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 جامعة فيالدلفيا
 الحقوق  :كلية

 مع المواد التي تم تقييمها بها ( الحقوق   برنامج بكالوريوس ) تعلم مخرجاتربط مصفوفة 
 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 لمعرفةا

1PK 
شرح المبادئ والمفاهيم والقيم الخاصة بالنظام 
القانوني وعناصره بشكل عام وفروع القانون 
األردني بشكل خاص بالنظر إلى مصادره وتطوره 

 التاريخي.

 مدخل الى علم القانون

 0410111 

 
 او اعلى 14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 المة في االمتحان النهائيع 20تقييم اختبار من متعدد من 

 مدخل الى القانون التجاري

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم اختيار من متعدد في امتحان قصير من  0410131 

2PK  توضيح المبادئ األساسية للتشريعات األردنية
 لقضائيةوتطبيقاتها ا

 أوراق تجارية وعمليات مصرفية

0410333 
 10تقييم اختيار من متعدد في االمتحان النهائي من 

 عالمات
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

 مدخل الى الفقه اإلسالمي

 0410171 
تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة ومن 

 عالمات  10االستااذ من 
 او اعلى 7من الطلبة يحصلون على عالمة  100%

3PK  شرح التنظيم القضائي األردني ومؤسساته
 واجراءاته واختصاصاته.

 تطبيقات قضائية

 0410476 
تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة ومن 

 عالمات  10االستااذ من 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

 المحاكمات الجزائية قانون أصول

0420323 
تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة ومن 

 عالمات  10االستااذ من 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

4PK  توضيح الموضوعات ذات العالقة بالقانون سواء
 كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية وغيرها.

 ائبالمالية العامة والضر

 0420263 
تقييم غير مباشر/ غير مرئي من المحاضر الزائر واستاذ 

 عالمات  10المادة من 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

 شركات وإفالس

 0410132 
تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة ومن 

 عالمات  10االستااذ من 
 او اعلى 7مة % من الطلبة يحصلون على عال100

KP5 
توضيح النظام األساسي للمؤسسات المحلية 
والدولية ذات العالقة بالقانون والهيئات ذات 

 العالقة بالقانون 

 القانون الدولي العام

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم عرض تقديمي من االستاذ من  0420142 

 دولي االنسانيحقوق االنسان والقانون ال

0420245 

كتابة ورقة بحثية في احد مواضيع حقوق االنسان والقانون 
 عالمات 10الدولي االتساني من 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

6PK  بيان أساليب وطرق البحث العلمي األكاديمي
 واإللمام بمصادر المعرفة القانونية

 مشروع بحث

 او اعلى 20% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمة 40تخرج من تقييم بحث ال 042044 6

 علم اإلجرام والعقاب

 0420424 
 10كتابة ورقة بحثية في احد مواضيع علم االجرام من 

 عالمات
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100
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 األداء المستهدفمستوى  طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 اتالمهار 

1pS 

االتصال بفعالية مع اآلخرين بأسلوب مستقل 
وجماعي والعمل بروح الفريق الواحد والقدرة على 

 استخدام اللغة اإلنجليزية في المجال القانوني

 قانون إداري

 2/ 0420262 

زيارة ومن تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل ال
 عالمات  10االستااذ من 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

 قانون أصول المحاكمات الجزائية

0420323 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10كتابة الئحة دعوى جزائية من 

2pS 

توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل وتفسير 
واالجتهادات الفقيهة والقضائية النصوص القانونية 

ذات الصلة واعداد البحوث واوراق العمل وصياغة 
 مختلف العقود والمذكرات واللوائح القانونية

 جرائم تكنولوجيا المعلومات

 0420425 

كتابة ورقة بحثية في احد مواضيع جرائم تكنولوجيا 
 و اعلىا 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10المعلومات من 

 تطبيقات قضائية

 0410476 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10صياغة عقود بيع وايجار من 

3pS 

أداء الدور في النشاطات القانونية وفقًا ألخالقيات 
المهنة القانونية والتدرب على القيام بالنشاطات 
القضائية واإلجراءات الكتابية والشفوية  بشكل 

 رتجالي او بإعداد مسبق.ا

 القضاء اإلداري

 0420364 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم بمناقشة شفهية من 

 العيادة القانونية

 0410321 
 عالمة 20تقييم نشاط تشاركي في محاكمة صورية من 

 او اعلى 15% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

Sp4 رات التفكير الناقد للنصوص القانونية اكتساب مها
و الوقائع القضائية واآلراء الفقهية و القدرة على 
استخالص القواعد من مصادر القانون المختلفة 
لوضع الحلول المنطقية المبنية على األدلة 

 القانونية للحاالت المفترضة.

 قانون العقوبات / القسم الخاص

0420122 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  10 تقييم حل تمرين عملي من

 قانون أصول محاكمات مدنية

 0410216 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم تعليق على قرار من 
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 الكفايات

1pC 
كتابة وصياغة العقود واالتفاقيات واللوائح والمذكرات 
 وكافة الوثائق القانونية طبقًا للصيغة القانونية المناسبة

 قانون العمل

 0410315 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  10تقييم الئحة مكتوبة من 

 ة القانونيةأصول التعبير والصياغ

0410374 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  20تقيمم صياغة عقد قانوني من 

2pC 

تطوير الكفاءة المهنية من خالل المواظبة على التعّلم 
مدى الحياة وتطبيقها من منظور عالمّي وفي سياقات 

 متنوعة

 القضاء اإلداري

 0420364 

ئي من المحاضر الزائر واستاذ تقييم غير مباشر/ غير مر 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10المادة من 

 القانون البحري والجوي

 0410437 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10من تقييم حلول مبتكرة من االستاذ 

3pC 

وب القدرة على االتصال بفعالية مع اآلخرين بأسل 
مستقل وجماعي والعمل بروح الفريق الواحد في ظل 

 التشريعات الناظمة للعمل القانوني

 مصادر االلتزام

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات لنشاط فرق عمل  10تقييم من  0410112 

 شركات وإفالس

 0410132 

تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10ن االستااذ من وم

Cp4  القدرة على تطبيق المعارف والمهارات اليجاد وابتكار
 الحلول لكافة المعضالت القانونية على اخالف انواعها

 اعلىاو  7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم حلول مبتكرة مقدمة من الطالب من  

 أخالقيات مهنة القانون

 0410410 

تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10ومن االستااذ من 

 


