
 جامعة فيالدلفيا
  :كلية
 تعلم البرنامج مخرجاتمع  (الحقوق  ) مصفوفة ربط أهداف برنامج بكالوريوس

 أهداف البرنامج

  مخرجات تعلم البرنامج
1PK : 

المبادئ شرح 
والمفاهيم 

والقيم الخاصة 
بالنظام 
القانوني 

وعناصره 
بشكل عام 

قانون وفروع ال
األردني بشكل 
خاص بالنظر 
إلى مصادره 

وتطوره 
 التاريخي.

2PK : 
توضيح 
المبادئ 

األساسية 
للتشريعات 

األردنية 
وتطبيقاتها 
 القضائية.

3PK:  
شرح التنظيم  

القضائي األردني 
ومؤسساته 
واجراءاته 

 واختصاصاته.

4PK : 
توضيح 

الموضوعات ذات 
العالقة بالقانون 
سواء كانت 

و اجتماعية ا
اقتصادية او سياسية 

 وغيرها.

: 5pK
توضيح 
النظام 

األساسي 
للمؤسسات 

المحلية 
والدولية 

ذات العالقة 
بالقانون 
والهيئات 

ذات العالقة 
 بالقانون.

: 6pK               
بيان أساليب 
وطرق البحث 

العلمي 
األكاديمي 

واإللمام 
بمصادر 
المعرفة 
 القانونية.

1PS :  
االتصال 

بفعالية مع 
خرين اآل

بأسلوب 
مستقل 

وجماعي 
والعمل بروح 
الفريق الواحد 
والقدرة على 
استخدام اللغة 
اإلنجليزية في 

المجال 
 القانوني

2PS : 
توظيف 

التكنولوجيا في 
جمع وتحليل 

وتفسير 
النصوص 
القانونية 

واالجتهادات 
الفقيهة 

والقضائية ذات 
الصلة واعداد 
البحوث واوراق 

العمل 
وصياغة 

 مختلف العقود
والمذكرات 

واللوائح 
 القانونية 

3PS: 
أداء الدور في  

النشاطات 
القانونية وفقًا 

ألخالقيات 
المهنة القانونية 
والتدرب على 

القيام 
بالنشاطات 
القضائية 

واإلجراءات 
الكتابية 

والشفوية  
بشكل ارتجالي 
او بإعداد 

 مسبق.
 

Sp4 : 
اكتساب مهارات 
التفكير الناقد 

للنصوص 
القانونية و 

لوقائع القضائية ا
واآلراء الفقهية و 
القدرة على 

استخالص 
القواعد من 
مصادر القانون 
المختلفة لوضع 
الحلول المنطقية 
المبنية على 
األدلة القانونية 

للحاالت 
 المفترضة.

 

1PC: 
كتابة  

وصياغة 
العقود 

واالتفاقيات 
واللوائح 

والمذكرات 
وكافة الوثائق 
القانونية طبقًا 

للصيغة 
نية القانو 

 المناسبة

2PC: 
تطوير الكفاءة  

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

 سياقات متنوعة

3PC : 
القدرة على 
االتصال بفعالية 
مع اآلخرين 
بأسلوب مستقل 
وجماعي والعمل 
بروح الفريق 
الواحد في ظل 

التشريعات 
الناظمة للعمل 

 القانوني

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

 النظرية والمعارف بالعلوم الطلبة تزويد
  ةالقانوني تالمجاال مختلف في
 

 
√ √  √ √ 

 

 

√ √  √   √ 

 

 النظرية القانونية بالمهارات الطلبة تزويد
 والمهن باالعمال العالقة ذات والعملية
 المتنوعة القانونية

   √ 
√ √ √ √ √ 

√ √  √ 

 

 لمواكبة وكفاياتهم الطلبة قدرات تنمية
 معها والتفاعل القانوني العمل بيئة تطورات

 المستوى على نجاحهم فرص لتعزيز
 الوظيفي

 

 √ √ √ 

√ 
 

√ √  

√ 

 √ √ 

√ 

 الشهادات على للحصول الطلبة تأهيل
 المجاالت  مختلف في المتخصصة

 القانونية
 

√ √  √ 

 √ √ √  
√ 

  √ 
√ 

 وتقديم وتحفيزه العلمي بالبحث االرتقاء
 القانونية. المساعدة

 
 

√ √ √ √ 
√ √ √ √  

√ √  √ 
√ 



 انشطة بتكثيف المجتمع خدمة في االسهام
 الخطط ووضع وتنويعها المجتمع مةخد

 لتنفيذها.
 √ √ √ 

√ 
 

√ √  

 

 √ √ 
√ 

 *PK : ،معرفةPS ،مهارات :PCكفايات : 


