بيان الموضوع

 2 الثالث عشر
أحكام الصالة, اآلذان 

واإلقامة, كيفيتها, 
 شرائطها.

قمم وسبورة مع  أحكام الصالة
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

 2 الرابع عشر

 -1مقدمات الصالة:
 معرفة الفرائض

النوافل وعددها -2
الة وكيفيتها, وأقسام الص
, وأنواعها: العيدين, 

 الجمعة.

 مقدمات الصالة
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 بيان الموضوع

الخامس 
 عشر

2 
 مقدمات الصالة:

 الوقت-3
 الساتر وشرائطه.-4

قمم وسبورة مع  مقدمات الصالة
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 عداد الموضوعإ

السادس 
 عشر

2 

 مقدمات الصالة:
 القبمة-5
المكان وشروطه -6

 والمساجد وأحكامها

قمم وسبورة مع  مقدمات الصالة
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 إعداد الموضوع

السابع 
 عشر

كيفية الصالة, النية,  2
 تكبيرة اإلحرام, القراءة.

ورة مع قمم وسب كيفية الصالة
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 إعداد الموضوع
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 دروس في عمم األصول, الشهيد محمد باقر الصدر.* انكزت انًقشسح انًطهٕثخ -1

 انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس( -2

مكتبة الكمية لمحصول عمى المصادر اإلضافية لممناهج *
 الدراسية.

مى االطالع عمى المواقع اإللكترونية العممية لالطالع ع*
 المستجدات الحديثة في المادة.

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ( أ

  )انًغالد انؼهًٛخ ,انزقبسٚش ,.....(
 جميع المجالت العممية الرصينة التي لها عالقة بالمقرر.

انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ  ( ة

....., 
 جميع المواقع اإللكترونية التي لها عالقة بمفردات المقرر.

 

 خ رطٕٚش انًقشس انذساعٙخط .12

رؾذٚش انًقشس ثشكم دٔس٘ يٍ خالل االؽالع انًغزًش ػهٗ أْى انًظبدس انؼهًٛخ فٙ يغبل االخزظبص 

 ٔاالعزهبدح يُٓب.

 

 2 الثامن عشر

كيفية الصالة, الركوع, 
السجود, التشهد, 

التسميم, والخمل في 
 الصالة.

 كيفية الصالة
قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 إعداد الموضوع

التاسع 
 عشر

2 
ام الصوم وأحكام أحك

 الزكاة والخمس

 أحكام الصيام
 أحكام الزكاة

 أحكام الخمس

قمم وسبورة مع 
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
ومشاركة الطالبات في 

 توضيح الموضوع

الحج: تعريفه, شرائط  2 العشرون
 وجوبه, كيفيته وأقسامه.

قمم وسبورة مع  أحكام الحج
 المنهج المقرر

امتحانات يومية 
اركة الطالبات في ومش

 إعداد الموضوع


