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 انًؤسست انتعهيًيت .1
 كهٍح انطٕعً انجايؼح 

 آٌػهٕو انمشلغى    عهًيانقسى ان .2

  اسى انبرنايح األكاديًي .3
 ػهٕو انمشآٌ تشَايج لغى 

 اسى انشهادة اننهائيت  .4
  تكانٕسٌٕط ػهٕو انمشآٌ 

 اننظاو انذراسي  .5
 فصهً  

   اندهت انًعتًذة نهبرنايح  .6
  كهٍح انطٕعً انجايؼح 

 انضٌاساخ انًٍذاٍَح ، انتطثٍك فً انًذاسط  انًؤثراث انخارخيت األخري  .7

 تاريخ إعذاد انىصف  .8
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 اهذاف انبرنايح االكاديًي  .9
انكشٌى ،ٔ يكاَتّ،ٔ انذفاع ػُّ انحفاظ ػهى لذعٍح انمشآٌ  -1

تظ انطهثح تاإلسث انؼهًً . ٔستأعهٕب أكادًًٌ ػهًً سصٍٍ

ٔانحضاسي انزي جاء تّ اإلعالو ، ٔألاو صشحّ انمشآٌ 

انكشٌى ، ٔاإلفادج يٍ رنك فً انحفاظ ػهٍّ ٔيٕاصهح اعتًشاسِ 

 فً انحاضش ٔانًغتمثم .

تشجٍغ انتفٕق انؼهًً ٔاإلتذاع فً يجاالخ انثحج انمشآًَ   -2

كافح ، ٔتًٍُح حة انًؼشفح ٔاالعتضادج يٍ انؼهٕو ، ٔاالطالع 

ػهى انًُاْج انحذٌخح فً انتؼهى ٔانتؼهٍى ٔانًؼشفح ، ٔاالعتفادج 

 يُٓا فً خذيح انحمٍمح انؼهًٍح انشصٍُح.

ٔاإلػذادٌح تهثٍح حاجاخ عٕق انؼًم فً انًذاسط انًتٕعطح  -3

ٔانخإٌَح انتاتؼح نٕصاسج انتشتٍح ، ػٍ طشٌك تضٌٔذْا تكادس 

كفٕء لادس ػهى تحمٍك األْذاف انؼهًٍح ٔانتشتٌٕح انًُشٕدج ، 

ٔ يٍ حَىَّ انحصٕل ػهى كادس يٍ انًذسعٍٍ لادس ػهى 

انُٕٓض تانٕالغ انتؼهًًٍ انؼشالً ، ٔانؼًم ػهى خهك يجتًغ 

 أكخش سلٍاً.

 

   يخرخاث انتعهى انًستهذفت   -10

تخشٌج كادس تذسٌغً ٌحًم تخصصا ػايا فً  انششٌؼح ٔانؼهٕو االعاليٍح ٔتخصصا دلٍما 

ػهى إٌصال حمافح انمشآٌ انكشٌى ػثش االجٍال العًٍا فٍُا فً ػهٕو انمشآٌ انكشٌى ٔتفغٍشِ لادس 

االػذادٌح  انخإٌَح  ٌٔؼٍٍ فً انًذاسط انًتٕعطح أ نهًشاحم انذساعٍح نهًذاسط انخإٌَح

 . حغة تٕصٍف انٕصاسج فً يششٔع تطٌٕش كهٍاخ انؼهٕو االعاليٍح 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

المعرفةوالفهم.أ
لٍادج انًجتًغ  ٌغٓى فً  انؼظًٍح ػهى ػاتمّ تًاسعانح انمشآٌ انكشٌى اٌ ٌكٌٕ انطانة لادساً ػهى حًم  -1

    .تانصٕسج انتً اسادْا انمشاٌ انكشٌى 
 انٌكونللطالبالقدرةوالمعرفةعلىالفهمالصحٌحللمبادئاالسالمٌة. -2
 انٌكونللطالبالقدرةعلىفهمالمواضٌعالعلمٌةالحدٌثةوالمتقدمةفًالعلومالشرعٌة. -3
انٌكونللطالبالقدرةعلىفهمالنصوصالشرعٌةالتًتخصاختصاصه. -4
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بالبرنامجالمهاراتالخاصة-ب
 صٌاغةاألهدافالسلوكٌةللمحاضرة. -1
 تحلٌلمحتوىالمحاضرة. -2
 إعدادالخطةالٌومٌةوالخطةالسنوٌة. -3
 إثارةالدافعٌة. -4
 صٌاغةاألسئلة -5
التقوٌم. -6

   طرائك انتعهيى وانتعهى   -

 طشٌمح إنماء انًحاضشاخ .   -1

 انحشو انجايؼًانتؼهى االنكتشًَٔ داخم      .2

 انًجايٍغ انطالتٍح     .3

 ٔسػ انؼًم     .4

 تطثٍك انتؼهٍى     .5

   طرائك انتقييى  -

 االختثاساخ انتحشٌشٌح ٔ انشفٌٕح. 1

 إَجاص انثحٕث ٔ انتماسٌش     .2

 انُشاطاخ انخاسجٍح انًتؼهمح تانًمشساخ انذساعٍح     .3

 يهاراث انتفكير -ج

 لذسج انطانةيٓاسج انتفكٍش حغة  -1

 انؼانٍح يٓاسج انتفكٍش-2

 إعتشاتٍجٍح انتفكٍش انُالذ فً انتؼهى-3

 انؼصف انزًُْ -4

 
بنية البرنامج -11 

 

  

 انسنت االونً 

 انكىرس االول 

 اعى انًمشس
 سيض انًمشس

Code No. 

 ػذد انغاػاخ           

 َظشي                     ػًهً   
 

 ػذد انٕحذاخ انًؼتًذج

    QSQusQsi100101(3+0) 3 انُحٕ   

    QsQusMqi100303(2+0) 2 أخالق انمشآٌ  

   QsQusRmi100404(1+1) 2 1 تالٔج ٔحفع 

    QsQusHqi100202(2+0) 3 تاسٌخ لشآٌ 

    QsQusHri100606(2+0) 2 حمٕق اإلَغاٌ 

  حاعٕب  

QsQusCoii101808 (2+1) 

2 1   

    2  اَكهٍضي 
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QsQusEni101414(3+0) 

    QsQusEpi100505(2+0) 2 ػهى انُفظ انتشتٕي 

 انثاني  نفصما

    QsQusQsii100909(3+0) 3 انُحٕ  

   1 2  انحاعثاخ 

    QsQusIeii101010(2+0) 2 يذخم انى ػهى انتفغٍش  

    QsQusQmii101111(2+0) 3 انصشف 

    QsQusBpi100707(2+0) 2 انغٍشج انُثٌٕح 

    QsQusDeii101515(2+0) 2 انذًٌمشاطٍح 

   QsQusRmii101212(1+1) 2 1 تالٔج ٔحفع 

    QsQusPeii11616(2+0) 2 أعظ تشتٌٕح 

    2  إسشاد تشتٕي 

   43ػذد انٕحذاخ انكهٍح /                                                

 انسنت انثانيت 
 

 انكىرس االول 

 اعى انًمشس
 سيض انًمشس   

Code No. 

 ػذد انغاػاخ           

 َظشي                     ػًهً   
 

 ػذد انٕحذاخ انًؼتًذج

  انُحٕ  

QSQusQsi201701(3+0) 

3    

  انتالٔج ٔانحفع 

QSQusRmi201903(1+1) 
2 1   

  تالػح انمشآٌ  

QSQusRqi202307(2+0) 
2    

    QSQusQsi202105(2+0) 3 ػهٕو انمشآٌ 

    QSQusEpi202004(2+0) 2 يُاْج يفغشٌٍ  

    2  انهغح االَكهٍضٌح 

    QSQuspei202206(2+0) 2( اصٕل انتفغٍش 

    QSQusDpi202408(2+0) 2 ػهى َفظ انًُٕ    

 انثاني  انفصم

   QSQusRmii202811(1+1) 2 1 تالٔج حفع    

  انُحٕ 

QSQusQsii202609(3+0) 
3    

    2  لٕاػذ تفغٍش  

    QSQusEpii202912(2+0) 2 يُاْج يفغشٌٍ  

انفمّ اإلعاليً 

 )ػثاداخ(  

QSQusIji303705(2+0) 
 

3    

    QSQusLoi304008(2+0) 2 انًُطك 
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  ػهٕو انمشآٌ  

QSQusQsii203013(2+0) 
3    

           QSQusRqii202710(2+0) 2 تالغح انمشآٌ  

 33  ػذد انٕحذاخ انكهٍح                                               
 

 انثانثت انسنت 
 

 اعى انًمشس   
 سيض انًمشس  

Code No.   

 ػذد انغاػاخ             

 َظشي                     ػًهً   
 

 ػذد انٕحذاخ انًؼتًذج

    QSQusAei303604(2+0) 2 انتفغٍش انتحهٍهً 

  انتالٔج ٔانحفع

QSQusRmi33907(1+1) 
2    

    QSQusLmii304816(2+0) 2 يكتثح ٔيُٓج تحج 

  ػهٕو انحذٌج ٔيصطهحّ

QSQusHsii304612(2+0) 
2    

انًُاْج ٔطشائك 

 انتذسٌظ 

QSQusMtii304915(2+0) 2    

  االػجاص انمشآًَ 

QSQusQmii304311(2+0) 
2    

انفمّ االعاليً 

 )انؼثاداخ(

QSQusIjii304412(2+0) 2    

    QSQusMeii203316(2+0) 2 اسشاد تشتٕي 

  َحٕ

QSQusQsii304210(3+0) 
3    

 انؼمائذ

 

 

QSQusIdii304715(2+0) 
2    

  اصٕل انفمّ

QSQusBjii304513(2+0) 
2    

   ػذد انٕحذاخ انكهٍح                                               
 

 انرابعت  انسنت
 

 اعى انًمشس     
 سيض انًمشس   

Code No. 

 ػذد انغاػاخ          

 َظشي                     ػًهً   
 

 ػذد انٕحذاخ انًؼتًذج

  انفمّ االعاليً )انًؼايالخ(

IJT 432 2    

  ٔتطثٍكيشاْذج 

PRED 410 2    

  االػجاص انمشآًَ 

QRMI411 2    

    L1204 2 تالٔج ٔحفع 

  انُحٕ

QRSY403 3    
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  انمٍاط ٔانتمٌٕى 

EVME400 2    

    L2104 2 انفكش االعاليً 

  تفغٍش يٕضٕػً 

OPEX423 2    

    2  اسشاد تشتٕي 

   ػذد انٕحذاخ انكهٍح                                               



 انقسى انعهًي(األنظًت انًتعهقت باالنتحاق بانكهيت و )يعيار انقبىل -13

-أوالً:شروطالقبولفًالكلٌة:
بوفقلوائحوزارةالتعلٌمالعالًوالبحثالعلمًللطال القبول شروط اعتماد -1
 الكلٌة.مجلس ٌراها شخصٌة مقابلة أو اختبارخاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبٌاللتخصصالمتقدمالٌه الئق ٌكون أن -3

 -:العلمً القسم فً القبول شروطاً:ثانٌ
 .األفضلٌة مرتبحسب رغبة من رغبةالطالبمنأكثر  اختٌار -1
 .القبولفًالثانوٌةالعامة معدل -2
.للقسمالعلمًاالستٌعابٌة الطاقة -3

 

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -11
 المصادرالقدٌمةالمتعلقةبعلومالقرآنوتفسٌره -1
 المراجعالحدٌثة -2
 الكتبالمنهجٌةنمنالبحوثالمتعلقةبعلومالقراالمنشورعلىشبكةاالنترنٌت -3

 
 


