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 جامعة فيالدلفيا
 الحقوق كلية: 

  تعلمال مخرجاتاهداف برنامج الماجستير مع مصفوفة ربط 

 الهدف

 

  مخرجات تعلم البرنامج*   
1PK : 

اكتساب معرفة 
ورؤية عميقتين 
بالبيئة التنظيمية 

والمهنية 
والتشريعية 

لقطاع االعمال 
عرف الى والت

خصائص هذه 
البيئة ومزاياها 
ومشاكلها ذات 

العالقة 
بالجوانب 
 التشريعية.

 

2PK : 
اكتساب 
معرفة 

عميقة  
ومتقدمة 
بجميع 
القوانين 

والتشريعات 
ذات الصلة 

بقطاع 
األعمال 

 واالستثمار 
 

3PK:  
التعرف الى 

طرق الربط بين 
التشريعات 

والقوانين ذات 
الصلة بقطاع 

االعمال 
ار وبين واالستثم

الواقع العملي 
 لهذا القطاع 

 

4PK : 
التعرف الى 

الهيئات الرسمية 
والخاصة ذات 
العالقة بفطاعي 

القانون 
واالعمال في 

 المملكة.
 

1PS  :  
اكتساب       

مهارات التحليل 
والتفكير الناقد 

في مجال 
تشريعات 
االعمال و 

دراسة الوقائع 
القضائية 

واآلراء الفقهية 
واستخدامها 

حليل لت
واستخالص 

وتفسير 
النصوص 

القانونية وبناء 
الجدل 

والمناقشات 
القانونية 

المتعلقة بهذا 
 المجال.

 

2PS : 

مهارة 

توظيف 

التكنولوجيا 

في جمع 

وتحليل 

وتفسير 

النصوص 

القانونية 

واالجتهادات 

الفقيهة 

والقضائية 

ذات الصلة 

واعداد 

البحوث 

واوراق 

العمل 

وصياغة 

مختلف العقود 

ات والمذكر

واللوائح 

 القانونية

 

3PS: 

اكتساب 

المهارات 

الذهنية 

المتنوعة 

واستخدامها 

لتشخيص 

ومعالجة 

المسائل 

والمعضالت 

القانونية ذات 

العالقة ببيئة 

االعمال 

وابتكار الحلول 

القانونية 

 المناسبة لها .

 

Sp4 : 

تنمية المهارات 

البحثية القانونية 

بشكل عام  وفي 

مجال قطاع االعمال 

 ل خاص بشك

 

Sp5 : 

اكتساب مهارة 

استخدام اللغة 

االنجليزية  في 

مجال قطاعات  

االعمال بشكل 

 خاص

 

1PC 
القدرة على كتابة 

وصياغة العقود 

واالتفاقيات واللوائح 

والمذكرات وكافة 

الوثائق القانونية 

طبقاً للصيغة 

 القانونية المناسبة

 

2PC :: 
القدرة على 

استخدام 
مصادر 
المعرفة 

نية واجراء القانو 
البحوث واوراق 

العمل 
واستخالص 

النتائج 
والتوصيات 

المبنية على 
اسس علمية 

 ومنطقية
 

 

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 

النظرية 

والمهارات 

التحليلية 

والذهنية على 

الحاالت 

والمسائل 

الواقعية 

والمفترضة 

ذات التركيب 

البسيط والمعقد 

اليجاد وابتكار 

الحلول لكافة 

المعضالت 

القانونية على 

 اخالف انواعها.

 

Cp5 
تعزيز القدرة على 

 التعلم مدى الحياة.
 

رفد قطاعات االعمال 
بخريجين يمتلكون القدرات 

القانونية المعرفية 
والذهنية والعملية في 

 حقلي القانون واالعمال
 
 
 
 
 
 
 

√ √ √ √ √ √  

 

 √ √  
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 الهدف

 

  مخرجات تعلم البرنامج*   
1PK : 

اكتساب معرفة 
ورؤية عميقتين 
بالبيئة التنظيمية 

والمهنية 
والتشريعية 

لقطاع االعمال 
عرف الى والت

خصائص هذه 
البيئة ومزاياها 
ومشاكلها ذات 

العالقة 
بالجوانب 
 التشريعية.

 

2PK : 
اكتساب 
معرفة 

عميقة  
ومتقدمة 
بجميع 
القوانين 

والتشريعات 
ذات الصلة 

بقطاع 
األعمال 

 واالستثمار 
 

3PK:  
التعرف الى 

طرق الربط بين 
التشريعات 

والقوانين ذات 
الصلة بقطاع 

االعمال 
ار وبين واالستثم

الواقع العملي 
 لهذا القطاع 

 

4PK : 
التعرف الى 

الهيئات الرسمية 
والخاصة ذات 
العالقة بفطاعي 

القانون 
واالعمال في 

 المملكة.
 

1PS  :  
اكتساب       

مهارات التحليل 
والتفكير الناقد 

في مجال 
تشريعات 
االعمال و 

دراسة الوقائع 
القضائية 

واآلراء الفقهية 
واستخدامها 

حليل لت
واستخالص 

وتفسير 
النصوص 

القانونية وبناء 
الجدل 

والمناقشات 
القانونية 

المتعلقة بهذا 
 المجال.

 

2PS : 

مهارة 

توظيف 

التكنولوجيا 

في جمع 

وتحليل 

وتفسير 

النصوص 

القانونية 

واالجتهادات 

الفقيهة 

والقضائية 

ذات الصلة 

واعداد 

البحوث 

واوراق 

العمل 

وصياغة 

مختلف العقود 

ات والمذكر

واللوائح 

 القانونية

 

3PS: 

اكتساب 

المهارات 

الذهنية 

المتنوعة 

واستخدامها 

لتشخيص 

ومعالجة 

المسائل 

والمعضالت 

القانونية ذات 

العالقة ببيئة 

االعمال 

وابتكار الحلول 

القانونية 

 المناسبة لها .

 

Sp4 : 

تنمية المهارات 

البحثية القانونية 

بشكل عام  وفي 

مجال قطاع االعمال 

 ل خاص بشك

 

Sp5 : 

اكتساب مهارة 

استخدام اللغة 

االنجليزية  في 

مجال قطاعات  

االعمال بشكل 

 خاص

 

1PC 
القدرة على كتابة 

وصياغة العقود 

واالتفاقيات واللوائح 

والمذكرات وكافة 

الوثائق القانونية 

طبقاً للصيغة 

 القانونية المناسبة

 

2PC :: 
القدرة على 

استخدام 
مصادر 
المعرفة 

نية واجراء القانو 
البحوث واوراق 

العمل 
واستخالص 

النتائج 
والتوصيات 

المبنية على 
اسس علمية 

 ومنطقية
 

 

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 

النظرية 

والمهارات 

التحليلية 

والذهنية على 

الحاالت 

والمسائل 

الواقعية 

والمفترضة 

ذات التركيب 

البسيط والمعقد 

اليجاد وابتكار 

الحلول لكافة 

المعضالت 

القانونية على 

 اخالف انواعها.

 

Cp5 
تعزيز القدرة على 

 التعلم مدى الحياة.
 

تطوير وتحفيز القدرات 
قصائية البحثية واالست

للطلبة في مجال قوانين 
 وتشريعات االعمال .

     √  √  √ √   √ 

تمكين الطلبة من تسخير 
قدراتهم القانونية 

المكتسبة من البرنامج في 
االسهام بخدمة قطاعات 
االعمال في مجتمعهم 

 المحلي 

√ √ √ √ √ √  

 

 √ √ √ √ √ 

تعزيز فرص العمل 
للخريجين في القطاعين 

 . العام والخاص
 

√ √ √ √    

 

√ √ √ √ √ √ 



3 
 

 الهدف

 

  مخرجات تعلم البرنامج*   
1PK : 

اكتساب معرفة 
ورؤية عميقتين 
بالبيئة التنظيمية 

والمهنية 
والتشريعية 

لقطاع االعمال 
عرف الى والت

خصائص هذه 
البيئة ومزاياها 
ومشاكلها ذات 

العالقة 
بالجوانب 
 التشريعية.

 

2PK : 
اكتساب 
معرفة 

عميقة  
ومتقدمة 
بجميع 
القوانين 

والتشريعات 
ذات الصلة 

بقطاع 
األعمال 

 واالستثمار 
 

3PK:  
التعرف الى 

طرق الربط بين 
التشريعات 

والقوانين ذات 
الصلة بقطاع 

االعمال 
ار وبين واالستثم

الواقع العملي 
 لهذا القطاع 

 

4PK : 
التعرف الى 

الهيئات الرسمية 
والخاصة ذات 
العالقة بفطاعي 

القانون 
واالعمال في 

 المملكة.
 

1PS  :  
اكتساب       

مهارات التحليل 
والتفكير الناقد 

في مجال 
تشريعات 
االعمال و 

دراسة الوقائع 
القضائية 

واآلراء الفقهية 
واستخدامها 

حليل لت
واستخالص 

وتفسير 
النصوص 

القانونية وبناء 
الجدل 

والمناقشات 
القانونية 

المتعلقة بهذا 
 المجال.

 

2PS : 

مهارة 

توظيف 

التكنولوجيا 

في جمع 

وتحليل 

وتفسير 

النصوص 

القانونية 

واالجتهادات 

الفقيهة 

والقضائية 

ذات الصلة 

واعداد 

البحوث 

واوراق 

العمل 

وصياغة 

مختلف العقود 

ات والمذكر

واللوائح 

 القانونية

 

3PS: 

اكتساب 

المهارات 

الذهنية 

المتنوعة 

واستخدامها 

لتشخيص 

ومعالجة 

المسائل 

والمعضالت 

القانونية ذات 

العالقة ببيئة 

االعمال 

وابتكار الحلول 

القانونية 

 المناسبة لها .

 

Sp4 : 

تنمية المهارات 

البحثية القانونية 

بشكل عام  وفي 

مجال قطاع االعمال 

 ل خاص بشك

 

Sp5 : 

اكتساب مهارة 

استخدام اللغة 

االنجليزية  في 

مجال قطاعات  

االعمال بشكل 

 خاص

 

1PC 
القدرة على كتابة 

وصياغة العقود 

واالتفاقيات واللوائح 

والمذكرات وكافة 

الوثائق القانونية 

طبقاً للصيغة 

 القانونية المناسبة

 

2PC :: 
القدرة على 

استخدام 
مصادر 
المعرفة 

نية واجراء القانو 
البحوث واوراق 

العمل 
واستخالص 

النتائج 
والتوصيات 

المبنية على 
اسس علمية 

 ومنطقية
 

 

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 

النظرية 

والمهارات 

التحليلية 

والذهنية على 

الحاالت 

والمسائل 

الواقعية 

والمفترضة 

ذات التركيب 

البسيط والمعقد 

اليجاد وابتكار 

الحلول لكافة 

المعضالت 

القانونية على 

 اخالف انواعها.

 

Cp5 
تعزيز القدرة على 

 التعلم مدى الحياة.
 

االرتقاء بالبحث العلمي 
وتحفيزه وتقديم المساعدة 

 القانونية.
 

√    √ √  

 
√  √ √   √ 

االسهام في خدمة 
المجتمع بتكثيف انشطة 
خدمة المجتمع وتنويعها 
 ووضع الخطط لتنفيذها.

   √   √ 

 

 √   √  

               المجموع
* Refer to the amount of coverage the outcome in the course. 0: (None) ،1: Little (1 week)،2: Moderate (2-5 weeks) ،3: A lot (6-15weeks). 

 

 


