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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 رنامجتحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الب

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم االدیان المقارنة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 بكالوریوس ادیان مقارن

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 / فصلي سنوي

 /     عتمد  الم برنامج االعتماد .6

 تدریب صیفي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 23/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

تھدیف افكار الطلبة نحو فھم اسباب االختالف التي تؤدي الى ظھور الفرق المسیحیة، وان ھذا الفھم  - أ
كار فضال عن استعمالھ للمناھج العلمي في یقود بطالب قسم االدیان  الى الزیادة المعرفیة وتفتق االف

 التحلیل والتقویم.
توجیھ افكار الطلبة نحو فھم  السیرة النبویة   وطبیعة المصادر التي یستند علیھا ، وان ھذه المعرفة  - ب

تقود الطالب الى زیادة معلوماتھ وبلورة افكاره المتعلقة بالسیرة النبویة  فضال عن االستناد الى المناھج 
 لمیة في التحلیل والتقویم.  الع

   العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة .تنمیة التفكیر - ت

 مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمباديء اإلسالمیة  في مناھجھا  . - ث

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي - ج

 بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتآلف بناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون - ح
 

  1الصفحة   
  



 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
 تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة  لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا اإلنساني والعلمي . -1أ
 الدیان .بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم ا -2أ

 أ. الفھم الدقیق لتكوین الفرق ینتج عنھ وسط  اخالقي یتمثل في العیش السلمي بین تلك الفرق.3
 
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر . – 1ب
 لبة القدرة على استیعاب المنھج .استخدام اكثر من طریقة في التدریس یؤھل الط – 2ب
 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة  . -3ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المنھجیة . -1
 المناقشة . -2
 إستخدام التقنیات البور بوینت. -3
  data showعرض  -4

 
 طرائق التقییم      

 الیومیة . اإلختبارات -1
 اإلختبارات الشھریة . -2
 اعداد تقاریر وبحوث دوریة . -3

 
 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة . -1ج         
 تعریف الطلبة بمكانتھم اإلجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین . -2ج          

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 الحوار ، النقد والنقاش بین الطلبة .

 طرائق التقییم    
 اإلختبارات الیومیة . -1
 اإلختبارات الشھریة . -2

 

  2الصفحة   
  



 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 لألجیال القادمة . بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي واعداده كمربي -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي اال تقیید المنھج بأوقات محددة. -2د
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین .  -3د
 قیام بواجبھم التربوي على احسن وجھ.اإللتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة لل -4د    

 طرائق التعلیم والتعلم          
         

 الحوار ، النقد والنقاش بین الطلبة .         
 

 طرائق التقییم          

 اإلختبارات الیومیة . -1
 .اإلختبارات الشھریة -2

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           ر أو المساقاسم المقر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

  2 علم النفس أ عن101 االولى
  2 مدخل عقیدة أ مع102 االولى
  2 نحو أ ن103 االولى
  2 علوم قران أ عق104 االولى
 1 1 حاسبة أ ح105 االولى
  2 عقائد مسیحیة أ عم209 الثانیة
  2 نحو أ ن210 الثانیة

  2 دراسات فكریة أ دف211 لثانیةا
  2 نصوص مقدسة أ نم212 الثانیة
  2 منطق أ م213 الثانیة
 1 1 حاسبة أ ح214 الثانیة
  2 انكلیزي أ ا215 الثانیة
  2 دراسات الالھوت أ ع ا216 الثانیة
  2 فلسفة مسیحیة 319 الثالثة
  2 علم النفس أ عن320       الثالثة
  2 بالغة أ ب321 الثالثة
  2 عقائد دیانات أ عد322 الثالثة
  2 مدارس كالمیة أ مك323 الثالثة

  3الصفحة   
  



  2 انكلیزي أ ا324 الثالثة
  2 اصول بحث أ ا ب325 الثالثة
  2 علم الكالم أ ع ا326     الثالثة
  2 الفكر االسالمي ف ا 427 الرابعة
  2 النظم االسالمیة ن ا 428 الرابعة
  2 طرائق وتطبیقات تدریسیة ط ت 429 الرابعة
  2 ادیان فارس ا ف 430 الرابعة
  2 الدیانة المسحیة د م 431 الرابعة
  2 الدیانة الیھودیة د ي 432 الرابعة
  2 انكلیزي ا 433 الرابعة

 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 انیة.اإلسھام في تطویر كفاءة التدریسیین في القسم بما یتالءم وتطور العلوم اإلنس   -1

 اإلسھام في رفد الجامعات والكلیات بخریجین مؤھلین علمیا مع تطبیق البرمجیات.   -2

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 
 .أن یكون المتعلم حاصالً على شھادة الدراسة اإلعدادیة ( العلمي واألدبي )

 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تب موسوعات االدیان في العالم . ك -1
 بحوث منوعة حول االدیان.  -2
 كتب االدیان. -3
 رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه. -4
 مواقع مكتبات االدیان االلكترونیة . -5
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 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 ات التعلم المطلوبة من البرنامجمخرج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

الخاصة  یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج بال

والتأھیلیة ارات العامة المھ والقیمیة األھداف الوجدانیة 
المھارات األخرى المتعلقة  (المنقولة

بقابلیة التوظیف والتطور 
 )الشخصي

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

 االولى

   /    /    /     / اساسي علم النفس 

      /        /   اساسي مدخل عقیدة 

  / / /          / /  اساسي نحو 

        /    / /    اساسي علوم قران 

     /           / اساسي حاسبة 

 /     / /     /     اساسي د مسیحیةعقائ 

 
 الثانیة

    / /     / /     / اساسي نحو 

  /      /      /   اساسي دراسات فكریة 

    / /     / /     / اساسي نصوص مقدسة 
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 الثانیة

  /    /     /     / اساسي منطق 

 /             /   اساسي حاسبة 
          / /   / /  اساسي انكلیزي 

   /     / /        اساسي دراسات الالھوت 

 الثالثة

            /    / اساسي فلسفة مسیحیة 

 / /     /     /     اساسي علم النفس 
     / /    / /     / اساسي بالغة 

   /           /   اساسي عقائد دیانات 

     / /    / /     / اساسي مدارس كالمیة 

  /    /     /     / اساسي انكلیزي 

 /         / /   /   اساسي اصول بحث 
        / /        اساسي علم الكالم 

   /         /     اساسي الفكر االسالمي  الرابعة
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 الرابعة

   /    /    /     / اساسي النظم االسالمیة 

      /   / /    /   اساسي طرائق وتطبیقات تدریسیة 

  /           / /   اساسي ادیان فارس 

    / /   /   / /     اساسي الدیانة المسحیة 

   /            /  اساسي الدیانة الیھودیة 
 /     / /     /     اساسي انكلیزي 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 التعلیم العالي والبحث العلمي/كلیة العلوم االسالمیةوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم االدیان المقارن    / المركز  علميالقسم ال .2

 حقوق االنسان     اسم / رمز المقرر .3

 یومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعة 2  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

وواجباته واحترام رأي االخرين وحقوقهم مثلما نود من االخرين تعريف الطالب بماهية حقوق كل فرد في المجتمع  -1
 احترام رأينا وعدم مصادرة حقوقنا تحت اي عذر من االعذار 

 بناء جيل من رواد المعرفة ممن يؤمنون بضرورة تعزيز مفاهيم حقوق االخرين والتعايش معهم -2
تفتق االفكار فضال عن استعماله للمنهج العلمي في ان هذا الفهم يقود بطالب قسم االديان الى الزيادة المعرفية و  -3

 التحليل والتقويم 
 
 
 
 

م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھ
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  8لصفحة ا  
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا االنساني والعلمي -1أ
 ق االنساناالحاطة بعلم حقو -2أ
 بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم االدیان -3أ
الفھم الدقیق لالیمان بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والحقوق البیئیة  -4أ

 والثقافیة والتنمویة لدى الطالب في قسم االدیان

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 ب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزءا من مستویات التفكیرتدری – 1ب
 استخدام اكثر منطریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج – 2ب
 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت العصریة في حقوق االنسان – 3ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 ریقة االلقائیةالط -1
 طریقة المناقشة -2
 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة -3
 طرائق التقییم      

 االختبارات الیومیة -1
 االختبارات الشھریة -2
 اعداد التقاریر -3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 د والنقاش بین الطلبةتنمیة قدرة الحوار والنق -1ج
 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین -2ج
العمل على ایضاح مفھوم حقوق االخرین واحترام الرأي اآلخر رغم اختالف اللھجات واللغات في  -3ج

 ذات المجتمع
 طرائق التعلیم والتعلم

 الحوار،النقد والنقاش بین الطالبة-1
 والحلقات النقاشیةورش العمل  -2
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة-1
 االختبارات الشھریة-2
 التقاریر الدوریة-3

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 ي لألجیال القادمةبناء الشخصیة القیادیة للطالب االكادیمي واعداده كمرب -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت اذ أن عملیة التعلیم ما ھیة إال تقیید المنھج بأوقات محددة -2د
 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ -3د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة

طریقة  الوحدة / أو الموضوع اسم
 التعلیم

 طریقة التقییم

جذور حقوق االنسان وتطورھا في  تعریف وبیان 2 االول
 تاریخ البشریة

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  حقوق االنسان في الحضارات القدیمة تعریف وبیان 2 الثاني
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حقوق االنسان في االدیان والشرائع  تعریف وبیان 2 الثالث
 السماویة

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  حقوق االنسان في العصور الوسطى تعریف وبیان 2 الرابع
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حقوق االنسان في الفكر والثورات  تعریف وبیان 2 الخامس
 والشرعات الحدیثة

اضرة مح
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حقوق االنسان في التاریخ المعاصر  تعریف وبیان 2 السادس
 والحدیث

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

المنظمات الغیر حكومیة وحقوق  تعریف وبیان 2 السابع
 االنسان

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  حقوق االنسان في المواثیق الدولیة تعریف وبیان 2 الثامن
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

دیباجة االعالن العالمي لحقوق االنسان  تعریف وبیان 2 التاسع
 ومادة االحكام لھذا االعالن

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اھم المحاور التي احتضنھا ااعالن  تعریف وبیان 2 العاشر
 لمي لحقوق االنسانالعا

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

محاضرة  حقوق االنسان في المواثیق االقلیمیة تعریف وبیان 2
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حقوق االنسان في المواثیق الوطنیة وفي  تعریف وبیان 2 الثاني عشر
 عالدساتیر العراقیة بین النظریة والواق

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  اجیال حقوق االنسان تعریف وبیان 2 الثالث عشر
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ضمانات حقوق االنسان وحمایتھا على  تعریف وبیان 2 الرابع عشر
 الصعید الوطني 

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

الرقابة البرلمانیة  ودور المنظمات  ف وبیانتعری 2
 الوطنیة غیر الحكومیة 

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة  .12
 اطلس حقوق االنسان للدكتور كمال المنوفي وآخرون -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بحوث منشورة -2
قوق االنسان في الوطن العربي بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة لعلي ح (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 2016عبد اهللا ناصر 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 PDFحقوق االنسان ومكافحة الفساد  محاضرات 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الباحث العلمي على محرك البحث كوكل

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
من الممكن تطویر المقرر الدراسي (حقوق االنسان) باالضافة الى افراز نوع من التقاریر العلمیة التي تمكن 

 الطالب من فھمھا والوقوف على تحلیل موضوعاتھا من خالل مسیرتھم العلمیة.
 والتقدیرولكم فائق الشكر 

 مدرس المنھج                                                                                                        
 م.د.حسن عبد االمیر خلیل                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11لصفحة ا  
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم اإلسالمیة-جامعة بغداد  التعلیمیةالمؤسسة  .1

 قسم األدیان المقارنة / المركز علمي القسم ال .2

 الدیانة الیھودیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعة  12 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

یھ���دف وص���ف المق���رر ال���ى تھ���دیف افك���ار الطلب���ة نح���و فھ���م طبیع���ة الدیان���ة الیھودی���ة وم���ا ھ���ي اركانھ���ا 

وكتبھ���ا المقدس���ة وطقوس���ھا العبادی���ة وتش���ریعاتھا ورموزھ���ا الدینی���ة ، وان ھ���ذا الفھ���م یق���ود بطال���ب قس���م 

العلمی����ة ف����ي التحلی����ل  االدی����ان ال����ى الزی����ادة المعرفی����ة وتفت����ق االفك����ار فض����ال ع����ن اس����تعمالھ للمن����اھج

 والتقویم .

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  12لصفحة ا  
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
      تأسیس قاعدة اصیلة في المعرفة لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا االنساني والعلمي .  -1أ
 .بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم االدیان  -2أ
 الفھم الدقیق لتكوین الفرق ینتج عنھ وسط اخالقي یتمثل في العیش السلمي بین تلك الفرق . -3أ
 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر . – 1ب 
 لقدرة على استیعاب المنھج .استخدام اكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة ا – 2ب 
     تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة .  - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المنھجیة  – 1
 المناقشة – 2
 استخدام التقنیات البور بوینت – 3

 
 طرائق التقییم      

 
 الیومیة االختبارات  - 1
 االختبارات الشھریة  -2
 اعداد تقاریر وبحوث دوریة -3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة .  -1ج    
 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین . -2ج         

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 ار والنقد والنقاش بین الطلبةالحو
 

 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة  – 1
 االختبارات الشھریة – 2
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 لالجیال القادمة . بناء الشخصیة القیادیة للطالب االكادیمي واعداده كمربي -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث إن عملیة التلیم ما ھي اال تقیید المنھج باوقات معینة . -2د
 اھتمام الطالب االكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ االثر االكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین . -3د

 ة للقیام بواجباتھم التربویة على احسن وجھ .االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلب -4د         

  13لصفحة ا  
  



 
 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 مناقشة الطلبة محاضرة المصادر الیھودیة في التشریع تعریف وبیان 12 األول

 مناقشة الطلبة محاضرة لعشرالوصایا ا تعریف وبیان 12 الثاني
 امتحان یومي

 مناقشة الطلبة محاضرة تابوت العھد تعریف وبیان 12 الثالث
 مناقشة الطلبة محاضرة الھیكل تعریف وبیان 12 الرابع

 مناقشة الطلبة محاضرة الكاھن ومراسم تنصیبھ تعریف وبیان 12 الخامس
 مناقشة الطلبة ةمحاضر طقوس تعیین الكاھن تعریف وبیان 12 السادس
 مناقشة الطلبة محاضرة مالبس الكاھن تعریف وبیان 12 السابع

 امتحان یومي
 مناقشة الطلبة محاضرة موقف االسالم من الكھانة تعریف وبیان 12 الثامن

 مناقشة الطلبة محاضرة خیمة االجتماع تعریف وبیان 12 التاسع

 مناقشة الطلبة محاضرة ودیةالصالة في الدیان الیھ تعریف وبیان 12 العاشر 

المراحل التي مرت بھا الصالة  تعریف وبیان 12 عشرالحادي 
 الیھودیة

 مناقشة الطلبة محاضرة

 مناقشة الطلبة محاضرة انواع الصالة عند الیھود تعریف وبیان 12 عشر الثاني

 مناقشة الطلبة محاضرة الصالة الفردیة تعریف وبیان 12 عشر الثالث

 مناقشة الطلبة محاضرة الصالة المشتركة تعریف وبیان 12 رالرابع عش
 امتحان یومي

 مناقشة الطلبة محاضرة قبلة الیھود تعریف وبیان 12 الخامس عشر

 مناقشة الطلبة محاضرة ھیئة الصالة عند الیھود تعریف وبیان 12 السادس عشر

 مناقشة الطلبة رةمحاض الصوم في الدیانة الیھودیة   تعریف وبیان 12 السابع عشر

 مناقشة الطلبة محاضرة صیام الوجوب تعریف وبیان 12 الثامن عشر

 مناقشة الطلبة محاضرة صیام التطوع تعریف وبیان 12 التاسع عشر

 مناقشة الطلبة محاضرة صیام الحاخامات تعریف وبیان 12 العشرون

 ناقشة الطلبةم محاضرة الزكاة في الیھودیة تعریف وبیان 12 الحادي والعشرون

 مناقشة الطلبة محاضرة موقف االسالم من زكاة الیھود تعریف وبیان 12 الثاني والعشرون
 امتحان یومي

 مناقشة الطلبة محاضرة الحج في الیھودیسة تعریف وبیان 12 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون
 

 مناقشة الطلبة محاضرة االعیاد في الیھودیة تعریف وبیان 12

 مناقشة الطلبة محاضرة القرابین تعریف وبیان 12 مس والعشرونالخا

 مناقشة الطلبة محاضرة المرأة في التوراة تعریف وبیان 12 السادس والعشرون

 مناقشة الطلبة محاضرة الجریمة والعقوبة عند الیھود تعریف وبیان 12 السابع والعشرون

بتھا عند جریمة القتل وعقو تعریف وبیان 12 الثامن وعشرون 
 الیھود

 مناقشة الطلبة محاضرة

جریمة الزنا وعقوبتھا عند  تعریف وبیان 12 التاسع والعشرون
 الیھود

 مناقشة الطلبة محاضرة

جریمة السرقة وعقوبتھاعند  تعریف وبیان 12 الثالثون
 الیھود 

 مناقشة الطلبة محاضرة

المحرمات من المطعومات في  تعریف وبیان 12 واحد وثالثون
 لتوراةا

 مناقشة الطلبة محاضرة
 امتحان یومي

  14لصفحة ا  
  



 
 البنیة التحتیة -12

 كتب عن الديانة اليهودية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الیوجد . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 كتب االدیان -1

 رسائل الماجستیر والدكتوراه -2

 مواقع مكتبات االدیان االلكترونیة .1 . ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت

 
 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

تقویم ثقافة الطلبة والباحثین وطلبة الدراسات العلیا والتدریسیین غیر االختصاص من خالل ورش عمل 
 لدورات العلمیة .والحلقات النقاشیة وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنھج                                                                                        
 م . نعمة جاسم محمد                                                                                                      

 
 
 

 

 

 

 

  15لصفحة ا  
  



 نموذج وصف المقرر

 

 : وصف المقرر

 

 

 
 كلیة العلوم اإلسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم األدیان المقارنة القسم العلمي  / المركز .2

  علم النحو اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا اثنا عشرة ساعة)  12( عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر : .8

   العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة .نمیة التفكیرت .1

 بناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتآلف. .2

 مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمباديء اإلسالمیة األصیلة في مناھجھا  .  .3

 القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم . لدراسات األولیة وتنمیة تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة ا .4

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي . .5

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 ؛البرنامج.

  16لصفحة ا  
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
لعلمیة بشقیھا تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة والفكر اللغوي لدى طلبة العلم في التخصصات ا -1أ

 اإلنساني والعلمي .
 الحفاظ على سالمة اللغة العربیة  . -2أ
تقویم لغة الباحثین في إعداد رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ولغة تألیف الكتب وما یتناسب  -3أ

 والقواعد الصحیحة للغة العربیة  .
ارھا وسیلة حیة من وسائل التعبیر عن إجراء البحوث اللغویة التي تخدم لغة القرآن الكریم باعتب -4أ

 األفكار .  
 :مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر . – 1ب
 استخدام اكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . – 2ب
 ب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة  .تطویر قدرة الطال -3ب
 رفد دوائر الدولة و المؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین باللغة العربیة .   -4ب
 رفد المساجد والجوامع باألئمة والخطباء ممن لھم الدرایة باللغة العربیة السلیمة. -5ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المنھجیة . .1
 المناقشة . .2
 التطبیق الفعلي . .3
 حلقات نقاشیة  . .4
 إستخدام التقنیات التربویة . .5

 طرائق التقییم      
 اإلختبارات الیومیة . .1
 اإلختبارات الشھریة . .2
 اعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات اللغة العربیة من قبل الطلبة . .3
 .یة األھداف الوجدانیة والقیم -ج

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین اكفاء . -1ج
 غرس روح المحبة والتسامح وتقبل االخر  -2ج

  تنمیة االدراكات الفكریة للطلبة من اجل تقبل الراي والراي االخر -3ج 
 طرائق التعلیم والتعلم :

 الحوار ، النقد والنقاش بین الطلبة . -1
 والحلقات النقاشیة  . ورش العمل  -2
 التطبیق  . -3

 طرائق التقییم :
 اإلختبارات الیومیة . .1
 اإلختبارات الشھریة . .2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة . .3

  17لصفحة ا  
  



 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 طالب األكادیمي واعداده كمربي لألجیال القادمة .بناء الشخصیة القیادیة لل -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي اال تقیید المنھج بأوقات محددة. -2د
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین .  -3د
 تعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على احسن وجھ.اإللتزام بأخالقیات المھنة وال -4د

 

  18لصفحة ا  
  



 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

التعریف بالنحو ، معناه ،  12 األول
 تاریخھ ، اھمیتھ

رة، مناقشة ، محاض النحو ، معناه ، تاریخھ ، اھمیتھ
اعداد النشرات 

 الموضوعیة

، اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالجملة المفیدة ،  12 الثاني
الفرق بین الجملة األسمیة 
 والفعلیة ، األسم وعالماتھ

الجملة المفیدة ، الفرق بین 
الجملة األسمیة والفعلیة ، األسم 

 وعالماتھ

محاضرة، مناقشة ،  
اعداد النشرات 

 وعیةالموض
، اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بماھیة الفعل ،  12 الثالث
 عالمات الفعل 

محاضرة، مناقشة ،   تعریف الفعل ، عالمات الفعل
اعداد النشرات 

 الموضوعیة
، اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالمعرب والمبني ،  12 الرابع
 اسباب البناء كما یراھا 

 ابن مالك

ني ، اسباب البناء المعرب والمب
 كما یراھا ابن مالك

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة 
 اختبار شھري

التعریف بالمعرب وانواعھ  12 الخامس
 ،عالمات البناء واإلعراب  

المعرب وانواعھ ، عالمات 
 البناء واإلعراب

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة
 اختبار شھري 

عال التعریف بالمبني من األف 12 السادس
وعالمات البناء، والمعرب من 

 األفعال وعالامات اإلعراب

المبني من األفعال وعالمات 
البناء، والمعرب من األفعال 

 وعالامات اإلعراب

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة 
اختبار شھري ، 

 حلقات نقاشیة
التعریف بالمعرب من األسماء  12 السابع

 المثنى ، الضمائر
المثنى ، المعرب من األسماء 

 الضمائر
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة

 اختبار شھري 
محاضرة، مناقشة ،   األسماء الستة التعریف باألسماء الستة 12 الثامن

 تقنیات تربویة
، اختبار یومي 

اختبار شھري ، 
 ورش عمل 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المؤنث السالم التعریف بالمؤنث السالم 12 التاسع
 تبار شھري اخ

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  الممنوع من الصرف التعریف بالممنوع من الصرف  12 العاشر 
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة النكرة والمعرفة التعریف بالنكرة والمعرفة  12 عشرالحادي 
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  مناقشة محاضرة، الضمائر التعریف بالضمائر 12 عشر الثاني
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة اكمال الضمائر التعریف باكمال الضمائر 12 عشر الثالث
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة العلم  التعریف باسم العلم  12 الرابع عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة اإلشارة التعریف باسم اإلشارة 12 الخامس عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة األسم الموصول  التعریف باألسم الموصول 12 السادس عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة المعرف بأل التعریف بالمعرف بأل 12 السابع عشر
اختبار شھري ، 

 ورشة عمل
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المبتدأ والخبر یف بالمبتدأ والخبر التعر 12 الثامن عشر

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة اقسام المبتدأ التعریف بأقسام المبتدأ  12 التاسع عشر

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  اإلبتداء بالنكرة التعریف باإلبتداء بالنكرة 12 العشرون

 اختبار شھري
التعریف بمسوغات اإلبتداء  12 الحادي والعشرون

 بالنكرة 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  مسوغات اإلبتداء بالنكرة

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  التقدیم والتأخیر  التعریف بالتقدیم والتأخیر  12 الثاني والعشرون

 اختبار شھري 
التعریف بالحذف الجائز  12 رونالثالث والعش

 والحذف الواجب 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  الحذف الجائزوالحذف الواجب 

 اختبار شھري 
      

  19لصفحة ا  
  



 
 
 

 البنیة التحتیة -12

 شرح بن عقيل .  .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 معاني النحو لألستاذ فاضل السامرائي . .2

 ال یوجد . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

سالمیة / جامعة بغداد ( جمیع مجلة كلیة العلوم اإل .1
 اعدادھا) .

رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه ضمن تخصص  .2
 اللغة العربیة / النحو  .

 Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  . ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
ة الدراسات العلیا والتدریسیین غیر اإلختصاص من خالل ادخالھم دورات تقویم لغة الطلبة و الباحثین وطلب

 تعلیم مستمر باللغة العربیة وجعل اللغة العربیة من األولویات الواجب اإلھتمام بھا لإلرتقاء بالتدریسي  .
 ولكم فائق الشكر والتقدیر .

 
 مدرس المنھج                                                                                        

 أ.م.د. لینا طھمازعلي                                                                                          
 

 
 

 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  تعدد الخبر التعریف بتعدد الخبر  الرابع والعشرون 
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  األفعال الناسخة  ة التعریف باألفعال الناسخ 12 الخامس والعشرون
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المشبھات ب (لیس )  التعریف بالمشبھات ب ( لیس )  12 السادس والعشرون
 اختبار شھري 

، ي اختبار یوم محاضرة، مناقشة اعمال ( ال )  التعریف باعمال ( ال )  12 السابع والعشرون
 اختبار شھري 

التعریف باعمال (ال) ...افعال  12 الثامن وعشرون 
 المقاربة 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  اعمال (ال) ...افعال المقاربة
 اختبار شھري 

افعال المقاربة وتقسیمھا الى  التعریف بمعاني افعال المقاربة  12 التاسع والعشرون
ثالث مجموعات                  

 ( المقارب ، الشروع والرجاء )

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة 
 اختبار شھري 

التعریف ببناء الجملة في افعال  12 الثالثون
 ( المقاربة ، الرجاء ، الشروع ) 

بناء الجملة في افعال                  
 ( المقاربة ، الرجاء ، الشروع )

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة 
 ياختبار شھر

  20لصفحة ا  
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

وقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلیة العلوم االسالمیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم االدیان المقارنة  / المركز علمي القسم ال .2

 الفلسفة االسالمیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعات 10   (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

یھدف المقرر الدراسي الى عرض تاریخي لنشاة الفلسفة االسالمیة مع بیان دور القران الكریم ف�ي ص�یاغة 

ة االسالمیة ودور الرسول االعظ�م (ص�ل هللا علی�ھ وال�ھ وس�لم )واالئم�ة االطھ�ار ف�ي نش�اتھ المفاھیم الفلسفی

وتطوره م�ع توض�یح م�ا للترجم�ة م�ن دور ب�ارز ف�ي ب�روز ھ�ذا العل�م وتس�لیط الض�وء عل�ى اع�الم الفلس�فة 

لطلب�ة عل�ى االسالمیة في المشرق العربي ان المعرفة العلمی�ة والبح�ث الفلس�في للمف�اھیم االس�المیة تس�اعد ا

صقل االفكار المعرفیة والقیم االخالقیة بشكل واضح وجلي فضالً انھا تساعده في استعمالھ للمناھج العلمی�ة 

 في التحلیل والتقویم .

  21لصفحة ا  
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
      ي التخصصات العلمیة بشقیھا االنساني والعلمي.تأسیس قاعدة اصیلة في المعرفة لدى طلبة العلم ف  -1أ
 بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب .  -2أ
الفھم الدقیق للفلسفة االسالمیة وینتج عنھا الدفاع عن االسالم  ورد الشبھات والشكوك التي یثیرھا  -3أ

 خصوم االسالم . 
 الفردیة عندھم تحفیز المدركات الذھنیة لدى الطلبة مع مراعاة الفوارق -4أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
في استعمال ادوات المعرفة الفلسفیة االسالمیة  والحوار البناء في التحلیل  لبة تطویر قدرة الط– 1ب 

 العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. 
 ستیعاب المنھجاستخدام اكثر من طریقة في التدریس تؤھل الطلبة القدرة على ا - 2ب 
   بیان الفروق الفردیة بین الطلبة لغرض تقویم افكارھم   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 . المحاضرات المنھجیة .1
 . المناقشة . 2
 . استخدام التقنیات (البوربوینت) . 3

 طرائق التقییم      
 . االختبارات الیومیة .1
 . االختبارات الشھریة . 2
 اد بحوث وتقاریر دوریة . . اعد3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة . -1ج         
 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین اكفاء . -2ج
 غرس روح المحبة والتسامح وتقبل االخر  -3ج

  للطلبة من اجل تقبل الراي والراي االخر  تنمیة االدراكات الفكریة-4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الحوار ، النقد والنقاش بین الطلبة . 
 طرائق التقییم    
 . االختبارات الیومیة .1
 . االختبارات الشھریة .2

 
 ظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوالتأھیلیة العامة و المھارات -د 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب االكادیمي واعدادة كمربي لالجیال القادمة . -1د
 تعریف الطالب باھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ماھي اال تقیید المنھج باوقات محددة . -2د
 المستقبلیین. اھتمام الطالب االكادیمي بمظھرة ونظافتھ لھ االثر االكبر في نفوس طلبتھ-3د

 االلتزام باخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على احسن وجھ.-4د         

  22لصفحة ا  
  



 المقرر بنیة -11

مخرجات التعلیم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / او الموضوع

االولى للفكر الفلسفي البواكیر  تعریف وبیان 10 االول
التفكیر العقلي قبل االسالم وبعد 

 صدور االسالم

 مناقشة الطلبة محاضرة
 امتحان یومي

دور القران العظیم  والرسول  تعریف وبیان 10 الثاني
الكریم وال البیت الطیبین (صل 
هللا علیھ والھ وسلم) في صیاغة 

 الفلسفة االسالمیة 

 مناقشة الطلبة محاضرة

بیان دور واھمیة مدرسة االمام  تعریف وبیان 10 الثالث
جعفر الصادق في توضیح 

مفاھیم العقیدة االسالمیة بمناھج 
 عقلي فلسفي 

 مناقشة الطلبة محاضرة

 مناقشة الطلبة محاضرة بیان عالقة الفلسفة بالدین تعریف وبیان 10 الرابع
 امتحان یومي

ات تسلیط الضوء عالى منتج تعریف وبیان 10 الخامس
العقل االنساني في العصر 
 االموي والعصر العباسي 

 مناقشة الطلبة محاضرة

توضیح اسباب الترجمة للكتب  تعریف وبیان 10 السادس
 المنطقیة والفلسفة االلھیة 

 مناقشة الطلبة محاضرة
 امتحان یومي

 مناقشة الطلبة محاضرة اشھر المترجمین  تعریف وبیان 10 السابع
اشھر المدارس الفلسفیة عند  وبیان تعریف 10 الثامن

 بدء الترجمة
 مناقشة الطلبة محاضرة

 امتحان یومي
 مناقشھ الطلبھ محاضرة طابع التفلسف االسالمي  تعریف وبیان 10 التاسع
 مناقشة الطلبة محاضرة وظائف الرسول ومھماتھ تعریف وبیان 10 العاشر

 امتحان یومي
الحادي 

 عشر
   تعریف وبیان 10

واسباب دراسة الفلسفة  فائدة
 االسالمیة 

 مناقشھ الطلبھ محاضره

الثاني 
 عشر

اشھر فالسفة االسالم في  تعریف وبیان 10
 المشرق العربي

 مناقشھ الطلبھ محاضره

الثالث 
 عشر

امتحان یومي  محاضره الكندي وفلسفتھ االلھیة  تعریف وبیان 10
 ومناقشھ الطلبھ

الرابع 
 عشر

 امتحان یومي محاضره ابي وفلسفتھ االنسانیة الفار تعریف وبیان 10

الخامس 
 العاشر

ابن سینا وادلة الوجود (الفلسفة  تعریف وبیان 10
 االلھیة )

امتحان یومي  محاضره
 ومناقشھ الطلبھ

 
 
 

  23لصفحة ا  
  



 البنیة التحتیة .12

یة . كتاب منھجي (الفلسفة االسالمیة) مجموعة باحثین واساتذة كل1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العلوم االسالمیة انتاج كلیة العلوم االسالمیة

 كتاب االمام جعفر الصادق والمذاھب االربعة تالیف (اسد حیدر) -3
 . بحوث منوعھ حول العقیدة .2

 منھج كلیة العلوم االسالمیة (الفلسفة االسالمیة) مصدر رئیس  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 بھا                 اـ الكتب والمراجع التي یوصى
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 . كتب الفلسفة االسالمیة .1
 . رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

   مواقع المكتبات الفلسفیة والعلمیة على حد سواء. 1

 

 
  
 

 مدرس المادة                                                                                  
 د. رغد سليم داود حبوش   

 

 

 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

قویم ثقافة الطلبة والباحثین وطلبة الدراسات العلیا والتدریسیین غیر االختصاص من خالل ورش عمل والحلقات ت

 النقاشیة والدورات العلمیة .

 

  24لصفحة ا  
  



 نموذج وصف المقرر

 

 : وصف المقرر

 

 

 
 كلیة العلوم اإلسالمیة میةالمؤسسة التعلی .1

 قسم األدیان المقارنة القسم العلمي  / المركز .2

  علم البالغة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا اثنا عشرة ساعة)  12( عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 
 

24/12/2019 

 رر :أھداف المق .8

   العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة .تنمیة التفكیر -    1

 بناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتآلف. -2

 مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمباديء اإلسالمیة األصیلة في مناھجھا  .  -3

 لدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم . تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة ا -4

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي . -5

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 ؛البرنامج.

  25لصفحة ا  
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
ى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة والفكر اللغوي لد -1أ

 اإلنساني والعلمي .
 الحفاظ على سالمة اللغة العربیة  . -2أ
تقویم لغة الباحثین في إعداد رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ولغة تألیف الكتب وما یتناسب  -3أ

 والقواعد الصحیحة للغة العربیة  .
دم لغة القرآن الكریم باعتبارھا وسیلة حیة من وسائل التعبیر عن إجراء البحوث اللغویة التي تخ -4أ

 األفكار .  
 :مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر . – 1ب
 نھج .استخدام اكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب الم – 2ب
 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة  . -3ب
 رفد دوائر الدولة و المؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین باللغة العربیة .   -4ب
    رفد المساجد والجوامع باألئمة والخطباء ممن لھم الدرایة باللغة العربیة السلیمة. -5ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المنھجیة . .1
 المناقشة . .2
 التطبیق الفعلي . .3
 حلقات نقاشیة  . .4
 إستخدام التقنیات التربویة . .5

 طرائق التقییم      
 اإلختبارات الیومیة . .1
 اإلختبارات الشھریة . .2
 اعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات اللغة العربیة من قبل الطلبة . .3
 .األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین اكفاء . -1ج
 غرس روح المحبة والتسامح وتقبل االخر  -2ج

  تنمیة االدراكات الفكریة للطلبة من اجل تقبل الراي والراي االخر -3ج   
 طرائق التعلیم والتعلم :

 والنقاش بین الطلبة .الحوار ، النقد  .1
 ورش العمل والحلقات النقاشیة  .  .2
 التطبیق  . .3

 طرائق التقییم :
 اإلختبارات الیومیة . .1
 اإلختبارات الشھریة . .2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة . .3

  26لصفحة ا  
  



 

 ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي واعداده كمربي لألجیال القادمة . -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي اال تقیید المنھج بأوقات محددة. -2د
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین .  -3د
 اإللتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على احسن وجھ. -4د

 

  27لصفحة ا  
  



 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

التعریف بالبالغة ، نشأة  12 األول
 وتطور وتاریخ علم البالغة

البالغة ،تعریفھا ، نشأة وتطور 
 وتاریخ علم البالغة

محاضرة، مناقشة ، 
اعداد النشرات 

 الموضوعیة

، اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالفصاحة ، فصاحة  12 الثاني
 الكلمة ، فصاحة الكالم والمتكلم

 الفصاحة ، فصاحة الكلمة ،
 فصاحة الكالم والمتكلم

محاضرة، مناقشة ،  
اعداد النشرات 

 الموضوعیة
، اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة، مناقشة ،   األسلوب التعریف باألسلوب 12 الثالث
اعداد النشرات 

 الموضوعیة
، اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف باسباب نشوء علوم  12 الرابع
 البالغة

 

 البالغةاسباب نشوء علوم 
 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة 
 اختبار شھري

التعریف بتطور البالغة  12 الخامس
 وأھمیتھا  

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة تطور البالغة وأھمیتھا  
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  علم المعاني التعریف بعلم المعاني 12 السادس
اختبار شھري ، 

 قاشیةحلقات ن
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة الخبر وانواعھ التعریف بالخبر وانواعھ 12 السابع

 اختبار شھري 
محاضرة، مناقشة ،   مؤكدات الخبر  التعریف بمؤكدات الخبر 12 الثامن

 تقنیات تربویة
، اختبار یومي 

اختبار شھري ، 
 ورش عمل 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  ء غیر الطلبياإلنشا التعریف باإلنشاءغیر الطلبي 12 التاسع
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  اإلنشاء الطلبي التعریف باإلنشاء الطلبي  12 العاشر 
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة التقدیم والتأخیر التعریف بالتقدیم والتأخیر  12 عشرالحادي 
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة القصر وانواعھ التعریف بالقصر وانواعھ 12 عشر انيالث
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة اإلیجاز التعریف باإلیجاز 12 عشر الثالث
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة اإلطناب التعریف باإلطناب   12 الرابع عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة المساواة التعریف بالمساواة 12 الخامس عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة علم البیان  التعریف بعلم البیان 12 السادس عشر
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة التشبیھ التعریف بالتشبیھ 12 السابع عشر
اختبار شھري ، 

 ورشة عمل
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  التشبیھ المقلوب التعریف بالتشبیھ المقلوب  12 الثامن عشر

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة الحقیقة والمجاز التعریف بالحقیقة والمجاز  12 التاسع عشر

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المجاز اللغوي التعریف بالمجاز اللغوي 12 العشرون

 اختبار شھري
التعریف باإلستعارة التصریحیة  12 الحادي والعشرون

 والمكنیة  
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  اإلستعارة التصریحیة والمكنیة

 اختبار شھري 
، اختبار یومي  اقشة محاضرة، من اإلستعارة التمثیلیة  التعریف باإلستعارة التمثیلیة  12 الثاني والعشرون

 اختبار شھري 
التعریف بالمجاز المرسل  12 الثالث والعشرون

 والمجاز العقلي
، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المجاز المرسل ، المجاز العقلي 

 اختبار شھري 
      

  28لصفحة ا  
  



 
 
 

 البنیة التحتیة -12

 شرح قطر الندى وبل الصدى ألبن هشام األنصاري . -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البالغة والتطبيق . -2

 د .الیوج (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد ( جمیع  .1
 اعدادھا) .

رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه ضمن تخصص  .2
 علم البالغة .

 . Googleالباحث العلمي على محرك البحث موقع  . ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي-13
تقویم لغة الطلبة و الباحثین وطلبة الدراسات العلیا والتدریسیین غیر اإلختصاص من خالل ادخالھم 
دورات تعلیم مستمر باللغة العربیة وجعل اللغة العربیة من األولویات الواجب اإلھتمام بھا لإلرتقاء 

 لتدریسي  .با
 ولكم فائق الشكر والتقدیر .

 
 

 مدرس المنھج                                                                                        
  أ.م.د. لینا طھماز علي                                                                                          

 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  الكنایة التعریف بالكنایة  الرابع والعشرون 
  اختبار شھري

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  علم البدیع  التعریف بعلم البدیع  12 الخامس والعشرون
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المحسنات اللفظیة  التعریف بالمحسنات اللفظیة  12 السادس والعشرون
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  ة، مناقشةمحاضر الجناس  التعریف بالجناس  12 السابع والعشرون
 اختبار شھري 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  اإلقتباس والسجع التعریف باإلقتباس والسجع  12 الثامن وعشرون 
 اختبار شھري 

التعریف بالمحسنات المعنویة  12 التاسع والعشرون
 والتوریة 

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  المحسنات والتوریة
 ي اختبار شھر

، اختبار یومي  محاضرة، مناقشة  الطباق والمقابلة التعریف بالطباق والمقابلة  12 الثالثون
 اختبار شھري
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 
 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  یةالمؤسسة التعلیم .1

 قسم االدیان / المركز علميالقسم ال .2

 الدیانة المسیحیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ) ساعة4( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 :أھداف المقرر .8

 تهدیف افكار الطلبة نحو فهم اسباب االختالف التي تؤدي الى ظهور الفرق المسیحیة .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

ستعماله للمناهج وان هذا الفهم یقود بطالب قسم االدیان  الى الزیادة المعرفیة وتفتق االفكار فضال عن ا .3

 .العلمي في التحلیل والتقویم.
 

 

 
 

متوقعة من الطالب یوفر وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.

  30لصفحة ا  
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ - أ
 

 تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة  لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا اإلنساني والعلمي .1
 مقارن.الاالدیان  اإلحاطة بعلم  .2
 یق لتكوین الفرق ینتج عنھ وسط  اخالقي یتمثل في العیش السلمي بین تلك الفرق.الفھم الدق   .3
 بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم االدیان .4

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1

 دریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . استخدام أكثر من طریقة في الت .2

 .تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة   .3

  رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 ة المناقشة.طریق .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 بة.العلوم اإلسالمیة من قبل الطل إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

 
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.  .3

  31لصفحة ا  
  



 

    
 مطرائق التعلیم والتعل 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 التقاریر الدوریة .3

 
 

 ).يخصالش لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 .تعریف الطالب بأھمیة الوقت اذ ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .3

 

  32لصفحة ا  
  



 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 الدینی������������ة االس������������باب تعریف وبیان 4 األول
 والسیاس��یة واالجتم��اعي

 لىاالمس�����یحیة الفت�����راق
 وطوائف فرق

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 نالمیرقیونیی فرقة یانتعریف وب 4 الثاني
 /مقاالتھا تاریخھا نشأتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 تاریخا نشأتھا االبنیون تعریف وبیان 4 الثالث
 /مقاالتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 نشتاھا شمشماطيلا تعریف وبیان 4 الرابع
 /مقاالتھا تاریخا

محاضرة  
 مناقشة

 ر یومياختبا
 اختبار شھري

 نشأتھا االریسون تعریف وبیان 4 الخامس
 /مقاالتھا تاریخھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 نشاتھا النساطرة تعریف وبیان 4 السادس
 /مقاالتھا تاریخھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 تاریخھا نشاتھا الیعاقبة تعریف وبیان 4 السابع
 /قاالتھام

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 تاریخھا نشأتھا الملكانیة تعریف وبیان 4 الثامن
 /مقاالتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

مراجعة مقاالت الفرق  تعریف وبیان 4 التاسع
، المتقدمة اعاله

 ومناقشتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تسمیتھا   الكاثولیكیة تعریف وبیان 4 شرالعا
   نشأتھاو

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الكنیسة  تاریخ تعریف وبیان 4 الحادي عشر
 الكاثولیكیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   كنائس الكاثولیك تعریف وبیان 4 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 رياختبار شھ

محاضرة   الكاثولیك العقدیة  تمقاال تعریف وبیان 4 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   العبادات في الكاثولیكیة تعریف وبیان 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   امتحان الفصل االول تعریف وبیان 4 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 ختبار شھريا

 تسمیتھا  األرثوذكس تعریف وبیان 4 السادس عشر
 نشاتھاو

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   تاریخ االرثوذكس تعریف وبیان 4 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مقاالت االرثوذكس تعریف وبیان 4 الثامن عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 ختبار شھريا

 اختبار یومي محاضرة   كنائس االرثوذكس تعریف وبیان 4 التاسع عشر

  33لصفحة ا  
  



 
 البنیة التحتیة-12
 

 موسوعة االديان. .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بحوث منشورة .2

 عة المفصلة لالديان.الموسو  (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد. .1
ضمن تخصص والبحوث طاريح الدكتوراه أرسائل الماجستير و  .2

   االديان
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  .1

 اختبار شھري مناقشة
محاضرة   االقباط االرثوذكس تعریف وبیان 4 العشرون

 مناقشة
 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تسمیتھا  البروتستانتیة تعریف وبیان 4 الحادي والعشرون
 نشاتھاو

محاضرة  
 مناقشة

 یومي  اختبار
 اختبار شھري

محاضرة   كنائس البروتستانت تعریف وبیان 4 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مقاالتھا العقدیة تعریف وبیان 4 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

موقف البروتستانت من  تعریف وبیان 4 الرابع والعشرون
 لدینيالتقلید ا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 االحكام التعبدیة تعریف وبیان 4 الخامس والعشرون
 
 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

العالقة بین الكنائس  تعریف وبیان 4 السادس والعشرون
 الرئیسة في العالم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مناقشة البحوث الدوریة تعریف وبیان 4 عشرونالسابع وال
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مناقشة البحوث الدوریة تعریف وبیان 4 الثامن والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

مراجعة نقاشیة لتقویم  تعریف وبیان 4 التاسع والعشرون
المقاالت العقدیة للفرق 

 یة.المسیح

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

مراجعة وتھیئة االمتحان  تعریف وبیان 4 الثالثون
 النھائي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

الى افراز نوع ) بإضافة ن الممكن تطویر المقرر الدراسي (الدیانة المسیحیةم        

من التقاریر العلمیة التي یمكن الطلب فھمھا والوقوف على تحلیل موضوعاتھا من 

 .خالل مسیرتھم العلمیة
 

 والتقدیر ولكم فائق الشكر
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 م. د. حازم عدنان أحمد . أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 التعلیم العالي والبحث العلمي/كلیة العلوم االسالمیةوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1

 سم االدیان المقارنق    / المركز علمي القسم ال .2

 طرائق تدریس    اسم / رمز المقرر .3

 یومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعة 2  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

ھج التقلیدیة وغیر التقلیدیة وعملیات تعریف الطالب بطرائق وتطبیقات العملیة التدریسیة وتفسیر المنا .1
 التعلیم

تسلیط الضوء على الجھود المبذولة من جانب المدرس او المدرسة لغرض زیادة قدرة الطالب على  .2
 فھم واستیعاب المادة الدراسیة

اكتساب المھارات والمفاھیم االساسیة والمبادىء لغرض ان هذا الفهم يقود بطالب قسم االديان الى  .3
 منهج العلمي في التحليل والتقويم استعمال م كمدرسین في المستقبل واعدادھ

 
 
 
 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا االنساني والعلمي -1أ
 ب الى درجة فھم واستیعاب افضل للمادة الدراسیة الوصول بالطال  -2أ
 بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم االدیان -3أ
الفھم الدقیق السلوب وكیفیة سیر العلمیة والتعلیمیة لدى الطالب في قسم االدیان وتعزیز دوره في  -4أ

 البناء التربوي والتعلیمي باعتباره مدرس لألجیال القادمة.
 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتألھداف ا  -ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزءا من مستویات التفكیر – 1ب
ویمنحھم فرصة  استخدام اكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج  – 2ب

 اكبر لتبادل المعلومات واالستفادة من اآلخرین.
العلمیة في ذھن الطالب وزیادة قدرتھ على فھم المادة وافھامھا للشخص االخرمن دعم المادة   – 3ب

 خالل تعلم مھارات التدریس.
 طرائق التعلیم والتعلم      
 الطریقة االلقائیة .1
 طریقة المناقشة .2
 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة .3

 طرائق التقییم      
 االختبارات الیومیة .1
 االختبارات الشھریة .2
 اعداد التقاریر .3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة -1ج
من حیث كونھم جیل منتج وفعال تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة واعدادھم كقادة مستقبلیین  -2ج

 یعاني من اي مشكالت تعلیمیة مستعد للنھوض ببلده وتطویره. یبني الوطن ال
السمو بمھنة التدریس من حیث انھا ستلبي الغرض المنشود منھا عندما ننجح في ایصال المعلومة  3ج

 الى ذھن الطالب.
 

 طرائق التعلیم والتعلم
 الحوار،النقد والنقاش بین الطالبة-1
 ورش العمل والحلقات النقاشیة -2

 

 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة-1
 االختبارات الشھریة-2
 التقاریر الدوریة-3
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
المدرسین من ذ ان بناء الشخصیة القیادیة للطالب االكادیمي واعداده كمربي لألجیال القادمة ا -1د

 الخریجین سیكونون نخبة جیدة قادرة على مھنة التدریس باسالیب وطرائق متنوعة.
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت اذ أن عملیة التعلیم ما ھیة إال تقیید المنھج بأوقات محددة -2د
 لى أحسن وجھ االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي ع -3د

والنھوض بمستوى الطلبة والجیل الجدید في المسیرة التعلیمیة اجمعھا سواء في المسیرة التربویة او 
 التعلیم الجامعي
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 بنیة المقرر-11

مخرجات  الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة

طریقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعلیم

 طریقة التقییم

محاضرة  فھوم المنھج في العملیة التربویةم تعریف وبیان 2 االول
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  المنھج التقلیدي وعیوبھ تعریف وبیان 2 الثاني
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  المنھج الحدیث وممیزاتھ تعریف وبیان 2 الثالث
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

طرائق التدریس التربویة ومفھوم  بیانتعریف و 2 الرابع
 اسالیب التدریس

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الفرق بین االستیراتیجیة والطریقة  تعریف وبیان 2 الخامس
 والفرق بین الطریقة واالسلوب

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  ریس والتعلمالفرق بین التعلیم والتد تعریف وبیان 2 السادس
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  اسس نجاح طریقة التدریس تعریف وبیان 2 السابع
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الطریقة االلقائیة، مزایا وسلبیات  تعریف وبیان 2 الثامن
واالسس الواجب مراعاتھا عند التدریس 

 بھذه الطریقة

محاضرة 
 ومناقشة

 بار یومياخت
 اختبار شھري

طریقة المناقشة، مزایا وعیوب  تعریف وبیان 2 التاسع
 وخطواتھا االجرائیة

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االستجواب الحي، مزایاه، انواعھ  تعریف وبیان 2 العاشر
 وشروطھ

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

ستقصاء، مزایا وسلبیات وخطواتھ اال تعریف وبیان 2
 االجرائیة

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التخطیط الدراسي، مفھومھ واھمیتھ  تعریف وبیان 2 الثاني عشر
 واالسباب الداعیة الیھ

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

العملیة التخطیط الدراسي وعالقتھ بابعاد  تعریف وبیان 2 الثالث عشر
 التعلیمیة 

محاضرة 
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة  عناصر التخطیط الدراسي تعریف وبیان 2 الرابع عشر
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

محاضرة  اھمیة خطة الدرس الیومیة  تعریف وبیان 2
 ومناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السادس 
–عشر 

 الثالثون

 
2 

 
 تطبیق عملي في المدارس بإشراف میداني من قبل أساتذة قسم االدیان المقارن 

 
 
 
 
 
 

  39لصفحة ا  
  



 البنیة التحتیة -12

 جابر احمدقاتها التربوية لالستاذ وليد طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبي .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بحوث منشورة .2

 ت التدريس والتعلم للدكتور جابر عبد الحميد جابراستراتيجيا (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

اـ الكتب والمراجع التي یوصى 
المجالت (  بھا                

 ) العلمیة ، التقاریر ،.... 

 طرائق التدريس العامة وتقويمها لالستاذ الدكتور عبد الحي احمد السبحي

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

 احث العلمي على محرك البحث كوكلموقع الب

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
من الممكن تطویر المقرر الدراسي (طرائق تدریس) باالضافة الى افراز نوع من التقاریر العلمیة التي تمكن 

 الطالب من فھمھا والوقوف على تحلیل موضوعاتھا من خالل مسیرتھم العلمیة.
 ولكم فائق الشكر والتقدیر

 مدرس المنھج                                                                                                        
 م.د.حسن عبد االمیر خلیل                                                                                                       
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلیة العلوم اإلسالمیة  -ــــــــــامعة بغداد ج المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم األدیان المقارن     القسم العلمي  / المركز .2

 علم الكالم  اسم / رمز المقرر .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعات 4 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 ھداف المقررأ .8

اھداف المقرر من علم الكالم ھو التعریف بعلم الكالم من خالل سبب التسمیة والھدف من جعلھ علما -1

 وأنھ من مباحث العقیدة 

 بناء التصور االعتقادي الصحیح عن طریق التفكیر العلمي لدى الطلبة  -2

 التعایش والتآلف  بناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرورة تعزیز مفاھیم  -3

 تطویر انماط التفكیر لدى الطلبة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم  -4

 توسیع مدارك الطلبة واغناء معلوماتھم وتاھیلھم لمواكبة التطور الثقافي  -5

 مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ االسالمیة االصیلة في مناھجھا  -6
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 لمقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات ا .10

 األھداف المعرفیة   -أ
 تاسیس بنیة معرفیة لدى الطلبة في مباحث علم الكالم  -1أ
 االحاطة بعلم العقائد والفرق والمذاھب االسالمیة  -2أ
 اعداد شخصیة طالبیة تؤمن بالحوار واحترام وجھات النظر -3أ

 المقرر. األھداف المھاراتیة الخاصة ب  -ب 
 تدریب العقل على التفكیروالتحلیل العلمي - 1ب
 مسیرتھم العلمیة استخدام طرق التدریس المختلفة التي تؤھل الطلبة في - 2ب
طلبة قادرین على التعامل مع وحھات النظر المختلفة ومعالجة المشكالت الفكریة اعداد  - 3ب

 المعاصرة 
 واالعالمیة بالمختصین بالعلوم االسالمیة  ئر الدولة والمؤسسات التربویةرفد دوا -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 الطریقة االلقائیة  -1
 طریقة المحاورة والمناقشة -2
 استخدام التقنیات الحدیثة  -3
 طرائق التقییم      

 االختبارات الیومبة  -1
 االختبارات الشھریة  -2
 اعداد التقاریر  -3
 یة والقیمیة األھداف الوجدان -ج

 میة الشعور بوجود إلھ عظیم متصرف بالكون تن -1ج
معرفة االنسان بقیمتھ الذاتیة بأنھ حر في ھذه الدنیا من خالل صلتھ باہلل تعالى ولیس ھناك قوة  -2ج

 دنیویة تستعبده 
 ات علیھ في الدنیا وجزاء لھ فيالعلم الكامل بأن اإلنسان لم یخلق سدى وإنما ھناك مسؤولی -3ج

 اآلخرة 

 طرائق التعلیم والتعلم   

 الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة -1
 ورش العمل والحلقات النقاشیة  -2
 التطبیق -3

 طرائق التقییم 
 االختبارات الیومیة  -1
 االختبارات الشھریة  -2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة   -3

 المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( -د 
 وي عقول مدركة وتتفھم الحیاة وما یحیط بھا من موجودات اعداد اشخاص ذ -1د
 تعریف اإلنسان بغایة وجوده انھ مكلف وصاحب رسالة في ھذه الحیاة  -2د
برب الموجودات لكي تسموا  إعداد أجیال تنتقل بنفسھا من التعلق بالموجودات إلى التعلق -3د

 وتفوز بالدارین 
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

محاضرة  الیوم االخر السمعیات 2 األول
 نظري

اختبار یومي 
واختبار 
 شھري

 = = طریق فھم الغیبیات = 2 الثاني
 = = التوبة = 2 الثالث
 = = الموت = 2 الرابع

 = = البرزخ = 2 الخامس
 = = سؤال القبر = 2 السادس
 = = عذاب القبر ونعیمھ = 2 السابع
 = = البعث والنشور = 2 الثامن
 = = الساعة = 2 التاسع

 = = مجيء الساعة بغتة = 2 العاشر 
الحادي 

 عشر
اشراط الساعة  = 2

 الصغرى
= = 

 = = اشراط السلعة الكبرى = 2 عشر الثاني
 = = اھوال الساعة = 2 الثالث عشر
 = = الصور = 2 الرابع عشر
الخامس 

 عشر
 = = الحشر = 2

السادس 
 عشر

 = = العرض والحساب = 2

السابع 
 عشر

 = = الحكمة من الحساب = 2

الثامن 
 عشر

 = = الحوض = 2

التاسع 
 عشر

 = = المیزان = 2

 = = تفصیل الموزون = 2 العشرون
الحادي 

 والعشرون
كیفیة الوزن وما  = 2

 یتعلق بھ 
= = 

الثاني 
 والعشرون

 = = الصراط = 2

الثالث 
 والعشرون

 = = اوصاف الصراط = 2

 
الرابع 

 والعشرون 

 = = الجنة والنار / النار = 2

 = = اھل النار = 2الخامس 
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 والعشرون
السادس 
 والعشرون

 = = اوصاف النار = 2

السابع 
 والعشرون

 = = الجنة = 2

الثامن 
 وعشرون 

 = = اھل الجنة = 2

التاسع 
 والعشرون

 = = اوصاف الجنة = 2

تھیئة االمتحان  = 2 الثالثون
 النھائي

= = 

 
 البنیة التحتیة  .12

كتاب اصول الدین، تالیف الدكتور قحطان الدوري والدكتور  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 رشدي علیان

  ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 كبرى الیقینیات الكونیة -1

 التذكرة في احوال الموتى وامور االخرة -2
 شرح الباجوري على الجوھرة -3

 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )

 
 كبرى الیقینیات الكونیة -1

 وامور االخرةالتذكرة في احوال الموتى  -2
 شرح الباجوري على الجوھرة -3

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 عموم المواقع التي تتكلم عن الیوم االخر واھوال القیامة

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

   
 الحرص على المزج بین علوم االولین والمتاخرین واظھارھا بما یتالئم مع روح العصر .

 
 
 

 أ.م.د. ظاھر فیاض جاسم                                                                              
 أستاذ المادة                                                                            

 
 

 

 

 

  44لصفحة ا  
  



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 االدیان قسم / المركز علميالقسم ال .2

 النظم االسالمیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ) ساعة4( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 :أھداف المقرر .8

 .ولیةلعلمي لدى طلبة الدراسات األتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

 .األصیلة في مناهجهامواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم. .4

 رك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي.توسیع مدا .5

ان ھذا الفھم یقود بطالب قسم االدیان  الى الزیادة المعرفیة وتفتق االفكار فضال عن استعمالھ للمناھج  .6

 العلمي في التحلیل والتقویم
 

متوقعة من الطالب مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الیوفر وصف المقرر هذا إیجازًا       

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.

  45لصفحة ا  
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 یة:ھداف المعرفاأل - ب
 

 اطالع الطالب على كتاب النظم االسالمیة. .1
 النظم. اإلحاطة بعلم  .2
 .االنظمة االسالمیة في مسائل والمفكرین الوقوف على آراء العلماء  .3
 بالواقع المعاصر.المسائل واآلراء ربط  .4
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر.  .5

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 ى التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.تدریب العقل عل  .1

 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  .2

 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة. .3

  ن بالعلوم اإلسالمیة.رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصی .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة. .1

 ھریة.االختبارات الش .2

 العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة. إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

 
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 وطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع. العمل على إیضاح مفھوم التقارب ال .3

  46لصفحة ا  
  



 

    
 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 ).يالشخص لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 مام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین.اھت .3

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4

 

  47لصفحة ا  
  



 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

یقة طر
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 محاضرة  تعريف النظم االسالمية تعریف وبیان 4 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تعريف النظم في اللغة  تعریف وبیان 4 الثاني
 واالصطالح

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

المالمح العامة للنظم في  تعریف وبیان 4 الثالث
 االسالم

اضرة  مح
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

خصائص النظم  تعریف وبیان 4 الرابع
 االسالمية

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مفهوم الربانية تعریف وبیان 4 الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مفهوم الثبات والوضوح تعریف وبیان 4 السادس
 مناقشة

 تبار یومياخ
 اختبار شھري

مفهوم التكامل والترابط  تعریف وبیان 4 السابع
 والشمولية

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   انواع النظم االسالمية تعریف وبیان 4 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   نظام العبادة في االسالم تعریف وبیان 4 التاسع
 قشةمنا

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   فلسفة العبادة تعریف وبیان 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   سمات نظام العبادة تعریف وبیان 4 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   نظام الحكم في االسالم تعریف وبیان 4 الثاني عشر
 مناقشة

 یومياختبار 
 اختبار شھري

اركان نظام الحكم في  تعریف وبیان 4 الثالث عشر
 االسالم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   معنى ولي االمر تعریف وبیان 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   امتحان الفصل االول  4 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 ر شھرياختبا

محاضرة   النظم االدارية تعریف وبیان 4 السادس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مفهوم الوالة تعریف وبیان 4 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 اختبار یومي محاضرة   مفهوم الوزارة تعریف وبیان 4 الثامن عشر

  48لصفحة ا  
  



 البنیة التحتیة-12
 

 النظم االسالمیة/ا.دمحمد الطریحي،دسالمة الموسوي،دعمار باسم ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

النظم االسالمیة،دمنیر البیاتي،النظم االسالمیة/د.حسن  (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
دخل لدراسة النظم/د.مفرج القوسي،خصائص ابراھیم،م

 النظم،د.عمر االشیقر.

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد   .3
 مجلة كلیة العلوم السیاسیة / جامعة بغداد. .4
كتوراه ضمن تخصص االنظمة رسائل الماجستیر وأطاریح الد .5

 االسالمیة والسیاسیة والقانونیة. 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  .2

 
 

 اختبار شھري مناقشة
محاضرة   النظام القضائي تعریف وبیان 4 التاسع عشر

 مناقشة
 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   النظام المالي تعریف وبیان 4 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الملكية في االسالم تعریف وبیان 4 الحادي والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الملكية الفردية تعریف وبیان 4 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الملكية العامة تعریف وبیان 4 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مرتكزات النظام المالي تعریف وبیان 4 الرابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   النظم الحربية والدفاعية تعریف وبیان 4 العشرونالخامس و
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الصلح واحترام العهود  تعریف وبیان 4 السادس والعشرون
 والمواثيق

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   النظام التربوي االسالمي تعریف وبیان 4 السابع والعشرون
 ةمناقش

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   انواع التربية في االسالم تعریف وبیان 4 الثامن والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

النظام االجتماعي في  تعریف وبیان 4 التاسع والعشرون
 االسالم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تحانات تھیئة لالم تعريف وبيان 4 الثالثون
 النھائیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

  49لصفحة ا  
  



 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

 مثلة) بإضافة بعض األن الممكن تطویر المقرر الدراسي (النظم االسالمیةم        

لكي یكون ھنالك أدراك  ؛الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالبالمعاصرة 

 .الرابعة من خالل مسیرتھم العلمیةعلمي واسع لطلبة المرحلة 
 

 ولكم فائق الشكر واالمتنان
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 م.د. عمار باسم صالح . ب

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50لصفحة ا  
  



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 
 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم االدیان / المركز علميالقسم ال .2

 الیهودیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ) ساعة4( ي)(الكلعدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

  :أھداف المقرر .8

 التنوع الفكري للطلبة في استیعاب االخرین وادیانهم وافكارهم   .1

 بناء عقیدة اسالمیة صحیحة مبنیة على ماصح من القران الكریم والسنة النبویة وكل المعطیات االسالمیة .2

 وما شابها من تبدیل وخصوصا الیهودیة  تبصیر المسلم بعقائد االخرین .3

 
 

 
 
 

متوقعة من الطالب یوفر وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.

  51لصفحة ا  
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ - ت
 

 الفھم الدقیق لتكوین الفرق ینتج عنھ وسط  اخالقي یتمثل في العیش السلمي بین تلك الفرق .1
العلمیة بشقیھا اإلنساني  تأسیس قاعدة اصلیة في المعرفة  لدى طلبة العلم في التخصصات .2

 والعلمي .
 بناء الشخصیة العلمیة لدى الطالب في قسم االدیان . .3

 

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 اشاعة روح التكامل العقلي والفكري  للطالب   .1

 قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة   تنمیة  .2

 دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة تعزیز  .3

 تمرین العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     
 

 المحاضرات المنھجیة . .1

 المناقشات العلمیة .2

          power pointإستخدام التقنیات .   .3

 التقییم طرائق    
 اإلختبارات الیومیة . .1

 االختبارات الشھریة .2

 اإلختبار السنوي .3

 اعداد تقاریر وبحوث دوریة  وترتیب التقاریر الیومیة واالسبوعیة .4
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

  52لصفحة ا  
  



 

  
 تبصیر الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .1

 ناقشة للطالب تعزیز القدرة على الحوار والم .2

 زرع الثقة في نفوس الطلبة كیما یصبحوا ذو منفعة جلیلة للمجتمع .3

      

    
 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 وریةالتقاریر الد .3

 
 

 ).يالشخص لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 .قات محددة.تعریف الطالب بأھمیة الوقت اذ ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأو .2

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .3

 

  53لصفحة ا  
  



 بنیة المقرر -10

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

التدرج الزمني  تعریف وبیان 4 األول
 فرق الیھود لظھور 

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االسباب االجتماعیة  تعریف وبیان 4 الثاني
الفتراق الیھود  الى 

فرق وطوائف 
 تشریعاتھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   نشأتھم تأریخھم تعریف وبیان 4 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الفریسیون :  ممیزاتھ  تعریف وبیان 4 الرابع
 عقائدھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الصدوقیون نشأتھم  تعریف وبیان 4 الخامس
 تأریخھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ممیزاتھم مصادرھم  تعریف وبیان 4 السادس
 عقائدھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

یون القبال القراؤون: تعریف وبیان 4 لسابعا
تاریخھم ممیزاتھم 

 مصادرھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الكتبة نشأتھم  تعریف وبیان 4 الثامن
 .تأریخھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الكتبة عقائدھم  تعریف وبیان 4 التاسع
 وتشریعاتھم

محاضرة  
 مناقشة

 ر یومياختبا
 اختبار شھري

نشأتھم  السامریون  تعریف وبیان 4 العاشر
 .تأریخھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

عقائدھم  السامریون تعریف وبیان 4 الحادي عشر
 وتشریعاتھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ون نشأه یالقبال تعریف وبیان 4 الثاني عشر
 ئد التاریخ والعقا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   امتحان الشھر االول تعریف وبیان 4 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   امتحان الشھر الثاني  تعریف وبیان 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   لثامتحان الشھر الثا تعریف وبیان 4 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ودورھم ت االحاخام تعریف وبیان 4 السادس عشر
 رق الیھودیة في الف

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

شھود یھوه النشأة  تعریف وبیان 4 السابع عشر
 والتاریخ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

شھود یھوه المصادر  یانتعریف وب 4 الثامن عشر
 العقائد التشریعات

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الموسوعة الميسرة في االديان والفرق المعاصرة .1
 عالم موسوعة اديان ال .2

 . ال یوجد          (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 موسوعة اديان العالم  .1
 قاموس الكتاب المقدس .2
      

محاضرة   الیھودیة االصالحیة  تعریف وبیان 4 التاسع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الیھود األرثوذكسیة تعریف وبیان 4 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الیھود الصھیونیة تعریف وبیان 4 والعشرونالحادي 
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الیھود الروتاري تعریف وبیان 4 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الیھود الماسونیة  تعریف وبیان 4 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الیھود اللیونز تعریف وبیان 4 الرابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ارواالغیالیھود  تعریف وبیان 4 الخامس والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مراجعة موضوعات تعریف وبیان 4 السادس والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 رياختبار شھ

الفرق بین الیھود  تعریف وبیان 4 السابع والعشرون
 العلمانیین والمتدینین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   امتحان شھر االول تعریف وبیان 4 الثامن والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

ضرة  محا امتحان الشھر الثاني  تعریف وبیان 4 التاسع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

امتحان الشھر  تعریف وبیان 4 الثالثون
الثالث+ نتائج+ 
 نتائج  الكورسین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 مكتبة المهتدين  
 يم االسالميةشبكة  بن مر 
 Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث   
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ایفاد عدد من الطلبة یصطحبھم استاذ یجید اللغة االنجلیزیة لدول اوربیة لدیھا  .1

 معاھد الھوتیة معروفة لالنتفاع من خبراتھم

 یة المھمة في علم االدیاناضافة تعلیم الف باء بعض اللغات االجنب .2

 
 مع الر�اء �لتوفيق والسداد

 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                              
 ولید عبد الجبار أحمد   أ.د 
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