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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 قرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل م

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العقیدة والفكر االسالمي / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 بكالوریوس عقیدة وفكر اسالمي

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 /     المعتمد   برنامج االعتماد .6

 تدریب صیفي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 23/12/2020 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 دراسة المؤلفات التي تخص الفكر االسالمي - أ

 دراسة اھداف الفكر االسالمي مقومات نجاحھ وتنمیة الحس العلمي لدى االفراد ( الطالب ) - ب

 في نفوس الطلبة قوة النقد الموضوعي زرع  - ت

 معرفة كیفیة االستدالل - ث

 التعرف على معنى الفكر ، واالستفادة من الفكر االسالمي - ج

 تعریف الطلبة بفضل تالوة القرآن الكریم واالستماع الیھ وحفظھ - ح

 بیان آداب تالوة القرآن الكریم - خ
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 التقییمالمطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      ن یتعرف على اھم المسائل الكالمیة وخاصة مسائل االلھیات  -1أ
 تمكین الطالب من اعتماد اسالیب التفكیر العلمي ومواجھة المشكالت -2أ
 تنمیة مواھب الطلبة -3أ
 تنمیة افاق الوعي عند الطلبة في مختلف جوانب الحیاة -4أ
 اكتساب المعلومات -5أ
 اكتساب الخبرات-6أ

 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 ان یتعلم الطالب التعامل مع المصطلحات والمفردات الكالمیة المبھمة - 1ب 
 اكتساب الطالب مھارات تفسیر القرآن الكریم وعلومھ المتجددة - 2ب 
          مھارة التعبیر عن االراء واالفكار بحریة تامة - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 القاء محاضرة 
 مناقشة الطلبة 
 واالستنباطمھارة التفكیر 

 طرائق التقییم      
 اختبارات شھریة تحریریة 
 اختبارات اسبوعیة شفھیة 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 جعل الطالب یدرك اھمیة الفكر االسالمي -1ج         

 لطالب على اھمیة التفسیر وعلومھ ودوره في الحیاةزرع الثقة بنفسیة ا -2ج
 كسر الحاجز النفسي بین الطالب واالستاذ -3ج

 جعل الطالب یدرك اھمیة الفكر االسالمي -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرة  -1
 المناقشة  -2
 طرائق التقییم    

 االختبارات التحریریة
 االختبارات الشفویة
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و مھارات العامةال-د 

 مھارة التواصل الفاعل بین الطلبة  -1د
 مھارة تحمل مسؤولیة المشاركة في العمل الفردي والجماعي  -2د
 مھارة استنتاج المفاھیم والمصطلحات الكالمیة العامة  -3د
 الحوار والنقاش وعرض االدلة داخل الوحدة الصفیةمھارة  -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 االختبارات –المناقشة  –الحوار 

 طرائق التقییم          

 االختبارات التحریریة والشفویة
 انشطة تعلیمیة متنوعة ( كتابة البحوث والمقاالت )

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق مقرر أو المساقرمز ال المرحلة الدراسیة 

 عملي نظري

  2 الفلسفة الیونانیة ع  في101 االولى/كورس اول
  2 مدخل لدراسة العقیدة االسالمیة ع  مع 102 االولى/كورس اول
  2 )1النحو ( ع  ن 103 االولى/كورس اول
 1 1 حاسوب ع  ح104 االولى/كورس اول

  2 لغة انكلیزیة ع  لن105 كورس اولاالولى/
  3 الفقھ االسالمي (عبادات) ع  ف 106 االولى/كورس اول
  2 دیمقراطیة وحقوق ع  د ح 107 االولى/كورس اول
  2 التصوف واالخالق ع  ت خ108 االولى/كورس اول
  2 تالوة وحفظ ع  ت ح109 االولى/كورس اول
  2 )2النحو ( ع  ن110 االولى/كورس ثاني
  2 مدخل لدراسة الفكر االسالمي ع  م ف111 االولى/كورس ثاني
  2 أدیان وضعیة ع  أ د112 االولى/كورس ثاني
  2 علوم الحدیث ع  ع ح113 االولى/كورس ثاني
  2 علوم القرآن ع  ع ق114 االولى/كورس ثاني
  2 علم النفس التربوي ع  ع ن115 االولى/كورس ثاني

 1 1 حاسوب ع ح116 ياالولى/كورس ثان
 3 3 السیرة النبویة ع  س ن117 االولى/كورس ثاني
  2 المبادئ العامة لتفسیر القرآن ع  م ت218 الثانیة/كورس اول
  2 )3النحو ( ع  ن219 الثانیة/كورس اول
 3 3 علم الكالم (االلھیات) ع  ع ك220 الثانیة/كورس اول
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  2 منطق ومقاصدهمبادئ ال ع  م م 221 الثانیة/كورس اول
  2 نظم إسالمیة ع  ن أ222 الثانیة/كورس اول
  2 أصول الدعوة والخطابة ع  د خ223 الثانیة/كورس اول
 3 3 أحادیث العقیدة  ع  أ ع224 الثانیة/كورس اول
  2 األدیان السماویة ع  أ س225 الثانیة/كورس اول
 3 3 النحو والصرف ع  ن ص226 الثانیة/كورس ثاني

 3 3 قضایا المنطق واحكامھ ع  ق م227 ثانیة/كورس ثانيال
 3 3 سیرة أھل البیت والصحابة ع  س أ228 الثانیة/كورس ثاني
  2 البالغة (علم البدیع والبیان) ع  ب229 الثانیة/كورس ثاني
 1 2 حاسوب ع  ح230 الثانیة/كورس ثاني
  2 علم النفس والنمو ع  ع ن231 الثانیة/كورس ثاني

  2 لغة انكلیزیة ع  لن232 ثانیة/كورس ثانيال
 1 1 مناھج وطرائق تدریس ع   م ط333 ثالثة/كورس اول
 3 3 الفكر االسالمي ع   ف أ334 ثالثة/كورس اول
  2 حدیث تحلیلي ع   ح ت335 ثالثة/كورس اول
 3 3 علم الكالم (النبوات) ع   ع ك336 ثالثة/كورس اول
 3 3 الفقھ االسالمي (المعامالت) ع   ف337 ثالثة/كورس اول
  2 )29التالوة والحفظ (ج  ع   ت ح338 ثالثة/كورس اول
  2 البالغة (علم المعاني) ع   ب339 ثالثة/كورس اول
 3 3 تفسیر تحلیلي ع   ت ت340 ثالثة/كورس ثاني
 3 3 مدارس كالمیة ع   م ك341 ثالثة/كورس ثاني
  2 نحو ع   ن342 ثالثة/كورس ثاني
 3 3 فلسفة اسالمیة ع   ف أ343 ثالثة/كورس ثاني
أصول الفقھ مباحث االلفاظ  ع  أ ف344 ثالثة/كورس ثاني

 3 3 والداللة
  2 لغة انكلیزیة ع   لن345 ثالثة/كورس ثاني
 1 2 منھج البحث والتحقیق ع   م ب346 ثالثة/كورس ثاني
  2 لغة انكلیزیة ع   لن447 رابعة/كورس اول

  2 أصول فقھ ع   أ ف448 ورس اولرابعة/ك
  2 علم الكالم (السمعیات) ع   ع ك449 رابعة/كورس اول
 3 3 مناھج المحدثین ع   م ح450 رابعة/كورس اول
  2 النحو ع   ن451 رابعة/كورس اول
  2 االستشراق ع  س452 رابعة/كورس اول
  2 علم الكالم المعاصر ع   ك م453 رابعة/كورس اول

 4 4 المشاھدة والتطبیق ع   م ت454 كورس ثانيرابعة/
  2 مشروع بحث ع   م ب455 رابعة/كورس ثاني
 3 3 مناھج المتكلمین ع  م ت456 رابعة/كورس ثاني
 3 3 تفسیر آیات العقیدة ع   ت ع457 رابعة/كورس ثاني
  2 علم االجتماع الدیني ع   ع ج458 رابعة/كورس ثاني
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 التخطیط للتطور الشخصي .12

االطالع على مصادر ومراجع قریبة من الموضوع وتوسعھ نطاق المحاضرة بالمعلومات االضافیة  -1
 التي ھي لیست ضمن المقرر الدراسي.

 االسھام في رفد الجامعات والكلیات بخریجین مؤھلین علمیاً مع تطبیق البرامجیات -2
 تائج من المفاهیم التي یتعلموهاتنمیة تفكیر الطلبة وقدرتهم على االستنتاج ومعرفتهم باستنباط الن  -3

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

 ان یكون المتعلم حاصال على الشھادة االعدادي ( العلمي واالدبي  )
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .( جمیع أعدادها )مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد  -1
 .طاریح الدكتوراهأسائل الماجستیر و ر  -2
 .Google scholarموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -3
 المكتبة االفتراضیة. -4
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 مخطط مھارات المنھج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر نة / المستوىالس
 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

 اول

  / / /          / /  اساسي الفلسفة الیونانیة 

مدخل لدراسة العقیدة  
 االسالمیة

        /    / /    اساسي

     /           / اساسي )1النحو ( 

 /     / /     /     اساسي حاسوب 
    / /     / /     / اساسي لغة انكلیزیة 

قھ االسالمي الف 
 (عبادات)

  /      /      /   اساسي

    / /     / /     / اساسي دیمقراطیة وحقوق 

  / / /          / /  اساسي التصوف واالخالق 
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        /    / /    اساسي تالوة وحفظ 

 االولى

     /           / اساسي )2النحو ( 

مدخل لدراسة الفكر  
 االسالمي

 /     / /     /     اساسي
    / /     / /     / اساسي أدیان وضعیة 

  /      /      /   اساسي علوم الحدیث 

    / /     / /     / اساسي علوم القرآن 

  / / /          / /  اساسي علم النفس التربوي 

        /    / /    اساسي حاسوب 

     /           / اساسي السیرة النبویة 

 الثانیة

المبادئ العامة لتفسیر  
 القرآن

 /     / /     /     اساسي
    / /     / /     / اساسي )3النحو ( 

  /      /      /   اساسي علم الكالم (االلھیات) 

    / /     / /     / اساسي مبادئ المنطق ومقاصده 
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 ثانیة

  / / /          / /  اساسي نظم إسالمیة 

        /    / /    اساسي أصول الدعوة والخطابة 

     /           / اساسي أحادیث العقیدة  

 /     / /     /     اساسي األدیان السماویة 
    / /     / /     / اساسي النحو والصرف 

  /      /      /   اساسي قضایا المنطق واحكامھ 

 سیرة أھل البیت 
 والصحابة

    / /     / /     / اساسي

البالغة (علم البدیع  
 والبیان)

  / / /          / /  اساسي

        /    / /    اساسي حاسوب 

     /           / اساسي علم النفس والنمو 

 /     / /     /     اساسي لغة انكلیزیة 

 ثالث
    / /     / /     / اساسي مناھج وطرائق تدریس 

  /      /      /   اساسي الفكر االسالمي 
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 ثالث

    / /     / /     / اساسي حدیث تحلیلي 

  / / /          / /  اساسي علم الكالم (النبوات) 

الفقھ االسالمي  
 (المعامالت)

        /    / /    اساسي

     /           / اساسي )29التالوة والحفظ (ج  

 /     / /     /     اساسي البالغة (علم المعاني) 
    / /     / /     / اساسي تفسیر تحلیلي 

  /      /      /   اساسي مدارس كالمیة 

    / /     / /     / اساسي نحو 

  / / /          / /  اساسي فلسفة اسالمیة 

أصول الفقھ مباحث  
 االلفاظ والداللة

        /    / /    اساسي

     /           / اساسي لغة انكلیزیة 

 /     / /     /     اساسي منھج البحث والتحقیق 
    / /     / /     / اساسي لغة انكلیزیة  رابع
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 رابع

  / / /          / /  اساسي أصول فقھ 

        /    / /    اساسي علم الكالم (السمعیات) 

     /           / اساسي ج المحدثینمناھ 

 /     / /     /     اساسي النحو 
    / /     / /     / اساسي االستشراق 

  /      /      /   اساسي علم الكالم المعاصر 

    / /     / /     / اساسي المشاھدة والتطبیق 

  / / /          / /  اساسي مشروع بحث 

        /    / /    اساسي متكلمینمناھج ال 

     /           / اساسي تفسیر آیات العقیدة 

 /     / /     /     اساسي علم االجتماع الدیني 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  جامعة بغداد / كلیة  المؤسسة التعلیمیة .1
 العلوم األسالمیة

 
 ميقسم العقیدة والفكر األسال    / المركز علمي القسم ال .2

 علم النفس اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اكساب الفرد الخبرات والمعلومات والمھارات الالزمة التي تساعده  في تطویر ذاتھ من خالل تطبیق -1
 ھذه المعلومات والمھارات في الحیاة الیومیة واالستفادة منھا .

یسعى الى فھم الظواھر السلوكیة المتعلقة بالعملیة التعلیمیة والتنبؤء بحدوث المواقف التعلیمیة وفي   -2
 النھایة ضبطھا ومحاولة السیطرة علیھا .

 حل مایقوم في میدان التربیة والتعلیم من مشكالت  -3

 

 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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 وھذه ، بلوم تصنیف في الموجودة المستویات أدنى وتمثل)  المعلومات أستذكار(  بھا ونعني

 یتمكن أن فبعد ، األعلى)  المعرفیة(  األدراكیة النشاطات لكل أساساً  وتؤمن ، أوالً  تأتي الخطوة
 ،)  للمعلومة معنى تقدیم( الفھم الى التحول یمكنھ المعلومات أستذكار من المتدرب أو الطالب

 أو جدیدة حاالت في المبادئء أو المعرفة ألستعمال یشیر والذي ،  التطبیق ھو الثالث والمستوى
 تطبیق خالل من العملیة المشاكل بحل المستوى ھذا ضمن المتعلم ویقوم ، الیومیة الحیاة في

 عن عبارة وھو التحلیل فھو الرابع المستوى أما ، السابقة المستویات من المفھومة المعلومات
 المراحل في األبسط األجزاء ھذه تعلم تم حیث ، أبسط أجزاء الى المعقدة المعلومات تجزئة
 ، قبل من موجوداً  یكن لم شيء خلق عملیة من ویتألف التركیب ھو الخامس والمستوى ، السابقة
 المستوى ھو والتقییم ، األدنى المستویات في تعلمھا تم التي علوماتالم دمج خالل من وذلك

 من السابقة المستویات على المعتمدة الصادرة األحكام من ویتألف ، بلوم تصنیف في األعلى
 .محدد معیار باستعمال ، معطى لھدف بالنسبة وذلك ما نوع قیمة على بالحكم وذلك التعلم

 ) الذاكرة من مةالمعلو أستدعاء( التذكر  - 1أ
 )المعلومات واستیعاب ادراك(   الفھم   -2 أ
 ) جدیدة مواقف في تعلمھ سبق ما أستعمال( التطبیق    -3أ
 )ومكونات عناصر الى والتجزئة التفكیك(  التحلیل   -4أ
 )جدید كل لتكوین االجزاء تجمیع(  التركیب    -5أ
 )معاییر على بناءاً  الموضوع على حكم أصدار(  التقویم   -6أ

 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 لنموذج الطالب مالحظة وتعني الحركیة المھارات لنمو البدایة نقطة وتمثل المحاكاة -1 ب    

 ، یالحظ:  األدائیة األفعال. ( المالحظ بالسلوك شبیھ سلوك أصدار ثم ومن ، وتقلیده أمامھ
 ) یحاكي

 مثل المعلم توجیھات خالل من الحركیة المھارة بأداء الطالب امفی وتمثل المعالجة -2 ب
 ) یكتب ، یرسم ، یجرب:  األدائیة األفعال(  المعجم من كلمة معتى أستخراج

 نموذج الى بحاجة لیس فھو ، بمواصفاتھ المھارة أداء الطالب مزاولة وتعني  األتقان-3  ب
 وفي ، فلیلة وأخطاء معقولة بسرعة داءاأل على قادر داخلي نموذج عنده توفر أنما خارجي

 ، یرسم ، یتوضا ، یقرأ:  األدائیة األفعال.(  وبقظة بالذات ثقة األداء یصاحب المستوى ھذا
 )یمارس

 الحركي التأزر في الكفایة من درجة بأعلى للنشاط الطالب مزاولة ویعني األیضاح– 4 ب
 ) یقطع ، الة یستعمل:  األدائیة األفعال.  (  العقلي والتناسق

 والسرعة الكفاءة من عالیة درجة الى الطالب أداء وصول وتعني)  التطبع(  التأقلم– 5 ب
.(  األوتوماتیكیة من تقترب فھي الوعي من قدر بأقل االستجابة وتتم األخطاء في وندرة

 ).یبدع ، بسرعة  ینتج:(  األدائیة األفعال
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 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 األستنتاج ، التفكیر ، األكتشاف ، اراألدو لعب

 طرائق التقییم      
 

 )تحریري ، شفوي ، یومي(   متنوعة أختبارات
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 ، بصغي ، یجیب ، یسال(  مثل النشاط لفكرة وأستحسانھ ورغبتھ الطالب وعي(  التقبل -1 ج

 ) الفصل نظافة فكرة یتابع
 ، یعاون ، یشارك(  النشاط في بغعالیة الطالب مشاركة في موجب شعور(  االستجابة-2 ج

 ) یناقش
 ثم ، یفضلھا ثم ، فیتقبلھا قیمة وأعطائھ بھ واالعتزاز للنشاط الطالب تثمین(  التقییم-3 ج

 ) بھا یلتزم
 اأھمیتھ وفق وتنظیمھا ترتیبھا واعادة لدیھ المختلفة القیم الطالب تجمع(  القیمي الترتیب-4 ج

 . لھ بالنسبة
 أسلوب( مستقبالً  سلوكھ وتوقع الطالب تمییز خاللھ من یمكن قیمي مركب وجود(التمیز-5 ج

 یشارك ، یعمل ، یستعمل ، یساھم ، یضبط) (  حیاة
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 لطالبا یمثل أن األدوار لعب  طریقة/ ( محاضرة القاء ،/ الراجعة التغذیة/ المناقشة/  المشاركة
 )زمالئھ على محاضرةا القاء في األستاذ دور

 
 طرائق التقییم    
 

 تحریریة أختبارات ، شفویة ،أختبارات فصلیة ، یومیة أختبارات
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بعتمد الذي النوع من األنسان یكون أن یجب أذ للمتعلم لنسبة -: ةالمسؤولی وتحمل الجدارة  -1د

 ، المسؤولیة یتحمل شخص على الحصول على العمل أصحاب یرغب حیث ، وظیغتھ في علیھ
 .قویاً  قائداً  أو مدیراً  لیصبح المجال لھ یفنح مما ، نفسھ في كبیرة ثقة ولدیھ

 الوقت في وظائف بعدة القیام على القدرة  لالعم في المرونة تعني -: العمل في المرونة -2د
 . مختلفة مواعید في العمل عند أو ، العمل مناوبات في مفیدة المرونة تكون حیث  ذاتھ

 مع والتواصل التفاعل على تساعد التي المھارات وھي-: والتعامل التواصل مھارات -3د
 بشكل یعملون أشخاص فھم ، العمل في حولھم من مع یتفقون الذین األشخاص وفھم االشخاص

 . الفریق داخل جید
 طریقھ تعترض التي المشاكل حل على القدرة لدیھ الموظف یكون ان -:الناقد التفكیر -4د

 .الناقد والتفكیر التحلیل باستعنال
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  المقرر        بنیة. 11

 التعلم مخرجات الساعات األسبوع
       المطلوبة

   التقییم طریقة     التعلیم قةطری      أوالموضوع/  الوحدة اسم

 التربوي النفس علم تعریف  2 1
 وموضوعاتھ

  األلقاء-
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
  المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 ریةتحری واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 الذاكرة  2 2
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 النسیان  2 3
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 التفكیر  2 4
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- التعلم نظریة  2 5
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- بافلوف نظریة  2 6
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- سكنر نظریة  2 7
 التفكیر رةمھا أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6

  شفویة أختبارات
 ویومیة

 
 تحریریة واختبارات  وشھریة
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 التقاریر -7
 ادائیة -8

  األلقاء- األستبصار نظریة  2 8
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  دواراأل لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 التعلم قوانین  2 9
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- المفھوم  2 10
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
 

 

  واألكتشاف االستنتاج-5    
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

 أنواع – المرتدة التغذیة  2 11
 المرتدة التغذیة

  األلقاء-1
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 ریریةتح واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 الفردیة الفروق  2 12
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8
  األلقاء-1
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 التعلیم في الفردیة الفروق  2 13
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 لتقاریرا -7

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة
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 ادائیة -8
  األلقاء-1 المتغیرات أنواع  2 14

 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  ریةوشھ

  األلقاء-1 للدافعیة التعلیمیة الوظائف  2 15
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  المرتدة التغذیة -6    
  األلقاء- یةالدافع أستثارة طرق  2 16

 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- األدراكي التنظیم قوانین  2 17
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

-األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج

 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء-1 األحساسات أنواع  2 18
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف تنتاجاالس-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

 األدراك  في المؤثرة العوامل  2 19
 الحسي

  األلقاء-1
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة ةالتغذی -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

- 
 ویومیة شفویة أختبارات

 
 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- التعلم أثر أنتقال  2 20
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- وأھدافھ النفس علم تعریف  2 21
 التفكیر مھارة أستعمال-2 

 ویومیة شفویة أختبارات
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  المناقشة اسلوب-3 
  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 یةتحریر واختبارات  وشھریة

      
  األلقاء- النفس علم فروع  2 22

 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- المنھج  2 23
 التفكیر ھارةم أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6

 ویومیة شفویة أختبارات
 

 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- فیھ المؤثرة والعوامل السلوك  2 24
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 تحریریة واختبارات  وشھریة

 النفس علم في البحث مناھج  2 25
 التربوي

  األلقاء-
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
 

 

  المناقشة اسلوب-3    
  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- االرتباطي المنھج  2 26
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة اتأختبار
 تحریریة واختبارات  وشھریة

  األلقاء- التجریبي المنھج  2 27
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 تحریریة واختبارات  وشھریة

 
 
 
 
 
 
 
 

  المناقشة اسلوب-3 األنتباه  2 28
  األدوار لعب طریقة-3
  واألكتشاف االستنتاج-5

 ویومیة شفویة أختبارات
 تحریریة واختبارات  وشھریة
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 البنیة التحتیة -12

 التربوي النفس علم مادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

                                                    داخل تركي سناء. د (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 الموسوس كریم حیدر. د

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

/ 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 النفس بعلم المختصة المواقع

 

 دراسي خطة تطویر المقرر ال-13
 حدیثة علمیة وباسالیب النواحي جمیع من الطالب تفید نتائج تحقیق ھدفھا مناسبة خطة وضع -: التخطیط    

 بذاتھا نمو ومراحل معینة ووظیفة الخاصة طبیعتھ متعلم لكل ان أذ المتعلم خصائص مراعاة للمتابعة تخضع
 مرحلة من للمتعلم لنسبة با تختلف كما ، المتعلمین بین المراحل ھذه تختلف ، خصائص منھا مرحلة لكل

 . الخرى
 مما ، حیاتھ أسلوب على تؤثر ، الخر وقت من تغیرات لعدة یتعرض المجتمع أن -: المجتمع مراعاة  -

  التغیرات لھذه المنھج مراعاة یتطلب
 والبیئة والمدرسة الطالب تشمل التطویر یتم اساسھا على التي الضروریة االمور من التعاون ان -: التعاون  -

 عند االخرین مع متساویاً  دوراً  لھم ان التطویر عملیة في االطراف ھوالء باشتراك والیقصد ، والمجتمع
 قدر منھا االستفادة ثم ، نظره وجھة توضیح رایھ عن للتعبیر الفرصة اتاحة خالل من ولكن ، التطویر

 . المستطاع
 التي السریعة التغیرات بسبب األستمراریة بصفة التطویر لیةعم تتمیز ان یجب -: والشمول الستمراریة ا -

 كانت سواء المنھج على أدخالھا یجب معلومات جمیعھا المجتمع تطرأعلى التي واالحداث العالم بھا یمر
 . ومستمراً  ومتكامالً  شامالً  التطویر یكون ان ویجب ، ثقافیة أو علمیة أو تاریخیة احداث

 .صحیح بشكل المنھج تطبیق من تمكنھم تدریبیة دورات المعلمین أدخال  -
 مدرس المادة

 د.حنان                                                                                                               
 
 

 

 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

  األلقاء-1 التعلم أثر أنتقال  2 29
 التفكیر مھارة أستعمال-2 
  المناقشة اسلوب-3 

  األدوار لعب قةطری-3
  واألكتشاف االستنتاج-5
 المرتدة التغذیة -6
 التقاریر -7
 ادائیة -8

 ویومیة شفویة أختبارات
 تحریریة واختبارات  وشھریة

  18الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

   وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم اإلسالمیة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 االسالمي  قسم العقیدة والفكر / المركز علمي القسم ال .2

 لغة عربیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

  فصلي الفصل / السنة .5

 12 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 :أھداف المقرر .8

 تعلیم الطلبة ضبط النطق .1

 سالمة التراكیب .2

 اكتساب الفصاحة اللغویة .3

 تحلیل النصوص اللغویة .4

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

 ؛البرنامج.

  19الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 اكتساب ما یشرحھ األستاذ .  -1أ
 اكتساب مھارات الكتابة لتلك التراكیب . -2أ
 التأكد من أن الطالب قادر على كتابة تلك المادة التركیبیة . -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.بال الخاصة یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تقاریر مصغرة  – 1ب
 أسئلة تحل على السبورة  – 2ب
 أسئلة تستند على العصف الذھني  – 3ب
 قیام أحد الطلبة بشرح تلك المادة على السبورة .    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 

 .-أسئلة فرضیة  –أسئلة واجوبة  –النقاش المفتوح  –القراءة الدقیقة 
 

 التقییم طرائق      
 
 

 اختبارات نھائیة . –اختبارات فصلیة  –اختبارات شھریة  –التفاعل في الصف  –الحضور الیومي 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 بناء القدرة العقلیة على التفكیر والتحلیل . -1ج
 بناء القدرة على االكتساب للتركیب الفصیحة .  -2ج
 ر الوجداني للطالب .غرس القیم اللغویة في الفك  -3ج
 االھتمام بالنص القرآني باعتباره المصدر االول لتعلم العربیة .  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 

 .-أسئلة فرضیة  –أسئلة واجوبة  –النقاش المفتوح  –القراءة الدقیقة 
 

 طرائق التقییم      
 
 

 اختبارات نھائیة . –اختبارات فصلیة  –ة اختبارات شھری –التفاعل في الصف  –الحضور الیومي 

  20الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة -12

 شرح ابن عقیل  المقررة المطلوبة  ـ الكتب1

معاني النحو / د. فاضل  –النحو الوافي / عباس حسن  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 السامرائي 

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

 –لك شرح التسھیل / ابن ما –شرح المفصل / ابن یعیش 
 الخصائص / ابن جني 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تنمیة قدرة الطالب على فھم القواعد اللغویة . -1د
 تنمیة قدرة الطالب على الحوار باللغة الفصیحة . -2د
 طالب على الكتابة االدبیة الممیزة .تنمیة قدرة ال -3د
 تنمیة الطالب على المناقشة العلمیة .   -4د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 أسئلة مناقشة  نظري  حروف الجر    دراسة حروف الجر 3 االول 
 أسئلة ومناقشة  نظري االضافة  دراسة اإلضافة  3 الثاني 
دراسة اعمال  3 الثالث

 المصدر 
 أسئلة ومناقشة نظري إعمال المصدر 

دراسة دراسة اسم  3 الرابع
 الفاعل

 أسئلة ومناقشة نظري اسم الفاعل

 أسئلة ومناقشة نظري اسم المفعول  دراسة اسم المفعول  3 الخامس
دراسة الصفة  3 السادس

 شبھة الم
 أسئلة ومناقشة نظري الصفة المشبھة 

 أسئلة ومناقشة نظري صیغ المبالغة دراسة صیغ المبالغة  3 السابع 
 أسئلة ومناقشة نظري التعجب دراسة التعجب  3 الثامن 
 أسئلة ومناقشة نظري التفضیل دراسة التفضیل  3 التاسع 
 أسئلة ومناقشة نظري النعت دراسة النعت 3 العاشر 
الحادي 

 عشر 
 أسئلة ومناقشة نظري التوكید دراسة التوكید 3

 أسئلة ومناقشة نظري عطف البیان دراسة العطف  3 الثاني عشر 
 أسئلة ومناقشة نظري عطف النسق دراسة عطف النسق 3 الثالث عشر 
 أسئلة ومناقشة نظري البدل دراسة البدل  3 الرابع عشر 

  21الصفحة   
  



ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الدكتور محمد سعید الغامدي 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

یجب أن یكون ھناك منھجان في تدریس العربیة : منھج نظري ، ومنھج تطبیقي . أستاذ كفوء یدرس اللغة 
مادة تطبیقیا ، تكون على شكل أسئلة تعطى للطالب جمیعا ، ویأتون بأجوبتھا ، نظریا ، وأستاذ آخر یدرس ال

 وتحل أمام الجمیع ، ھذا سیعطي قدرة عقلیة عالیة لفھم واستیعاب العربیة بعلومھا .
 مدرس المادة                                                                                               

 أ.د . سلمان عباس عبد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

  22الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /كلیة العلوم اإلسالمیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 العقیدة والفكر اإلسالمي / المركز علمي القسم ال .2

 اصول الفقھ لمقرراسم / رمز ا .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 التعرف على مفھوم اصول الفقھ -1

 اكتساب الطلبة المعرفة بتطبیقات اصول الفقھ -2

 الت االلفاظتعریف الطلیة بكیفیة تقسیم العلماء للدال -3

 توضیح سبب اختالف العلماء بتقسیماتھم لأللفاظ -4

 وضع أمثلة من القرآن والسنة النبویة -5

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

 ؛البرنامج.

  23الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 التعرف على مفھوم اصول الفقھ-1أ
 التعرف على كیفیة اختالف العلماء بمفھوم الدالالت-2أ
 ضیح اقسام دالالت الأللفاظتو -3أ
 وضع امثلة تطبیقیة من القرآن والسنة النبویة-4أ
 توضیح تقسیمات  العلماء لمفھوم الدالالت -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 استیعاب مراحل عملیة التعلم– 1ب
 توضیح اختالفات الغلماء – 2ب
 وضع امثلة تطبیقیة – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 عن طریق المناقشة -1
 األمتحانات األختباریة -2
 الطریقة االستقرائیة-3

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

 یتعرف الطالب على أھمیة علم أصول الفقھ -1ج
 یفیة تطبیق اصول الفقھ على دالالت األلفاظیتعرف الطالب على ك-2ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

 عن طریق المناقشة-1
 األمتحانات األختباریة-2
 الطریقة االستقرائیة-3
 طرائق التقییم    
 األختبارات الیومیة -1
 األختبارت الیومیة-2
 اعداد تقریر -2

 ت األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھاراالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 توفیر فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفیزھم على البحث العلمي-1د
 التعلم الذاتي المنظم في اكتساب مھارات التفكیر المختلفة-2د

 

  24الصفحة   
  



 

 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم یقة التعلیمطر

مفھوم علم اصول  6 االول
 الفقھ

محاضرة  دالالت الأللفاظ
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   اقسام لفظ الدالالت 6 الثاني
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   اللفظ الواضح الداللة 6 الثالث
 فدیویة

 اسئلة واجوبة

محاضرة   اللفظ المبھم الداللة 6 الرابع
 شةمناق

 اختبار یومي

محاضرة   داللة الأللفاظ  للمعاني 6 الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي

امثلة لتعارض  6 الخامس
 الدالالت

محاضرة  
 فدیویة

 اسئلة واجوبة

محاضرة   توضیح لفظ الدالالت 6 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   أنواع لفظ الدالالت 6 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   المنطوق والمفھوم 6 الثامن
 مناقشة

 اسئلة واجوبة

تقسیم العلماء لدالالت   6 التاسع
 االلفاظ

محاضرة   
 مناقشة

 اختبار یومي

امثلة لتعارض  6 العاشر
 الدالالت

محاضرة  
 مناقشة

 اسئلة واجوبة

الحادي 
 عشر

محاضرة   تطبیقات لفظ الدالالت  6
 مناقشة

 اختبار یومي

یف مفھوم تعر 6 الثاني عشر
 المخالفة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   انواع مفھوم المخالفة 6 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي

محاضرة   امثلة لمفھوم المخالفة 6 الرابع عشر
 مناقشة

 اسئلة واجوبة

الخامس 
 عشر

شروط العمل بمفھوم  6
 المخالفة

محاضرة  
 مناقشة

اختبار یومي 
واسئلة 
 واجوبة

  25الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 كتب اصول الفقھ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنموذج في أصول الفقھ (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 كل كتب اصول الفقھ/ المجالت الخاصة باصول الفقھ

لمراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ ا
.... 

 موقع الباحث العلمي كوكل

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

 تطویر علم اصول الفقھ بما یتناسب تغییر األزمان ، األلمام بكل ما ھو مستحدث في مجال اصول الفقھ
 
 

 مدرس المادة: أ.م.د. لقاء عبد الحسین رستم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26الصفحة   
  



 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

 

 

 تعلیم العالي و البحث العلمي/كلیة العلوم االسالمیةوزارة ال المؤسسة التعلیمیة .1

 العقیدة و الفكر االسالمي / المركز علمي القسم ال .2

 ةالسیرة النبوی اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 24 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 مقررأھداف ال .8

 التعرف على مفھوم السیرة النبویة-1

 االقتداء برسول هللا علیھ افضل الصالة و السالم من خالل معرفة شخصیتھ و اعمالھ و اقوالھ و تقدیراتھ-2

 توضیح للطلبة حیاة الصحابة الكرام الذي جاھدوا مع الرسول علیھ افضل الصالة و السالم-3

االخالق الحمیدة و العقائد السلیمة و العبادة الصحیحة و سمو الروح و طھارة تعلیم الطلبة االداب الرقیقة ة -4

 القلب و حب الجھاد في سبیل هللا 

 تعلیم الطلبة عدم الغلو و التعسف في فھم النصوص القرآنیة-5

 انھا المذكرة التفسیریة للقرآن الكریم او ھي التطبیق او التفسیر العلمي للقرآن الكریم-6

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.

  27الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات الجمخر-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 التعرف على اھمیة السیرة النبویة و االقتداء بھا -1أ
 التنبھ على ان یستدل بالسیرة النبویة ألنھا المذكرة التفسیریة للقرآن -2أ
  -3أ
  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 ارة التفكیر المنطقيتعلیم الطالب مھ--ب1
 تعلیم الطالب طریقة االستدالل الصحیح ووضع الدلیل لما یناسبھ-ب2
 تمكین الطالب من اسناد الحجة بالدلیل سواء نص قرآني او حدیث-ب3

 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 االلقاء-1
 الحوار و المناقشة-2
 الحلقات النقاشیة-3
 الحلقات البحثیة-4

 
 تقییم طرائق ال     

 االختبارات الشھریة او الفصلیة-1
 االختبارات الیومیة-2
 كتابة التقاریر و المقاالت-3

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 قبول التنوع الفكري و المذھبي -1
 تنمیة و تشجیع التعاون االجتماعي و االنساني -2
 اذكاء روح التنافس الشریف عند الطلبة -3
   المستمدة من سیرة الرسول علیھ افضل الصالة و السالم رفع روح المواطنة بربط القیم -4

 طرائق التعلیم والتعلم     
 االلقاء-1
 الحوار و المناقشة-2
 الحلقات النقاشیة-3
 الحلقات البحثیة-4

 
 طرائق التقییم      

 االختبارات الشھریة او الفصلیة-1
 االختبارات الیومیة-2
 كتابة التقاریر و المقاالت-3

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تدریب الطالب على مھارات االلقاء و الحوار-1
 تأھیل الطالب لكتابة البحوث و المقاالت حول سیرة الرسول علیھ افضل الصالة و السالم-2
 االنترنیت و التواصل االجتماعي زج الطالب في التعامل مع مواقع -3

  28الصفحة   
  



 

 بنیة المقرر-11
مخرجات التعلم  عدد الساعات االسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة/او 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 

مفھوم السیرة و  6 االول
الھدف من دراسة 

 السیرة 

 محاضرة السیرة النبویة
 مناقشة

اختبار 
 یومي

 

علت االسباب التي ج 6 الثاني
سیرة 

الرسول(ص)اصح 
سیرة بتاریخ نبي 

 مرسل

 محاضرة 
 مناقشة

اسئلة و 
 اجوبة

 

احوال العرب في  6 الثالث
 الجاھلیة

 محاضرة  
 مناقشة

اختبار 
 یومي

 

 محاضرة  محمد قبل النبوة 6 الرابع
 مناقشة

اسئلة و 
 اجوبة

 

 محاضرة  في ظالل السیرة 6 الخامس
 مناقشة

  اختبار یومي

محاربة قریش  6 السادس
 للدعوة االسالمیة

 محاضرة 
 مناقشة

اسئلة و 
 اجوبة

 

رحلة االسراء و  6 السابع
 المعراج

 محاضرة 
 مناقشة

اختبار 
 یومي

 

 البنیة التحتیة -12

 الفقھ المقارن/أ.د ھاشم جمیل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

بن عبد البر،المجموع للنووي ،المغني المبسوط للسرخسي،التمھید ال (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
البن قدامة،االستبصار للطوسي، المحلى البن حزم، البحر الزخار البن 

 المرتضى،الفقھ على المذاھب الخمسة البن مغنیة

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

 یة/جامعة بغداد ( جمیع اعدادھا)مجلة كلیة العلوم االسالم-1
 رسائل الماجستیر و اطاریح الدكتوراه ضمن تخصص فقھ الجنایات-2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 GOOGLEموقع الباحث العلمي على محرك البحث -1

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
احد الیصال المفردات بشكل سلیم و االلمام بكل ما ھو مستحدث في مجال توسیع المفردات و جعلھا على فصلین بدل فصل و  

 السیرة النبویة
 ولكم فائق الشكر و االمتنان                                    

 مدرس المنھج
 أ.م ایمان كاظم مزعل العبودي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد كلیة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة 

 قسم العقیدة والفكر اإلسالمي     / المركز علمي قسم الال .2

 سیرة آل البیت والصحابة علیھم السالم  اسم / رمز المقرر .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 12 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 . :أھداف المقرر .8

المقرر ان یتعرف الطالب على اھمیة آل البیت والصحابة علیھم السالم وقربھم من رسول الھدف من  .1
 أہلل صل أہلل علیھ وسلم

 ؟ ان یدرس الطالب ویتعرف على من ھم آل البیت وھل تجب علیھم الصدق .2

 ھو ان یبین فضل آل البیت والصحابة علیھم السالم في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة  .3

 من ھم الخلفاء الراشدین األربعة و .4

 ومن ھم أحفاد النبي محمد صلى أہلل علیھ وسلم  .5

 وأعمال الخلفاء الراشدین  .6

 وواجب المسلمین اتجاه آل البیت والصحابة علیھم السالم  .7

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم 
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
 ة أقرب الناس الى رسول أہلل صل أہلل علیھ وسلم ان یتعرف الطالب على سیر-1أ
 ان یتعرف الطالب على مكانة آل البیت والصحابة علیھم السالم في االسالم -2أ
 ان یتعرف الطالب على واجبھ اتجاه آل البیت والصحابة علیھم السالم  -3أ
 ا-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 نھا تفعیل الجانب الدیني لدى طالب الدراسات االولیةالھدف م – 1ب
 تشجیع الطلبة على انشاء مراكز دینیة لتعلم السیرة الشریفة – 2ب

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
عن طریق إلقاء المحاضرات الورقیة والفدیویة والصوتیة من خالل المنصة التعلیمیة ومن خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي
 

 طرائق التقییم      
 

یقیم الطالب حسب النشاط الذي یقدم من قبل الطالب سواء كان تسجیل الحضور أو ارسال التقاریر أو عن 
 طریق االختبارات

 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 ان یدرس الطالب ویتعرف على سیرة النبي وآل البیت والصحابة علیھم السالم اجمعین -1ج
 باخالقھم ان یقتدي -2ج
 ان یقتدي بحبھم للنبي محمد صلى أہلل علیھ وسلم -3ج
 ان یمشي على خطاھم  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 بالقاء المحاضرات التوعویة وربط الحاضر بالماضي

 
 طرائق التقییم    
 

 بانشاء النشاطات الصفیة
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 البنیة التحتیة -12

 منهج مقرر من قبل الوزارة  كتب المقررة المطلوبة ـ ال1

 كتب السيرة والتاريخ االسالمي  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 كتب لخلفاء الراشدين 
 كتب السيرة والتاريخ االسالمي 

 األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). المنقولة ( المھاراتالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تأھیل الطلبة معنویا  لتطویر مھاراتھ -1د
 الدعم المتواصل من قبل المدرس او القسم العلمي او الكلیة-2د
 -3د
    -4د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 ریقة التقییمط طریقة التعلیم

الحضور  طرح األسئلة  من ھم آل البیت القاء محاضرة صوتیة ساعتان االول
 واالختبارات 

واجب المسلمین اتجاه  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان الثاني 
 آل البیت 

الحضور  طرح األسئلة 
 االختبارات 

شخصیات مقربة من  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان الثالث
د نسب النبي محم

 صلى أہلل علیھ وسلم 

الحضور  طرح األسئلة 
 واالختبارات 

فضل آل البیت  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان الرابع
والصحابة علیھم 
السالم في القرآن 

الكریم والسنة النبویة 
 الشریفة 

الحضور  طرح األسئلة 
 واالختبارات 

الخلفاء الراشدین  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان الخامس
 عة األرب

الحضور  طرح األسئلة 
 االختبارات 

أعمال الخلفاء  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان السادس
 الراشدین 

الحضور  طرح األسئلة 
 واالختبارات 

ماذا حققوا لحفظ الدین  القاء محاضرة صوتیة  ساعتان السابع 
 اإلسالمي 

الحضور  طرح األسئلة 
 واالختبارات 
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مراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ ال
.... 

 المقاالت الدينية

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   
 

 االكثار من النشاطات الدینیة سواء كانت بزیارة المدارس االسالمیة وزیارة المكتبات الدینیة
 

 لمادةمدرس ا                                                                     
 م.م. إسراء حميد مجيد                                                                    
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 نموذج وصف المقرر
 

 
 وصف المقرر

 

 
 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 القسم / العقیدة والفكر االسالمي     القسم العلمي  / المركز .2

 فسیر التحلیلي الت اسم / رمز المقرر .3

 یومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ) ساعة  30(   عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

   تنمیة التفكیر العلمي في التفسیر التحلیلي آلیات القرآن الكریم  لدى طلبة الدراسات األولیة             .1

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

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

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

 لطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي.توسیع مدارك ا .5
 

 
 

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

 ؛الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم-10
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 األھداف المعرفیة   -أ
 أطالع الطلبة على مصادر ومراجع التفسیر التحلیلي القدیمة والحدیثة -1أ
 األحاطة بعلم التفسیر التحلیلي -2أ
 المفسرون في التفسیر التحلیلي لآلیات القرآنیةالوقوف على آراء  -3أ
 ربط التفسیر التحلیلي بالواقع المعاصر -4أ
 أستعمال أمثلة تطبیقیة من واقعنا المعاصر  -5أ

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1

 یقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . استخدام أكثر من طر .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      
 ة.الطریقة اإللقائی .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

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

 طرائق التقییم      
 االختبارات الیومیة. .1
 االختبارات الشھریة. .2
 العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات   -3       
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 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة.-1        

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین.-2
 ات المجتمعالعمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذ-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

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 ولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات العامة والتأھیلیة المنق -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
 ظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین.اھتمام الطالب األكادیمي بم .3
 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 البنیة التحتیة  .11

 حاضرات معدة حسب مفردات المنھج    مجموعة م ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 جامع البیان للطبري                                                               - ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2

 التفسیر الكبیر للرازي    -
منھج التفسیر التحلیلي للنص القرآني للدكتور محمد صالح -

            عطیة الحمداني           
اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 

 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )
 مجموعة كتب تفسیر القرآن الكریم المطبوعة  .  -
المجالت العلمیة والدوریلت الصادرة من الجامعات االسالمیة -
 ، 
 والمراكز البحثیة.  

      
 

 بنیة المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف التفسیر والتأویل   التفسیر والتأویل  2 ألولا
 والفرق بینھما           

األلقاءوالمناقش
ة بالفدیو 

والبوربوینت 
 الصوتي 

األختبارات    
الیومیة 

والفصلیة عبر 
المنصة 

 االالكنرونیة
 =      = =     =  تعریف التحلیل التحلیل                            2 الثاني

 =      = =      = تطور المناھج التفسیریة  المناھج  التفسیریة  2 لثالثا
 =      = =      = أھمیة التفسیر التحلیلي           التفسیر التحلیلي 2 الرابع

 =       = =       = التطبیقات أنواع التفسیر التحلیلي 2 الخامس
منھج التفسیر التحلیلي   2 السادس

 للنص القر آني
 =       = =       = قدمة م

 =        = =        = تعریف المنھج المنھج         2 السابع
 =       =   =        = تعریف النص النص           2 الثامن

خطوات منھج التفسیر  2 التاسع 
 التحلیلي للنص القرآني

 =       =  =         = مقدمة  

 =        =   =        = التطبیقات  مات اوال : تحلیل الكل 2 العاشر 
 =        =   =        = = ثانیا :  أسباب النزول     2 الحادي عشر          

ثالثا : مناسبة اآلیات  2 الثاني عشر 
 والسور 

= =        =   =        = 

 =        =   =        = = رابعا : القراءات  2  الثالث عشر 
 خامسا : االعراب  2 شر الرابع ع

 سادسا : القضایا البالغیة
= =        =  =        = 

الخامس 
 عشر 

 سابعا : المعنى العام    2
ثامنا :    مایستفاد من 

 النص   

= =        =   =      = 

السادس 
 عشر

   األختبار النھائي    
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، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 برنامج المكتبة الشاملة االلكترونیة  .-
 المواقع االلكترونیة المتخصصة بتفسیر القرآن الكریم .-

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
توسیع المفردات وجعلھا على فصلین بدال من فصل واحد وذلك للالطالع والتنوع واالخذ من التفاسیر   .1

  القدیمة والحدیثة .
 

 تطبیق وسائل معرفیة حدبثة الیصال المفردات بشكل سلیم وسلس  الى اذھان الطلبة .  .2
 

توسیع ھامش الحوار  الفكري لدى الطلبة  بما ینمي الملكة الفكریة واالدبیة ، بما یضمن االحترام  .3
 والتعایش الفكري للمذاھب  واالدیان .

 
 ق الشكر واالمتنان ولكم فائ                                       

 
 أستاذ المادة                                                                                          

 أ.م.د. أحمد ابوبكر حازم  أجمد                                                                                   
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلیة العلوم األسالمیة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم العقیدة والفكر االسالمي    / المركز علمي القسم ال .2

 أحكام التالوة والحفظ اسم / رمز المقرر .3

 حضور یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

ساعة  96عدد الساعات الدراسیة خالل سنة تقریبآ   (الكلي)سية عدد الساعات الدرا .6
 دراسیة.

 23/12/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 إدراك الطلبة أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم  -
 تمكين الطلبة من جودة التالوة وحسن األداء  -

 وة القرآن  الكريم تجنب الطلبة الخطأ في تال -
 تمكين الطلبة من حفظ ما تيسر من القران الكريم -
 .تنمية قدرة الطالب على التمييز بين القراءة الصحيحة وضدها -
 .أن يقرأ الطالب القرآن الكريم قراءة خالية من اللحن الجلي والخفي  -
 . النطق الصحيح األيضاح للطلبة بإن معاني القرآن الكريم قد تتوقف احيانآ على -

 
 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 معرفة الطالب القواعد األساسیة إلحكام التالوة -1أ
 أن یلم الطالب بأحكام التالوة ویطبقھا التطبیق الصحیح -2أ
 على الحركات واألحكام معرفة الطالب أھم الكلمات في القرآن الكریم التي یتوقف معناھا -4أ
 التدریب المستمر لنطق الطالب لألحكام والمخارج وصفات الحروف -5أ
 فھم القران الكریم من خالل تالوتھ بتدبر -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 أن یقرأ القرآن الكریم قراءة صحیحة  - 1ب .1

 .إلى ذلكتطبیق أحكام التالوة من مدود ووقف وغنة وما  - 2ب
 أن یتمیز الطالب عن غیره بقراءتھ الصحیحة  - 3ب
 التمییز بین صفات الحروف ومخارجھا  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

یعد العالم األلكتروني ھوالسائد في التعلم والتعلیم في ھذه السنة الدراسیة ، إذ یتلقى الطالب  -۱ 
ونیة ، واذا واجھتھ مشكلة أو سؤال یطرحھ من خالل المحاظرات من أألستاذ عبر الصفوف أأللكتر

على المصادر  ساحة المشاركة في الصف األلكتروني ، كما یعتمد الطالب في البحوث والتقاریر
وباألعتماد على الحواسیب والمكتبة الشاملة ومكتبة آل البیت وغیرھا من    pdfالمطبوعة بصیغة 

 . الكتب
، وذلك لتتوسع مھاراتھ في أالطالع والتعلم الذاتي والتدریب على  رتكلیف الطالب ببحوث وتقاری  -۲

 .كتابھ البحوث
 إشراك الطالب بكتابة ملخص عن موضوع الدرس   -٣

 
 طرائق التقییم      

 .إجراءات التحقق من إنجازات الطلبة ، مثل أألطالع على واجباتھم وتقاریرھم وتقییمھا  -۱
صة بالمادة كأن یكون طلب ملخص عن المدود او استخراج أحرف القلقة تكلیفھم بعض المھام الخا -۲ 

 . من بعض السور
 .عمل أمتحانات شھریة بعد إنھاء تدریس بعض مفردات المادة  -٣
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تعمیق إیمان الطالب بضرورة تالوة القرآن الكریم  -1ج
 بھاتدبر معاني القرآن الكریم والعمل  -2ج
 بناء فرد متكامل روحیآ من خالل تعایشھ مع القران الكریم  -3ج
  .التمسك بالقرآن الكریم وضرورة تالوتھ تالوة صحیحھ كونھ الكتاب االول للمسلمین  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الطالب یتلقى إذ ، الدراسیة السنة ھذه في والتعلیم التعلم في ھوالسائد األلكتروني العالم یعد -۱
 خالل من یطرحھ سؤال أو مشكلة واجھتھ واذا ، أأللكترونیة الصفوف عبر أألستاذ من المحاظرات

 المصادر على والتقاریر البحوث في الطالب یعتمد كما ، األلكتروني الصف في المشاركة ساحة
 من وغیرھا لبیتا آل ومكتبة الشاملة والمكتبة الحواسیب على وباألعتماد   pdf بصیغة المطبوعة

 . الكتب
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 على والتدریب الذاتي والتعلم أالطالع في مھاراتھ لتتوسع وذلك ، وتقاریر ببحوث الطالب تكلیف  -۲
 .البحوث كتابھ

  الدرس موضوع عن ملخص بكتابة الطالب إشراك -٣
 

 طرائق التقییم    
 . وتقییمھا وتقاریرھم واجباتھم على أألطالع مثل ، الطلبة إنجازات من التحقق إجراءات -۱
 القلقة أحرف استخراج او المدود عن ملخص طلب یكون كأن بالمادة الخاصة المھام بعض تكلیفھم -۲ 

 . السور بعض من
 .المادة مفردات بعض تدریس إنھاء بعد شھریة أمتحانات عمل -٣

 
 لیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابالتأھیلیة المھارات العامة و -د 

 تأھیل الطالب ألن یكون معلمآ أو مدرسآ وكیفیة تعاملھ مع طالبھ-1د
الطالب االوائل یتقدموا للدراسات العلیا ، وكیفیة اختیار الموضوع لیكون معھ في  -2د

 .الماجستیر والتعامل مع المشرف
لتالوة لیستفید منھا الطالب في مراجعة الكتب والمؤلفات التي تخص القراءات وأحكام ا -3د

 حیاتھ العلمیة 
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 البنیة التحتیة  .12

 قواعد التالوة وعلم التجوید ، لألستاذ الولید فرج توفیق  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

القراءات السبع المشھورة لإلمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن  ر)  ـ المراجع الرئیسیة (المصاد2
سعید الداني  ، منارة الھدى ألحمد األشموني ، التجوید المصور 

ألیمن رشدي سوید ، تقریب النشر في القراءات العشر ألبن 
 الجزري ،   

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب  ۲ األول 
 بالمقرر 

الترحیب بالطالب 
والتعریف بوصف 

 المقرر 

بور بوینت 
وتوصیف 

 المقرر

مراجعة 
رس مع الد

 الطالب
 تعریف علم التجوید  ۲ الثاني 

معناه وغایتھ وحكمھ ، 
وأحكام األستعاذة 

 والبسملة 

  التجوید علم تعریف
 ، وحكمھ وغایتھ معناه

 األستعاذة وأحكام
  والبسملة

 

بور بوینت 
وشرح 
 المفردة 

مناقشة مع 
الطالب مع 
 طرح بعض 

 األسئلة
أحكام النون الساكنة  ۲ الثالث 

 نوینوالت
 الساكنة النون أحكام

 والتنوین
 

بور بوینت 
وشرح أحكام 
النون الساكنة 
وتطبیق على 
 بعض االیات 

 مع مناقشة
 مع الطالب

 بعض طرح
 األسئلة 

 

بور بوینت  أحكام المیم الساكنة أحكام المیم الساكنة  ۲ الرابع
وشرح أحكام 

المیم 
الساكنةوتطبی

ق على بعض 
 االیات

 مع مناقشة
 مع الطالب

 بعض طرح
 األسئلة 

 

بور بوینت  ألغنة   ألغنة  ۲ الخامس 
وشرح الغنة 
وتطبیق على 
 بعض االیات 

 مع مناقشة
 مع الطالب

 بعض طرح
 األسئلة

 

بور بوینت  أحكام الالم  أحكام الالم  ۲ السادس
وشرح أحكام 
الالم وتطبیق 

على بعض 
 االیات 

 مع مناقشة
 مع الطالب

 بعض طرح
 األسئلة

 

بور بوینت  المد وأقسامھ  المد وأقسامھ  ۲ السابع 
وشرح المد 

وأقسامھ 
وتطبیق على 
 بعض االیات 

 مع مناقشة
 مع الطالب

 بعض طرح
 األسئلة
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 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) تقاریر ،.... المجالت العلمیة ، ال( 

 مجلة قسم علوم القران الكریم في كلیة تربیة بن رشد  
 مجلة موقع أھل التفسیر                                          

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

https://mawdoo3.com  -   
https://www.researchgate.net  

https://sotor.com 
https://ar.m.wikipedia.org 
http://www.elhafidat.com 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   تغییر المصادر والمراجع بصورة دوریة .1
 عمل استطالع لرأي الدارسین  .2
 استشارة التدریسین المختصین في المادة المقررة  .3
 التي تخدم المادة المقررة  المشاركة في الندوات والمؤتمرات .4
 مراجعة مفردات المقرر بصورة دوریة  .5
 إشراك الطالب في وضع ملخصات تخص مفردات المادة المقررة  .6
 االطالع المستمر على الدوریات واالبحاث التي تخص المادة المقررة  .7

 

 ستاذ المادة:أ.م.د.سعد محمد حسن الزبيديأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  43الصفحة   
  

http://www.elhafidat.com/
http://www.elhafidat.com/


 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة /امعة بغداد وزارة التعلیم العالي / ج المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العقیدة  والفكر االسالمي / المركز علمي القسم ال .2

  مباحث في علم المنطق اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 ف المقررأھدا .8

 فهم القوانين العامة التي يعمل الفكر بمقتضاها   -أ

 تمييز الصواب من الخطأ  -ب

 زرع ملكة التفكير الصحيح في نفس الطالب  -ج

 تطوير انماط التفكير لدى الطلبة ، وتنمية القابلية التحليلية لديهم . -د

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 دراسة مفھوم المنطق  -1أ
 معرفة الكلمات المفردة والمركبة  -2أ
 الوقوف على شروط التعریف الصحیح  -3أ
  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تقویة التفكیر المتواصل  – 1ب
 التدرب على سرعة البدیھیة  – 2ب
 تدریب العقل على التحلیل العلمي . – 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 عرض القاعدة المنطقیة   -1
 استعراض االمثلة الواقعیة  -2
 الطریقة االستقرائیة -3
 استعمال وسائل االیضاح  -4

 طرائق التقییم      
 االختبارات الیومیة  -1
 االختبارات الشھریة -2
 اعداد التقاریر  -3
 میة األھداف الوجدانیة والقی -ج

 تنمیة روح المشاركة والحوار والنقاش بین الطلبة . -1ج
 تقویة ثقة الطلبة بأنفسھم ، وكونھم عناصر فاعلة في المجتمع .  -2ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة  -1
 الحلقات النقاشیة  -2
 التطبیق العملي  -3
 طرائق التقییم    
 ةاالختبارات الیومی -1
 االختبارات الشھریة -2
 الحلقات النقاشیة  -3
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء الشخصیة القیادیة للطلبة . -1د
 تعریف الطالب باھمیة الوقت . -2د
 ر واالناقة .اعداد الطالب لیكون قدوة لطلبتھ من حیث المظھ -3د
  االلتزام باخالقیة مھنة التدریس وما تتطلبھ من صدق وامانة واخالص .  -4د
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ساعتان في  االول
 االسبوع

تمھید عن المنطق  تعریف بعلم المنطق 
 تعریفاتھ و

االلقاء 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري 

ساعتان في  الثاني
 االسبوع

االلقاء  مفھوم التصدیق اقسام التصور
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثالث
 االسبوع

االلقاء  اللفظیة مبحث الداللة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الرابع
 االسبوع

االلقاء  المطابقیة  ضعیةالداللة الو
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الخامس
 االسبوع

االلقاء  اللزوم البین التالزم
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  السادس
 االسبوع

االلقاء  البین المطلق لزوم غیر بین 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  السابع
 االسبوع

االلقاء  اقسام اللفظ االلفاظمباحث 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثامن
 االسبوع

االلقاء  المركب المفرد
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  التاسع
 االسبوع

االلقاء  اقسامھ المعرف
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  العاشر
 االسبوع

االلقاء  حقیقيغیر ال التعریف الحقیقي
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

الحادي 
 عشر

ساعتان في 
 االسبوع

االلقاء  القضیة التصدیقات
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثاني عشر
 االسبوع

االلقاء  اقسامھا الحملیة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثالث عشر 
 االسبوع

لقاء اال اقسامھا الشرطیة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الرابع عشر 
 االسبوع

االلقاء  شروطھ التناقض
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الخامس عشر
 االسبوع

االلقاء  انواعھ القیاس
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري
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 البنیة التحتیة -12

 للدكتور محمد رمضان  علم المنطق / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المنطق للشیخ المظفر  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 المنطق الواضح ، المقرر شرح المظفر

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
... 

 غوغل الباحث العلمي 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
اقترح ان تكون دراسة مادة المنطق على مدى اربع سنوات ؛ ذلك انھا تسھم بشكل كبیر في تطویر التفكیر 

 والتحلیل العلمي لدى الطلبة . 
 
 

 أ . د  ثائر ابراھیم خضیر                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  47الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة /وزارة التعلیم العالي / جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العقیدة  والفكر االسالمي / المركز علمي القسم ال .2

 البالغة ( علم البیان  والبدیع )  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

  فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 ان يطلع الطالب على تاريخ البالغة واعالمها ، ومصادرها .   -أ
 ان يتعرف الطالب على اقسام علم البالغة . -ب
 لسبك ، وحسن الوصف ، وبراعة التراكيب . معرفة اعجاز القران الكريم من جهة ما خصه اهللا به من جودة ا -ج
 ان تتكون لدى الطالب ملكة الكشف عن مواطن الجمال في النص . -د
 وقوف الطالب على المقصود بالفصاحة والبالغة وشروط فصاحة الكلمة والكالم . -ه
 وقوف الطالب على المؤهالت التي ينبغي توافرها فمن يريد ان يكون بليغا . -و
 وف على ما يفيد الدراس من دراسته للبالغة ، ال سيما على مستوى انشاء الكالم البليغ .الوق -ي
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
نھا وبین وصف المتاحة. والبد من الربط بیالتعلم 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
 . ان یعرف المفاھیم والطبیعة النقدیة لعدد من االلوان البالغیة ، السیما علم البیان والبدیع .-1أ
 یتعلم الفروق بین االلوان البالغیة المختلفة ومدى تأثیرھا . ان 2أ
. ان یشرح الربط بین المعرفة المكتسبة في المقرر وما تلقاه الطالب من معارف تتصل بعلوم البالغة -3أ

 عامة .
  ان یسجل المعرفة البالغیة المكتسبة في تحلیل النص االدبي تحلیالً بالغیاً جمالیاً  -4أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتداف األھ  -ب 
 . النصوص تحلیالً بالغیاً  تحلیل  – 1ب
 تنمیة قدرة الطالب على تذوق النصوص االبداعیة والجمالیة . - – 2ب
 . تقویة التفكیر المتواصل – 3ب
 التدرب على سرعة البدیھیة وابراز مواطن الجمال .  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 لقاء .طریقة اال  -1
 استعراض االمثلة القرآنیة واالدبیة .  -2
 الطریقة االستقرائیة . -3
 . استعمال وسائل االیضاح  -4

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

 ش بین الطلبة .تنمیة روح المشاركة والحوار والنقا -1ج
تقویة ثقة الطلبة بأنفسھم ، وبیان قدرتھم على التذوق البالغي الجمالي للنصوص ونقل مدركاتھا  -2ج

 لآلخرین  . 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة  .1
 الحلقات النقاشیة ، وتحلیل نص على وفق منھج بالغي وفني محدد . .2
 لالمثلة والنصوص . التطبیق العملي .3
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة .1
 االختبارات الشھریة .2
 الحلقات النقاشیة   .3

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء شخصیة خطابیة بلیغة للطلبة . -1د
 یة الوقت .تعریف الطالب باھم -2د
 اعداد الطالب لیكون قدوة لطلبتھ من حیث المظھر واالناقة . -3د
  االلتزام باخالقیة مھنة التدریس وما تتطلبھ من صدق وامانة واخالص .  -4د
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ساعتان في  ولاال
 االسبوع

مقدمة تاریخیة عن  تعریف علم البالغة 
 البالغة ونشأتھا 

االلقاء 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري 

ساعتان في  الثاني
 االسبوع

شروط فصاحة الكلمة  الفصاحة 
 المفردة والكالم

االلقاء 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثالث
 االسبوع

االلقاء  اقسام البالغة لبالغة اھداف دراسة ا
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الرابع
 االسبوع

تعریف لغوي  علم البیان
 واصطالحي

االلقاء 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الخامس
 االسبوع

االلقاء  تعریف واركانھ  التشبیھ
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  السادس
 سبوعاال

االلقاء  انواعھ وفوائده التشبیھ 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  السابع
 االسبوع

االلقاء  تعریفھ واقسامھ المجاز 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثامن
 االسبوع

االلقاء  تعریفھا واركانھا االستعارة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ي ساعتان ف التاسع
 االسبوع

االلقاء  اقسامھا االستعارة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  العاشر
 االسبوع

االلقاء  تعریفھ وانواعھ علم البدیع 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

الحادي 
 عشر

ساعتان في 
 االسبوع

االلقاء  تعریفھ وانواعھ الجناس
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

تان في ساع الثاني عشر
 االسبوع

االلقاء  تعریفھ واقسامھ الطباق
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الثالث عشر 
 االسبوع

االلقاء  الجناس والطباق تطبیقات
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الرابع عشر 
 االسبوع

االلقاء  تعریفھا وانواعھا التوریة
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري

ساعتان في  الخامس عشر
 االسبوع

االلقاء  التوریة تطبیقات 
 والمناقشة

اختبار یومي 
 وشھري
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 البنیة التحتیة -12

 البالغة والتطبیق  / للدكتور احمد مطلوب .  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االیضاح للخطیب القزویني . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 و موسى . خصائص التراكیب د.محمد اب

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

 في البالغة العربیة د.عبد العزیز العتیق .
 البالغة في ثوبھا الجدید یكري الشیخ امین 

 جواھر البالغة د.احمد الھاشمي . 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
... 

الباحث العلمي غوغل ، موقع ویكیبدیا ، مكتبة المصطفى ، 
 شبكة الفصیح .

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
تكّشفت جوانب مضیئة التي بظھورھا اللسانیات الحدیثة  اقترح اعادة النظر في تدریس بالغتنا القدیمة في ضوء

لعدید من المفاھیم التي لم تصل إلیھا نظیرتھا البالغة في تراثنا البالغي مسجلة الریادة والسبق لھذه البالغة في ا
 الغربیة إالّ من وقت قریب.

فمفھوم البالغة الیوم عند الغربیین یطابق الرؤیة العربیة التراثیة التي ترى أنَّ البالغة ھي بالغة عامة تتناول 
 والبیان الذي غذتھ الخطابة.جمیع الخطابات؛ ذلك أن البالغة العربیة ولدت من البدیع الذي یغذیھ الشعر، 

وادخال مفھوم االستلزام الحواري الحدیث في تدریس االغراض المجازیة التي اشار الیھا علماء العربیة قدیماً 
 وسجل السكاكي السبق على الغربیین في شروط ھذا االستلزام .

 
 

 أ .م . د  بشرى محمود ابراھیم                                                                                                  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العقیدة والفكر اإلسالمي    / المركز علمي القسم ال .2

 علوم القرآن اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة دراسیة 96عدد الساعات الدراسیة خالل سنة تقریبا  (الكلي)ة عدد الساعات الدراسی .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

 لفھم القرآن الكریم . اتھیئة الطالب علمیً  .1
 ،كالوحي ،تمكین الطالب من الفھم المنھجي الصحیح لموضوعات وثیقة الصلة بالقرآن الكریم .2

 .ونحوھا ، والمكي والمدني،والجمع والترتیبل، النزوسباب أو ،والنزول
جھ عام تعریف الطالب بأشھر المؤلفات في المفردات المدروسة بوجھ خاص وفي علوم القرآن بو .3

 .وتدریبھ على اإلفادة منھا
 .محكم والمتشابھ من القرآن الكریمأن یمتلك الطالب القدرة على معرفة ال .4
 .ااج إلیھا المفسر ویحسن استخدامھالتي یحتأن یقف الطالب على األدوات والقواعد  .5
 .لوجوه والنظائر في القرآن الكریمأن یمتلك الطالب قدرة على التعامل مع ا .6
 أن یقف على معرفة التناسب بین اآلیات والسور وما في ذلك من أسرار وإعجاز. .7

 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
ربط كل عنصر من عناصر الدرس بالقرآن الكریم  -والمناقشات) اإللقائیة  (الطریقةالمحاضرات  -1أ

 .ستغناء عنھ في فھم القرآن الكریمأن ھذا العلم ال یمكن اال الطالبشعر یحتى 
 یفھم القرآن بصورة سلیمة. -2أ
 یعرف الطالب المحكم والمتشابھ ویمیز بینھما. -3أ
 والقواعد التي یحتاجھا المفسر، ویحسن استخدامھا.یلم باألدوات  -4أ
 یشرح التناسب بین اآلیات والسور، ویعرف المكي والمدني. -5أ
 یعرف أوجھ الوجوه والنظائر.  -6أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 لیمة.حكام من القرآن الكریم بصورة ساأل ممكن في البدایة وبمساعدة أستاذه استنباط  - 1ب
 .تشابھ من القرآن الكریملمحكم والمیفرق بین ا - 2ب
 .أسرار وإعجاز یات والسور وما في ذلك مناآلیستخرج التناسب بین   - 3ب
   یمیز بین أحكام القرآن الكریم والقصص القرآنیة.  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

، ومجال البحث في المؤلفات الخاصة بعلوم القرآن ومالتعامل مع البرامج الحاسوبیة الخادمة في مجال علــ 1
 القرآن سواء كان بالمكتبة الشاملة الحاویة على الكثیر من مؤلفات علوم القرآن، وكتب التفسیر.   

ــ التكلیف باألبحاث، وعن كتابة البحث وكیفیة استخدام المصادر والمراجع، وكیفیة ادخال المعلومات في 2
 ھوامش البحث.

 :ستطویر التدریراءات إجــ 3
 .قررلمطالب في تبلیغ شرح بعض مفردات اإشراك ال

 .ة نقاط وملخص یتعلق بموضوع الدرسإشراك الطالب في كتاب
 تطویر التعلیم الذاتي للطالب بأسالیب متنوعة

 وتبیانھا بالمناقشة مع الطالب.ھا الدرس تعرض الحاجات التي یعالج
 

 طرائق التقییم      
عمل مثل: تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة  ،الطالب إنجاز ات التحقق من معاییرإجراءــ 1

 اختبار تقني بالحاسوب، وتكلیفھم بدراسة آیات قرآنیة واستخراج آیات األحكام منھا. 
بصورة ــ عمل اختبار للطالب بعد كل فصل في الكتاب وعمل مناقشة في مواضیع ومباحث علوم القرآن، 2

 .یةدور
الطالب ولمن یرید أو بصورة عفویة صحیفة أو صحیفتین من مادة معینة یختارھا الطالب واألستاذ  إعطاءــ 3

 لتقدیم ھذه المادة أمام الطالب ومناقشتھ من قبل الطالب.
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 في الدین اإلسالمي.فھم علوم القرآن تعمیق إیمان الطالب بدقة  -1ج
 یادة ثقة الدارسین بالتفسیر من حیث االھتمام بمصادره.ز -2ج
 معرفة أن الخالف في فھم القرآن الكریم تبع المجتھد واالت الفھم العلمي. -3ج
 حب الدرس وتطویر میولھم العلمیة نحو قراءة القرآن وفھم معانیھ.  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

، ومجال البحث في المؤلفات الخاصة بعلوم القرآن لخادمة في مجال علومالتعامل مع البرامج الحاسوبیة اــ 1
 القرآن سواء كان بالمكتبة الشاملة الحاویة على الكثیر من مؤلفات علوم القرآن، وكتب التفسیر.   

ــ التكلیف باألبحاث، وعن كتابة البحث وكیفیة استخدام المصادر والمراجع، وكیفیة ادخال المعلومات في 2
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 امش البحث.ھو
 :ستطویر التدریإجراءات ــ 3

 .قررلمطالب في تبلیغ شرح بعض مفردات اإشراك ال
 .ة نقاط وملخص یتعلق بموضوع الدرسإشراك الطالب في كتاب

 تطویر التعلیم الذاتي للطالب بأسالیب متنوعة
 وتبیانھا بالمناقشة مع الطالب.ھا الدرس تعرض الحاجات التي یعالج

 
 تقییم طرائق ال     

عمل مثل: تدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة  ،الطالب إنجاز إجراءات التحقق من معاییرــ 1
 اختبار تقني بالحاسوب، وتكلیفھم بدراسة آیات قرآنیة واستخراج آیات األحكام منھا. 

بصورة القرآن، ــ عمل اختبار للطالب بعد كل فصل في الكتاب وعمل مناقشة في مواضیع ومباحث علوم 2
 .دوریة

الطالب ولمن یرید أو بصورة عفویة صحیفة أو صحیفتین من مادة معینة یختارھا الطالب واألستاذ  إعطاءــ 3
 لتقدیم ھذه المادة أمام الطالب ومناقشتھ من قبل الطالب.

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

 تأھیل الطالب لیكون معلما ومدرسا وكیفیة تعاملھ مع طالبھ. -1د
الطالب األوائل یتقدموا للدراسات العلیا، وكیفیة اختیار الموضوع لیكون معھ في الماجستیر  -2د

 والتعامل مع المشرف. 
    ي حیاتھ العملیة.مرجعة الكتب والمؤلفات التي تخص علوم القآن لیستفید منھا الطالب ف -3د
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 البنیة التحتیة -12

كتاب علوم القرآن لألستاذ غانم قدوري، وبشرح األستاذ الدكتور  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عمار كامل الخطیب

االتقان في ه)، 794البرهان في علوم القرآن للزركشي(ت:  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 .ه)911علوم القرآن للسیوطي(ت:

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب  2 األول
 بالمقرر

الترحیب بالطالب 
والتعریف بتوصیف 

 لمقررا

بور بوینت 
وتوصیف 

 المقرر

مراجعة 
الدرس مع 

 الطالب
عریف علوم القران ت 2 الثاني

كونھ مركب، وكونھ 
 ًعلم

تعریف علوم القران 
كونھ مركب، وكونھ 

 ًعلم

بور بوینت 
وشرح 

 التعریف

وأجوبة  أسئلة
 من الطالب

موقف العلماء من  2 الثالث
علوم القرآن ومتى بدأ 

 التدوین فیھ

موقف العلماء من 
علوم القرآن ومتى بدأ 

 التدوین فیھ

شرح المادة 
اط بعد كتابة نق
على شكل 
 بور بوینت

مشاركة 
الطالب 
بأسئلة 

 وأجوبة.
الكتب التي دون فیھا  2 الرابع

علوم القران والعالقة 
 بینھا وبین التفسیر.

الكتب التي دون فیھا 
علوم القران والعالقة 

 بینھا وبین التفسیر.

قراءة الكتب 
وكیفیة 

التعامل معھا 
 معلومة بإیجاد

مشاركة 
 الطالب.

فة المكي والمدني معر 2 الخامس
 ودراستھ

المكي والمدني من 
مباحث علوم القرآن 

 المھمة.

استخراج 
السور 

واآلیات التي 
تخص ھذا 
الموضوع 

وتعرفھا 
 للطالب

المشاركة مع 
الطالب في 
الموضوع 

وعمل اختبار 
للطالب 
 نظري.

معرفة أول ما نزل من  2 السادس
القرأن وآخر ما نزل 

 من القرآن

بیان الخالف بین 
العلماء واتفاقھم على 
ما بدأ بنزول القرآن 
وخالفھم في آخر ما 

 نزل من القرآن.

دراسة أول 
النزول وآخر 
النزول وتعلیم 

الطالب 
 الترجیح.

المناقشة بین 
الطالب في 

السابق 
 والالحق.

معرفة المحكم  2 السابع
 والمتشابھ

بیان المحكم والخالف 
في فھم المتشابھ ولماذا 

 سمي بذلك.

ان بسور االتی
التي فیھا 

 المحكم.

تعلیم الطالب 
المحكم 

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

مجلة موقع أهل التفسیر، مجلة قسم علوم القرآن في كلیة ابن 
 رشد.

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

نترنیت ، والمكتبة الشاملة، ومكتبة علوم الكتب والمؤلفات في اال
 القرآن والتفسیر.

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
الخاص لكل  األكادیميرشاد إلستشارات واالء ھیئة التدریس وطاقم التدریس لعضاأل الترتیبات إتاحةــ 1

 ، مع ذكر الوقت المناسب لكل طالب. طالب
  .واستشاراتھم البعلى أسئلة الط ــ إجابة األساتذة2
 .حول ما أخذه الطالب في الدرس رأي سریع نھایة كل درسالع استطــ 3
 .قررالم استبانة محررة آخرــ 4
حیط لمقرر وأثرھا في معالجة الواقع المالتي عالجھا ا لمشكالتتتعلق باویكتبھا الطالب أسئلة شفویة ــ 5

 بالطالب.
 .قررلمطالب في تبلیغ شرح بعض مفردات اإشراك الــ 6
 .ة نقاط وملخص یتعلق بموضوع الدرسإشراك الطالب في كتابــ 7
 .قرر بصورة دوریةلممراجعة مفردات اــ 8
 لرأي الدارسین. العمل استطــ ع9

 قرر.لمتعلقة بمفردات المحكمة المبحاث ااألومن الدوریات العلمیة االستفادة  -10
 .العلمیة للمقرر المادةي تخدم ؤتمرات التالمشاركة في الندوات والدورات والم -11

 األستاذ الدكتور عمار كامل عبد الوهاب الخطيب :المادةاسم أستاذ 
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