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 وصف البرنامج األكادیمي      

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل

 

 كلیة العلوم االسالمیة –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والمصرفیة االسالمي / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 العلوم المالیة والمصرفیةبكالوریوس في 

 كالوریوسب اسم الشھادة النھائیة  .4

  :سي النظام الدرا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 /     المعتمد   برنامج االعتماد .6

 /      المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 23/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي - أ

في المجاالت الدراسیة حول الصیرفة األسالمیة االستفادة من المعلومات االتكامل في المعرفة من حیث  - ب
 األخرى النظریة والعملیة واعتماد المواد الدراسیة على بعضھا البعض.

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي - ت

 دائم النمو. على أنھ مجال معرفي وفكر بشري إنساني محتوى المادة فھم ا - ث

 ومعرفیة لدى الطالب  بناء قاعدة اصولیة - ج

 تدریب الطالب على دراسة النصوص الشرعیة - ح

من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا  الطالبتنمیة مھارات عقلیة تمكن  - خ
جتماعیة وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة اال

 واالقتصادیة.
 
 

  1الصفحة   
  



 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
   الفقھ األسالمیة وتطبیقھ بصورة علمیة.اكسابھم المھارة على فھم   -1أ
 القران واالحادیث وتفسیرھا.مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة  -2أ
 استنباط االحكام من النصوص الشرعیة.القدرة على  -3أ
تأسیس قاعدة في المعرفة والفكر اللغوي لدى طلبة العلم في التخصصات العلمیة بشقیھا اإلنساني  -4أ

 والعلمي .
 مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء -5أ
 .عمل الجماعيمساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة وال -6أ
 برنامج لخاصة بالا یةالمھاراتاألھداف  –ب 

 تطویر قدرة الطلبة على التخاطب االكادیمي - 1ب 
 تطویر مھارات التدریس ، السیما العصف الذھني - 2ب 
 م المصادر الرئیسیة والمتنوعة في اصول الفقھاستخدا - 3ب 

       
 طرائق التعلیم والتعلم      

 القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق والرقابة . اعتماد اسلوب-1
قبل الطلبة ومشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع  مجال للمناقشات منأعطائھم -2

 من التفاعل.
 میةاعطائھم امثلة من المعامالت المتداولة ومقارنتھا بالمعامالت األسال -3

 
 طرائق التقییم      

 الفصلیة كورساتاجراء االمتحانات - .1
 ـ اجراء االختبارات الیومیة  .2
 عدادھا الطلبة عن موضوعات المادة الدراسیةإـ اعطاء درجات للتقاریر والبحوث المكلف ب .3
 ـ وضع درجات للتحضیر الیومي والمشاركة والحضور .4

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة . -ج
 االقتصادیةفي الحیاةالمعامالت المصرفیة یبین الطالب أھمیة ا -1ج         

 فھم التعامالت التجاریة عامةفي  الصیرفة االسالمیة یستخدم الطالب  -2ج
 تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل السالیب البحث العلمي و االكادیمي -3ج

 لعلوم األخرىفي خدمة ا الصیرفة األسالمیةیستنتج الطالب أھمیة  -4ج   
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات العلمیة -1
 مناقشات -2
 الواجبات الیومیة -3

 
 

  2الصفحة   
  



 طرائق التقییم    
 االختبارات الشفویة و االختبارات التحریریة

 
 

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

 تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل لطرائق التدریس العامة  -1د
تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على      -2د

 ضرورة التعاون المشترك والفاعل فیما بینھم إلنجاز متطلباتھم الدراسیة
 ل السالیب البحث العلمي و االكادیميتمكین الطلبة من التفكیر و التحلی -3د
تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على      -4د 

 ضرورة التعاون المشترك والفاعل فیما بینھم ألنجاز متطلباتھم الدراسیة
 

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
الصف الدراسي  وعبر منظومة التعلیم االلكتروني  وعرض المحاضرات  المحاضرات العلمیة  في -1

 عبر ( البور بوینت)
 البحوث العلمیة -2
 الطریقة االستنباطیة والعصف الذھني -3

 
 طرائق التقییم          

 االختبارات التحریریة -1
 االختبارات الشفویة -2
 القدرة على المناقشة والتحلیل -3

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق سیةالمرحلة الدرا

 عملي نظري

  3 مبادئ اقتصاد م م أ101 االولى/كورس اول
 2 2 مبادئ احصاء م م أ102 االولى/كورس اول
  3 مدخل مصارف اسالمیة م م أ103 االولى/كورس اول
  2 حقوق وحریات م ح ح104 االولى/كورس اول

مدخل شریعة (مدخل الى الفق  م م ش105 ى/كورس اولاالول
 واصولة)

2  

  1 حاسوب م ح106 االولى/كورس اول
  2 عربیة العامة م ع ا107 االولى/كورس اول
  3 ثحمكتبة ومنھج ب م م ب108 االولى/كورس اول
  3 مبادئ اقتصاد اسالمي م م أ109 االولى/كورس ثاني
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 2 2 ءاحصا م أ110 االولى/كورس ثاني
  3 مصارف اسالمیة م م ا111 االولى/كورس ثاني
  3 اللغة االنكلیزیة م ل ن112 االولى/كورس ثاني
اصول الفقھ (مقدمات ومباحث  م ا ف113 االولى/كورس ثاني

 االحكام)
2  

 2 2 مبادئ محاسبة م م م114 االولى/كورس ثاني
  1 حاسوب م ح115 االولى/كورس ثاني
  2 فقھ العبادات م ف ع116 ياالولى/كورس ثان

  2 الریاضیات م ر217 الثانية /كورس اول
  3 مبادئ ادارة م م ا218 الثانية /كورس اول
  3 فقھ المعامالت المالیة م ف م219 الثانية /كورس اول
  2 اصول الفقھ (ادلة االحكام) م ا ف220 الثانية /كورس اول
  2 یةقواعد فقھ م ق ف221 الثانية /كورس اول
  2 قانون تجاري وتشریعات مالیة م ق ت ت222 الثانية /كورس اول
  2 اللغة االنكلیزیة م ل ن223 الثانية /كورس اول
  2 ایات احكام المعامالت م اا م224 الثانية /كورس اول
  1 الحاسوب م ح225 الثانية /كورس اول
  2 الریاضیات م ر226 الثانية /كورس ثاني

  3 ادارة مالیة م ا م227 رس ثانيالثانية /كو 
  2 فقه المعامالت المالية م ف م228 الثانية /كورس ثاني
  3 اصول الفقه (مباحث االلفاظ) م اف229 الثانية /كورس ثاني
  2 قواعد فقهية م ق ف230 الثانية /كورس ثاني
  2 التامين (تقليدي واسالمي) م ت231 الثانية /كورس ثاني

  2 صيرفه اسالمية م ص ا232 س ثانيالثانية /كور 
  2 احاديث احكام المعامالت م ا م233 الثانية /كورس ثاني
  2 تحليل مالي م ت م234 الثانية /كورس ثاني
 2 2 اقتصاد جزءي م ا ج335 الثالثة/كورس اول
 2 2 محاسبه ادارية م م ا336 الثالثة/كورس اول
  2 ية معاصرةمعامالت مصرف م م337 الثالثة/كورس اول
  2 نظريات فقية (نظرية العقد انمودجا) م ن ف338 الثالثة/كورس اول
  2 عمليات مصرفية م ع م339 الثالثة/كورس اول
  2 نظم اسالمية م ن ا340 الثالثة/كورس اول
  2 التمويل واالستثمار م ت ا341 الثالثة/كورس اول
  2 تالشركات والتوثيقا م ش ت342 الثالثة/كورس اول
  2 مقاصد الشريعة م م ش343 الثالثة/كورس اول
  3 اقتصاد كلي م ا ك344 الثالثة/كورس ثاني
  2 محاسبة مؤسسات مالية م م م345 الثالثة/كورس ثاني
  2 ادارة خطر واتمان مصرفي م ا خ346 الثالثة/كورس ثاني
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  2 التدقيق والرقابة المصرفية م ت ر347 الثالثة/كورس ثاني
  2 عمليات مصرفية م ع ع348 ثالثة/كورس ثانيال

  2 معامالت مصرفية معاصرة م م م349 الثالثة/كورس ثاني
  2 اللغة االنكليزية م ل ن350 الثالثة/كورس ثاني
  2 طرائق تدريس م ط ت351 الثالثة/كورس ثاني
 1 1 الحاسوب م ح352 الثالثة/كورس ثاني
  3 اصولية قواعد م ق ا453 الرابعة/كورس اول
  3 تسويق مصرفي م ت م454 الرابعة/كورس اول
  2 اسواق مالية م ا م455 الرابعة/كورس اول
  3 نقود مصارف م ن م456 الرابعة/كورس اول
 الرابعة/كورس اول

 م ر ش457
الرقابة الشرعية على المصارف 

 االسالمية
2  

  2 محاسبة مصارف اسالمية م م م ا458 الرابعة/كورس اول
  2 علم النفس التربوي م ع ن459 الرابعة/كورس ثاني
  2 مشروع البحث م م ب460 الرابعة/كورس ثاني
 2 2 المشاهدة والتطبيق م م ت461 الرابعة/كورس ثاني
  3 نقود ومصارف م ن م462 الرابعة/كورس ثاني
  2 مصارف متخصصة م م م463 الرابعة/كورس ثاني
  2 معامالت مالية معاصرة م مم م 464 الرابعة/كورس ثاني
  2 اللغة االنكليزية م ل ن465 الرابعة/كورس ثاني
  2 برمجيات مالية ومصرفية (حاسوب) م ب م466 الرابعة/كورس ثاني

 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 
تشجیع الطلبة على اكمال دراستھم في الدراسات العلیا وتشجیعھم على االلتحاق بدورات وندوات  -1

 ر المھارات المكتسبة .للتطوی
التركیز على الجوانب التي تمثل نقاط ضعف لدى الطلبة ال جل ایجاد الحلول لمعالجتھا ال سیما في  -2

الجانب الشخصي و تحدیدا التخاطب و التواصل مع االخرین  ، و ظبط النفس  ، و اسلوب الحوار 
 الراقي ، و تقبل وجات النظر المختلفة . 

 
 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  (وضعمعیار القبول  .13

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

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  5الصفحة   
  



 .الكتب المنهجية والمساعدة   -1
  .مصادر الكترونیة  -2
 .مواقع االنترنت والمكتبات  -3
 الرسائل واالطاریح الجامعیة. -4

 

  6الصفحة   
  



 

 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 السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
   /    /    /     / اساسي مبادئ اقتصاد  االول

مدخل مصارف  
 اسالمیة

      /   / /    /   اساسي

  /           / /   اساسي الریاضیات  الثاني

    / /   /   / /     اساسي مبادئ ادارة 

   /            /  اساسي طرائق تدريس  الثالث

 /     / /     /     اساسي عمليات مصرفية 
   /    /    /     / اساسي معامالت مالية معاصرة  الرابع

      /   / /    /   اساسي ارف اسالميةمحاسبة مص 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلیة العلوم األسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

   العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 حقوق  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 56 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 م2019/  12/  23 داد ھذا الوصف تاریخ إع .7

 أھداف المقرر .8
 

 المعلومات وأسالیب التفكیر.ومن حیث اللغة  حقوق األنساناكتساب مھارات تأسیسیة لمادة  -1

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي -2

ات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا من االستفادة من المعلوم الطالبتنمیة مھارات عقلیة تمكن  -3

وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة االجتماعیة 

 واالقتصادیة.

في المجاالت الدراسیة األخرى النظریة  قیمیة التكامل في المعرفة من حیث االستفادة من المعلومات ال -4

 .وتوظیفھا في خدمة الفرد والمجتمع سیة على بعضھا البعضوالعملیة واعتماد المواد الدرا

 على أنھا مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو.لمعامالت المصرفیة فھم ا -5

 تنمیة أسالیب تفكیر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبة -6

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ین وصف المتاحة. والبد من الربط بینھا وبالتعلم 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

 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق والرقابة .
أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة    -2

 اعلوبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التف
 اكسابھم المھارة على فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیة -3
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

  .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء-1
  .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي -2
 .لمتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیةمساعدة ا- 3
 طرائق التعلیم والتعلم      

 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل .- 
والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة  لومات حول اھم الحقوق وطلرق تحقیقھا أعطائھم بعض الم-2

 ة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل.وبمشاركة كاف
 عرض بعض الحاالت العملیة . -3

 طرائق التقییم      
 من خالل مشاركة الطلبة بالمحاضرة باالعتماد على تحضیرھم المسبق للمادة . -1
دراستھم لمادة توسیع مداركھم من خالل طرح سؤال  بسیط یخص دراستھم السابقة وتعتمد علیھ  -2
الحقوق و ماھي طرق تقییم المتداول من ھذة  وماھي اھم المواقف االنسانیة (على سبیل المثال) لحقوقا

ویطلب منھم البحث من االنترنت  وبعض المصادرلمعرفة االجابة  العالم األسالمياألنسب للتعامل بھا في 
 ومناقشتھا في القاعة

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 زرع القیم والمبادئ لدى الطالب -1ج  

 التأكید على السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالق.-2ج
 بیان اھمیة قواعد السلوك المھني  وتعرضھ للعقوبات القانونیة في حالة مخالفتھ-3ج

 التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري-4ج         
 والتعلم طرائق التعلیم     

 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل .-
أعطائھم بعض المعامالت الفقیھ األسالمیة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وبمشاركة كافة الطلبة -2

 في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل.
 عرض بعض الحاالت العملیة . -3
 طرائق التقییم    

 من خالل مشاركة الطلبة بالمحاضرة باالعتماد على تحضیرھم المسبق للمادة .  -1
 إعطائھم(تمرین) كونھ واجبا بیتیا وطلب حلھ بأوراق مستقلة یجمع منھم بالمحاضرة التالیة.-2
 راسة  .اعطاء الطلبة دراسة حالة وتقسیم الطلبة الى مجموعات لكتابة تقریر حول تلك الد -3
 التقییم من خالل االمتحانات الشھریة . -4
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على      -1د  

 تعاون المشترك والفاعل فیما بینھم إلنجاز متطلباتھم الدراسیةضرورة ال
 تم تزویدھم بالموقع االلكتروني الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلیة للتعیین والتوظیف-2د
 أكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل تثقیف الذات باالطالع على مختلف المعارف-3د

 تطویر المواھب الذاتیة لدى الطلبة كالریاضة والفنون بكافة انواعھ في اوقات الفراغ. التأكید على-4د   
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طریقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 التعلیم

 طریقة التقییم

تمھید عن المفھوم وتعریفھ  مفاھیم في حقوق األنسان 4 األول 
 العصور وتطوره عبر

محاضرة 
 القائیة

 اختبار یومي

الشرعیة الدولیة لحقوق  4 الثاني 
 األنسان 

حقوق األنسان في المولثیق 
 الدولیة 

 اختبار يومي حماضرة القائية

اال عالن العالمي لحقوق  4 الثالث
 األنسان

 اختبار يومي حماضرة القائية بنود األعالن واھمتھ 

حقوق األنسان في  4 الرابع
 سالماأل

 اختبار يومي حماضرة القائية انواع الحقوق في األسالم

اعادة لشرح مع طلب  4 الخامس 
 تقاریر بالمادة السابقة

 شهري اختبار  حماضرة القائية مراجعة كاملة

 اختبار يومي حماضرة القائية انواعھ وطرق محاربتھ الفساد األداري 4 السادس 

 
 السابع

التربیة على مبادئ حقوق  4
 األنسان

مفھومھا وتاثیرھا على 
 المجتمع

 اختبار يومي حماضرة القائية
 
 

اھداف تدریس حقوق  4 الثامن
 األنسان

 اختبار يومي حماضرة القائية مالغرض وماذاتنمي

نشاطات اجتماعیة   4 التاسع
 متظمنة حقوق األتسان

 وسائل تطبيقية  حمتضرة وتطبيق اسالیب وزیارات ومعارض

 اختبار يومي حماضرة القائية مفھومھا ومضامینھا واطنةالم 4 العاشر

الحادي 
 عشر

 اختبار يومي حماضرة القائية اھمیتھا  تطورھا الدیمقراطیة 4

  10الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

 حقوق األنسان / ناز بدر خان كتاب    ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علوم وعارف القرانب كت (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 . المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق األنسانا- 
 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المقاالت العربیة الصادرة عن جھات اكادیمیة ومھنیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   
 
 

الزیارات المدنیة للنقابات والوزارات ذات واقع  العمل الفعلي من خالل محاولة ربط المواضیع الدراسیة ب
  العالقة بالحقوق وحیاة األنسان

 
 

 مدرس المادة                                                                                
 م.رواء عبدالستار علي

 

 

 

 

 

 

الثاني 
 عشر

 اختبار يومي حماضرة القائية صورھا واكثرھا اھمیة الدیمقراطیة 4

الثالث 
 عشر

 ومياختبار ي حماضرة القائية ممیزات وخصائص الدیمقراطیة 4

الرابع 
 عشر

 اختبار شهري حماضرة القائية تجمیع الوسائل والتقاریر مراجعة شاملة  4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجاًزا مقتضًیا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       
تحقیقھا مبرھًنا عّما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة، والبد من الربط بینھا وبین 

 وصف البرنامج.

 

 
 المؤسسة التعلیمیة .1

 لمي / كلیة العلوم االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث الع

 قسم المالیة والمصرفیة  القسم العلمي / المركز .2

 مدخل شریعة اسالمیة   اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ) ساعة6( عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 أھداف المقرر: .8

 نمیة التفكیر العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة.ت .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

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

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي. .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 األھداف المعرفیة: - أ
 اطالع الطالب على كتاب قدیم لمدخل الشریعة االسالمیة  .1
 الشریعة االسالمیة . اإلحاطة بعلم  .2
 الشریعة السالمیة  قوف على آراء العلماء في بعض مسائل الو .3
 ربط بعض مسائل الشرعیة بالواقع المعاصر. .4
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر.  .5

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1
 التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  استخدام أكثر من طریقة في .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
 ة.إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات العلوم اإلسالمیة من قبل الطلب .3

 
 ج. األھداف الوجدانیة والقیمیة       

 
 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

 

 تعلمطرائق التعلیم وال        
 طرائق التعلیم والتعلم 
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 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
 

 المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).د. المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة (المھارات األخرى      
 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
 فوس طلبتھ المستقبلیین.اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في ن .3
 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الشریعة  6 األول
 االسالمیة 

یف مفھوم الشریعة تعر
 االسالمیة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

معرفة  6 الثاني
 الخصائص 

خصائص الشریعة 
 االسالمیة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مفھوم الفقھ االسالمي  الفقھ االسالمي  6 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

فة خصائص معر 6 الرابع
 الفقھ االسالمي 

محاضرة   خصائص الفقھ االسالمي
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

العالقة بالقوانین  6 الخامس
 االخرى

عالقة الشریعة االسالمیة 
 بالشرائع االخرى

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ادلة القائلین بتأثر  التأثر بالقوانین  6 السادس
 السالمیة الشریعة ا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مناقشة االدلة  نقض االدلة  6 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   االستنتاجات او الخالصة النتائج 6 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

معرفة مفھوم  6 التاسع
 القاعدة 

محاضرة   ةمعرفة القواعد الفقھی
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   القاعدة االولى القواعد الفقھیة  6 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 اختبار یوميمحاضرة   القاعدة الثانیة  ==== 6الحادي 
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 اختبار شھري مناقشة عشر
محاضرة   القاعدة الثالثة  ==== 6 الثاني عشر

 مناقشة
 ومياختبار ی

 اختبار شھري
محاضرة   القاعدة الرابعة  ==== 6 الثالث عشر

 مناقشة
 اختبار یومي

 اختبار شھري
محاضرة   القاعدة الخامسة  ==== 6 الرابع عشر

 مناقشة
 اختبار یومي

 اختبار شھري
الخامس 

 عشر
محاضرة   القاعدة السادسة ==== 6

 مناقشة
 اختبار یومي

 اختبار شھري
السادس 

 عشر
محاضرة   القاعدة السابعة ==== 6

 مناقشة
 اختبار یومي

 اختبار شھري
السابع 

 عشر
محاضرة   القاعدة الثامنة  ==== 6

 مناقشة
 اختبار یومي

 اختبار شھري
الثامن 

 عشر
محاضرة   القاعدة التاسعةـ ==== 6

 مناقشة
 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التاسع 
 عشر

محاضرة   القاعدة العاشرة ==== 6
 شةمناق

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ـالقاعدة الحادیة عشر ==== 6 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الحادي 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة الثانیة عشر ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثاني 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة الثالثة عشر  ==== 6
 مناقشة

 یومي اختبار 
 اختبار شھري

الثالث 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة الرابعة عشر  ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الرابع 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة الخامسة عشر  ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة السادسة عشر  ==== 6
 مناقشة

 ومي اختبار ی
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة السابعة عشر  ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السابع 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة الثامنة عشر  ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثامن 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة التاسعة عشر  ==== 6
 مناقشة

 مي اختبار یو
 اختبار شھري

التاسع 
 والعشرون

محاضرة   القاعدة العشرین  ==== 6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   القاعدة الواحد والعشرون ==== 6 الثالثون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 . عبد الكریم زیدانمدخل الشریعة االسالمیة  / أ.د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االستاذ مصطفى الزلمي \مدخل لدراسة الشریعة االسالمیة  تألیف  ـ المراجع الرئیسیة  (المصادر)2

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

علي علي \المستشار \الشریعة االسالمیة والقانون الدولي  .1
  منصور

مجلة كلیة العلوم االسالمیة \رسائل الماجستیر والدكتوراه  .2
 جامعة بغداد

 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

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

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

میة ) بإضافة بعض األمثلة المعاصرة الواضحة من الممكن تطویر المقرر الدراسي (مدخل الشریعة االسال        

والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالب؛ لكي یكون ھنالك أدراك علمي واسع لطلبة المرحلة االولى  من خالل 

 مسیرتھم العلمیة.

 
 ولكم فائق الشكر والتقدیر

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مدرس المنهج
 أ.م د احمد جلوب جاسم
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 میة/كلیة العلوم األسالجامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة  / المركز علمي القسم ال .2

 علم الحدیث اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا  8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .من حیث اللغة والمعلومات وأسالیب التفكیر علم الحدیثمھارات تأسیسیة لمادة  اكتساب   .1

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .2

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا" .3

 .واالقتصادیة مجتمع من حیث التنمیة االجتماعیةوتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف ال

 تنمیة أسالیب تفكیر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبة .4

مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً 
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
 . والرقابةلتدقیق عتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة اا -1أ
 أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة -2أ

 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل
 بصورة علمیة علم الحدیثاكسابھم المھارة على فھم   -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال یةھاراتالماألھداف   -ب 
   مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء - 1ب
  مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي   - 2ب
 مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیة  - 3ب

 تعلم طرائق التعلیم وال     
 .طریقة المحاضرة .1
 .البحوث والتقاریر .2
 .المجموعات الصغیرة .3

 
 طرائق التقییم      

 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 علم الحدیثالطالب اھمیة  یبین -1ج
 .على السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالق  التأكید -2ج
 علم الحدیث .أھمیة تطبیق  طالبللیستنتج  -3ج
 التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .طریقة المحاضرة .1
 .البحوث والتقاریر .2
 .لمجموعات الصغیرةا .3

 
 طرائق التقییم      

 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
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 البنیة التحتیة -12

 معرقة عبوم الحدیث د.احمد شاكر محمود ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
ول الحدیث واحكامة في علم الدرایة للشیخ جعفر السبحانياص  

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 

 كتب الحدیث

 ف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
تشجیع الطلبة على تحقیق اعلى العالمات في المراحل األولیة والنھائیة من الدراسة في الكلیة كي یكونوا  -1د

احالمھم المستقبلیة من أكمال دراستھم في الدراسات العلیا وتشجیعھم على االلتحاق  االوائل بغیة تحقیق
المكتسبة بدورات وندوات للتطویر المھارات  

 الذات باالطالع على مختلف المعارف ثقیفتأكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل  -2د
  .ون بكافة انواعھ في اوقات الفراغالتأكید على تطویر المواھب الذاتیة یة لدى الطلبة كالریاضة والفن -3د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

/ أو  اسم الوحدة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 امتحان  القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 االول 
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الثاني
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الثالث
 امتحان ضرةالقاء محا علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الرابع

 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الخامس
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 السادس
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 السابع
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الثامن
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث ادةفھم عام للم 8 التایع

 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 العاشر
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الحادي عشر
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الثاني عشر
 امتحان محاضرة القاء علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الثالث عشر
 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الرابع عشر

 امتحان القاء محاضرة علم الحدیث فھم عام للمادة 8 الخامس عشر
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المقاالت العربیة الصادرة عن جھات أكادعیة ومھنیة

 

 تطویر المقرر الدراسي  خطة-13
   

 :بإضافة اآلتيیر المقرر الدراسي من الممكن تطو
 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 المالیة والمصرفیة قسم العلوم  / المركز علمي القسم ال .2

 فــــقــــهالـ م / رمز المقرراس .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا  8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 ف الطالب بعلم الفقھ و أصولھتعري .1

 تعریفھ الحكم الشرعي .2

 اكمتعریف الطالب بموضوع الح .3

 تعریف الطالب بالمحكوم فیھ .4

 تعریف الطالب المحكوم علیھ .5

 یدرك مصادر الحكم الشر عي .6

 مواكبة مسیرة التطور فى المؤسسات العلمیة واثبات ان الدین الحنیف یحث على التطور ولھ قابلیة .7

 ور الثقافیىالمرونة والتجدید في اطار قواعد الشریعة االسالمیة العامة وتاھیل الطلبة لمواكبة التط

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص 
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
 ان یتعرف الطالب على ماھیة اصول االحكام -1أ
 استنباطتطویر قابلیة الطلبة على التحلیل وال -2أ         
 تعزیز مبدا رحمة االمة في اختالف االئمة  -3أ
 طلبة الدراسات العلیاتنمیة الفكر العلمى لدى  -4أ
 بناء جیل یؤمن بالتعایش بین ابناء المجتمع الواحد والمجتمعات االخرى  -5أ         
 المفاھیم االصولیة التطبیقیة فیما یخص االبواب السابقةتحدید    -6أ         

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 اي وتمحیص المعلوماتان یكون الطالب قادرا على ابداء الر - 1ب
 المساھمة في معرفة كیفیة استنباط االحكام الشرعیة  - 2ب
 ان یكون الطالب قادرا على استیعاب االختالف بین الفقھاء وانھ رحمة النقمة  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 البور بوینت - 
 البحوث العلمیة -
 الطریقة االستنباطیة والعصف الذھني -

 طرائق التقییم      
 اجراء االمتحانات الفصلیة كورسات

 اجراء االختبارات الیومیة
 اعطاء درجات للتقاریر والبحوث المكلف بإعدادھا الطلبة عن موضوعات المادة الدراسیة

 وضع درجات للتحضیر الیومي والمشاركة والحضور
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 لوم الشرعیةأن یشعر بقدسیة الع -1ج
 یھتم بمصادر التشریع األصیلة  أن -2ج
 أن یدرك المعاني الروحیة للعلوم التشریعیة -3ج
   -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 البور بوینت - 
 البحوث العلمیة -
 الطریقة االستنباطیة والعصف الذھني -

 طرائق التقییم      
 اجراء االمتحانات الفصلیة كورسات

 االختبارات الیومیةاجراء 
 اعطاء درجات للتقاریر والبحوث المكلف بإعدادھا الطلبة عن موضوعات المادة الدراسیة

 وضع درجات للتحضیر الیومي والمشاركة والحضور
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 یتمكن الطالب من معرفة اھمیة اصول االحكام الفقھیة التي تخص المسلم -1د         

 یتمكن من فھم اصول الحكم الذي یروم معرفتھ في مسالة ما -2د
 یتمكن من معرفة الحكمة بین ربط الفقة باصولھ -3د
 التطبیق الفعلي لتاصیل االحكام الفقھیة من خالل التعامل في المجتمعیتمكن من مھارة   -4د
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 بنیة المقرر-11

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

اسلوب  االھمیة التعریف باصول الفقة 8 االول
المناقشة في 

 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  التعریف دراسات في موضوعھ 8 الثاني

المناقشة في 
 محاضرةال

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
دراسات في مصادر  8 الثالث

 الحكم
اسلوب  البیان

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
مصادر الحكم االصلي  8 الرابع

 االول
اسلوب  القران الكریم

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
 لحكم االصلیةمصادر ا 8 الخامس

 المصدر الثاني
اسلوب  السنة النبویة

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
المصادر التبعیة  8 السادس

 العقلیة
اسلوب  البیان

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
المصادر التبعیة  8 السابع

 العقلیة
اسلوب  االستحسان

ي المناقشة ف
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
المصادر التبعیة  8 الثامن

 العقلیة
اسلوب  سد الذرائع

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
المصادر التبعیة  8 التایع

 العقلیة
اسلوب  المصلحة

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  االستصحاب ادر العلمیةالمص 8 العاشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  البراءة االصلیة صور االستصحاب 8 الحادي عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  العام صور االستصحاب 8 الثاني عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
لب في الطا

 المناقشة
اثر االختالف بین   8 الثالث عشر

 االصولیین
اسلوب  نماذج فقھیة

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  االبواب السابقة مراجعة 8 الرابع عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب    8 الخامس عشر

المناقشة في 
 محاضرةال

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
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 البنیة التحتیة -12

 اصول االحكام وطرق االستباط للدكتور حمد عبید الكبیسي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مفتاح الوصول الى علم االصول البھادلي

 

اسلوب    8 السادس عشر
المناقشة في 

 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب    8 السابع عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  الحكم التكلیفي انواع الحكم 8 الثامن عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

شاركة مدى م
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  الواجب انواع الحكم 8 التاسع عشر

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  المكروه انواع الحكم 8 العشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  الحرام انواع الحكم 8 واحد وعشرون

المناقشة في 
 لمحاضرةا

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  المباح انواع الحكم 8 اثنان وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  السسبب انواع الحكم 8 ثالث وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  لمانعالشرط ا الحكم الوضعي 8 اربع وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
الصحیح والباطل   8 خمس وعشرون

 والفاسد
اسلوب 

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  انواع الرخص  8 ست وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب  اھلیة وجوب واداء لعزیمة والرخصةا 8 سبع وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب   االھلیة 8 ثمان وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب   الحاكم 8 تسع وعشرون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
اسلوب   المحكوم فیھ 8 ثالثون

المناقشة في 
 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
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  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 سیجة الجدید للزلميالفقة في ن

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

 مجلة قضایا اسالمیة معاصرة
 مجلة فقة اھل البیت (علیھم السالم)

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة
 مكتبة ال البیت 

 ميالباحث العل

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 اعتماد تغییر بعض المفردات للمقرر الدراسي بما یسمح بھ التعلیمات  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 المالیة والمصرفیة قسم العلوم  / المركز علمي القسم ال .2

 التأمین اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي سنةالفصل / ال .5

 ساعتان اسبوعیا (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

قادر على فھم و استیعاب المواد العلمبیة و ایصالما الى الطلبة الدراسین  -معلم او مدرس اعداد 
من خالل استخدام عدد من  الفكریةو  م المعرفیةھبالتالؤم مع امكانات في المدارس بیسر و سھولة

مصرفي لھ درایة ومعرفة واسعة بمجال  و اعداد موظف ئق التدریس التي تخدم ھذا الھدفطرا
 التامین

 
 
 
 

 
 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 التطبیق -1أ
 التحلیل -2أ         
 التركیب  -3أ
 لتفسیرا -4أ
 بناء جیل یؤمن بالتعایش بین ابناء المجتمع الواحد والمجتمعات االخرى  -5أ         
        

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
تعریف الطلبة على اساسیات ادارة التامین والتعامل على اساسھا في میدان العمل المصرفي  – 1ب

 والمالي
 على التخاطب االكادیميتطویر قدرة الطالب   - 2ب
 تمكین الطلبة على التعامل بفاعلیة مع التدریسین  - 3ب
 تطویر مھارات التدریس السیما العصف الذھني    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 البور بوینت - 
 

 طرائق التقییم      
 اجراء االمتحانات الفصلیة كورسات

 اجراء االختبارات الیومیة
 

 داف الوجدانیة والقیمیة األھ -ج
 أن یشعر بقدسیة العلوم الشرعیة -1ج
 یھتم بمصادر التشریع األصیلة  أن -2ج
 أن یدرك المعاني الروحیة للعلوم التشریعیة -3ج
   -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 البور بوینت - 
 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الفصلیة كورسات
 رات الیومیةاجراء االختبا

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
  تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل للمواضیع المرتبطة باالطار الفكري للمادة -1د         

  ة و النفسیةتمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل للجوانب التربوی  -2د
 تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل لطرائق التدریس العامة  -3د
 تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل السالیب البحث العلمي و االكادیمي   -4د
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 بنیة المقرر-11

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الفھم واالستیعاب  2 االول
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة مفھوم واھمیة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثاني
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة تقسیمات التامین
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثالث
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة قد التامینع
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الرابع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة تكالیف التامین
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الخامس
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة محددات قسط التامین
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 السادس
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

تسویق خدمات 
 التامینیة

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 السابع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

قاعدة المصلحة 
 التامینیة

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثامن
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

قاعدة منتھى حسن 
 النیة

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 التایع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة قاعدة السبب القریب
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 العاشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة مبدا التعویض
ي الیوم

 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الحادي عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

قاعدة المشاركة 
 بالتامین

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثاني عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة قادعة الحلول بالتامین
الیومي 
 والشھري

واالستیعاب الفھم  2 الثالث عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة تنظیم شركات التامین
الیومي 
 والشھري

  29الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 كتاب ادارة الخطر والتامین منظور اداري كمي اسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 الكتاب المقرر ومكتبة الكلیة (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 مجلة ادارة الخطر والتامین 
 مجلة العلوم المالیة واالقتصادیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

نشر السفیر وسبرنجر  الدوریات والمجالت االجنبیة ضمن دار
 العالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
% سنویا من محتویات المنھج بما یتالئم مع المتغیرات 20تشتمل خطة تطویر المقرر الدراسي على تحدیث   

 في بیئة االقتصاد والمالیة وبیئة التامین العراقیة ومناھج الدراسة للمدارس وكذلك ما یتطلبة السوق
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفھم واالستیعاب  2 الرابع عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

اسلوب  التامین على الحیاة
المناقشة في 

 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة

الفھم واالستیعاب  2 الخامس عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

حكم التامین في 
 االسالم

اسلوب 
المناقشة في 

 المحاضرة

مدى مشاركة 
الطالب في 

 المناقشة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
 جامعة بغداد /كلیة العلوم األسالمیة یةالمؤسسة التعلیم .1

   العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 احادیث االحكام اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا 4 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

المعلوم�ات وأس�الیب وم�ن حی�ث اللغ�ة  أحادیث أحكام المعامالت المالی�ةاكتساب مھارات تأسیسیة لمادة  .1
 التفكیر.

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .2
ات الت�ي یتعلمھ�ا والمھ�ارات الت�ي اكتس�بھا من االستفادة م�ن المعلوم� الطالبتنمیة مھارات عقلیة تمكن  .3

وتوظیفھ���ا ف���ي خدم���ة متطلبات���ھ كف���رد وف���ى خدم���ة أھ���داف المجتم���ع م���ن حی���ث التنمی���ة االجتماعی���ة 
 واالقتصادیة.

ف��ي المج��االت الدراس��یة  االس��تفادة م��ن المعلوم��ات الش��رعیة اإلس��المیة التكام��ل ف��ي المعرف��ة م��ن حی��ث .4
 واد الدراسیة على بعضھا البعض.األخرى النظریة والعملیة واعتماد الم

 على أنھا مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو.لمعامالت المصرفیة فھم ا .5
 تنمیة أسالیب تفكیر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبة .6

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضباً 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.

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10
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 االھداف المعرفیة   - أ
 ضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق والرقابة .اعتماد اسلوب القاء المحا-

أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة    -2
 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل

 ى فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیةاكسابھم المھارة عل -3
 

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب   
 
  .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء-1  
  .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي -2
 .ھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیةمساعدة المتعلم على اكتساب م- 3
 طرائق التعلیم والتعلم      

 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل .-1
بمشاركة كافة الطلبة ووالتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة المعامالت الفقیھ األسالمیة أعطائھم بعض -2

 عطاء المادة نوع من التفاعل.في الشعبة مع االستاذ إل
 عرض بعض الحاالت العملیة . -3

 طرائق التقییم      
 من خالل مشاركة الطلبة بالمحاضرة باالعتماد على تحضیرھم المسبق للمادة . -1
لمادة الفقة توسیع مداركھم من خالل طرح سؤال  بسیط یخص دراستھم السابقة وتعتمد علیھ دراستھم  -2

المتداول من ھذة ماھي طرق تقییم  ماھو فقھ المعامالت المصرفیة ولى سبیل المثال)(ع األسالمي
ویطلب منھم البحث من  المعامالت األنسب للتعامل بھا في المصارف األسالمیةاو ما ھي   المعامالت
 لمعرفة االجابة ومناقشتھا في القاعة .وبعض المصادر االنترنت 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 زرع القیم والمبادئ لدى الطالب -1ج
 التأكید على السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالق.-2ج
 بیان اھمیة قواعد السلوك المھني  وتعرضھ للعقوبات القانونیة في حالة مخالفتھ-3ج

في الشریعة اإلسالمیة  من خالل بیان حكمھاالتأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري -4ج         
 وطرق مكافحتھا من خالل نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع الحال.-1
ثناء المحاضرة    العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا ا األمثلة أعطائھم بعض -2

 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل.
 

 طرائق التقییم    
 من خالل مشاركة الطلبة بالمحاضرة باالعتماد على تحضیرھم المسبق للمادة .   -1
 راسة  .اعطاء الطلبة دراسة حالة وتقسیم الطلبة الى مجموعات لكتابة تقریر حول تلك الد -2
 التقییم من خالل االمتحانات الشھریة .  -3
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 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على      -1د

 ون المشترك والفاعل فیما بینھم إلنجاز متطلباتھم الدراسیةضرورة التعا
 تم تزویدھم بالموقع االلكتروني الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلیة للتعیین والتوظیف-2د
 أكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل تثقیف الذات باالطالع على مختلف المعارف-3د

 ویر المواھب الذاتیة لدى الطلبة كالریاضة والفنون بكافة انواعھ في اوقات الفراغ.التأكید على تط-4د   
  

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 محاضرة  تمھید أحادیث االحكام 4 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

البیوع في اللغة معنى  البیوع 4 الثاني
 واالصطالح

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نصوص من القرآن  مشروعیة البیوع 4 الثالث
 والسنة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

البائع والمشتري  أركان البیوع 4 الرابع
 ومحل البیع

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

شرائط البیوع  شرائط البیوع 4 امسالخ
 الوجوب والصحة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   بیان افضل المكاسب الحدیث األول 4 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تحریم الغش في  الحدیث الثاني  4 السابع
 التعامالت المالیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 شھرياختبار 

محاضرة   تحریم النجش الحدیث الرابع 4 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   بیع العربون الحدیث الخامس 4 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   تحریم الربا  الحدیث السادس 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ربا الفضل وربا  أنواع الربا 4 الحادي عشر
 النسیئة

  محاضرة
 مناقشة 

 اختبار یومي
 اختبار شھري

خطورة الربا على  4 الثاني عشر
 االقتصاد

خطورة الربا على 
 االقتصاد

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحدیث السابع والثامن  4 الثالث عشر
 والتاسع

أنواع الخیارات في 
البیوع (خیار الشرط 

عیب وخیار وخیار ال
 الرؤیة)

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحدیث العاشر والحادي  4 الرابع عشر
عشر والثاني عشر 

 والثالث عشر

أنواع من البیوع 
 المحرمة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة -12

 محاضرات في أحاديث أحكام المعامالت المالية   -1المنهاج: ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـــن اســـماعيل  • ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2 ـــوغ المـــرام للشـــيخ محمـــد ب ســـبل الســـالم شـــرح بل
 الصنعاني الزيدي

 الخمسة للشيخ محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب •

 المعامالت المالية اصالة ومعاصرة د. دبيان محمد الدبيان •
 

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

 .   المعامالت الماليةالمتخصصة في  الفقهيهالكتب - 
 

النترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع ا
.... 

 المقاالت العربیة الصادرة عن جھات اكادیمیة ومھنیة

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

في  للمصارف األسالمیةمحاولة ربط المواضیع الدراسیة بواقع  العمل الفعلي من خالل الزیارات المیدانیة  
 الدولةعموم ارجاء 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الحدیث الرابع عشر  4 الخامس عشر
 والخامس عشر

أنواع من البیوع 
 المحرمة

رة  محاض
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 میة/كلیة العلوم األسالجامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة  / المركز علمي لقسم الا .2

 االقتصاد االسالمي اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اإلسالمي من حیث اللغة والرموز والمعلومات وأسالیبارات تأسیسیة لمادة االقتصاد اكتساب مھ   .1
 .التفكیر  .2
 اكتساب مھارات أساسیة .3
 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا .4

 .من حیث التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع
 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھ�ا والمھ�ارات الت�ي اكتس�بھا .5

 وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة 
ول الص��یرفة األس��المیة ف��ي المج��االت التكام��ل ف��ي المعرف��ة م��ن حی��ث االس��تفادة م��ن المعلوم��ات اح�� .6

 الدراسیة
 .لمادة على أنھ مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النموفھم امحتوى ا .7

 تنمیة أسالیب تفكیر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبة -8    

وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر 
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
 . والرقابةتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق عا -1أ
 إلعطاء المادة نوعأعطائھم مجال للمناقشات من قبل الطلبة ومشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ  -2أ
 ةاكسابھم المھارة على فھم االقتصاد االسالمي  وتطبیقھا بصورة علمی  -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء - 1ب
  مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي   - 2ب
 مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیة  - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .والبرامج االلكترونیة استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 ھداف الوجدانیة والقیمیة األ -ج
 وخصائصھا االقتصاد االسالمي یبین الطالب اھمیة  -1ج
 زرع القیم والمبادئ لدى الطالب -2ج
 في خدمة العلوم األخرى االقتصاد االسالميأھمیة تطبیق  للطالب یستنتج  -3ج
 یقدر علماء االقتصاد االسالمین وجھودھم في خدمة البشریة   -4ج

  
 علیم والتعلم طرائق الت    

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
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 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .لكترونیةاستخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج اال- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة و العامة المھارات -د 
 تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على -1د

 ضرورة التعاون المشترك والفاعل فیما بینھم ألنجاز متطلباتھم الدراسیة
 الذات باالطالع على مختلف المعارف ثقیفتفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل أكسابھم معر -2د
  .ون بكافة انواعھ في اوقات الفراغالتأكید على تطویر المواھب الذاتیة یة لدى الطلبة كالریاضة والفن -3د
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 البنیة التحتیة  .12

 كتاب الصیرفة االسالمیة ومعامالتھا المطلوبة  ـ الكتب المقررة1

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 كتاب صیغ التمویل االسالمي

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 

 الكتب الفقیة المتخصصة في المعامالت المالیة

رونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع االلكت
.... 

 موقع الكلیة علوم االسالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة-  ۱
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- ٤ 

 
 

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم ة التعلیمطریق

 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 االول 
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الثاني
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الثالث
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الرابع

 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الخامس
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 السادس
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 السابع
 امتحان ء محاضرةالقا االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الثامن
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 التایع

 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 العاشر
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الحادي عشر
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الثاني عشر
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الثالث عشر
 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الرابع عشر

 امتحان القاء محاضرة االقتصاد االسالمي فھم عام للمادة 8 الخامس عشر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 میة/كلیة العلوم األسالجامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة  / المركز علمي لالقسم ا .2

 الصیرفة االسالمیة/المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا  4 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .صیرفة األسالمیة من حیث اللغة والمعلومات وأسالیب التفكیرلمھارات تأسیسیة لمادة ااكتساب    .1

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .2

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا" .3

 وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة االجتماعیة .4

 .واالقتصادیة

 التكامل في المعرفة من حیث االستفادة من المعلومات الریاضیة في المجاالت الدراسیة األخرى .5

 .الیب التفكیرصیرفة األسالمیة من حیث اللغة والمعلومات وأسلمھارات تأسیسیة لمادة ااكتساب    .6

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .7

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا .8

مقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف ال
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
 . والرقابةعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق ا -1أ
 أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة -2أ

 اعلوبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التف
 اكسابھم المھارة على فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیة  -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء - 1ب
  مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي   - 2ب
 مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیة  - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم

 طرائق التقییم      
 امتحانات، واجبات صفیة

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 القیم والمبادئ لدى الطالب  زرع -1ج
 .السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالقعلى   التأكید -2ج
 بیان اھمیة قواعد السلوك المھني وتعرضھ للعقوبات القانونیة في حالة مخالفتھ -3ج
 التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم

 تقییم طرائق ال     
 امتحانات، واجبات صفیة

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على -1د

تم تزویدھم بالموقع االلكتروني  بینھم إلنجاز متطلباتھم الدراسي یماعاون المشترك والفاعل فتضرورة ال
 الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلیة للتعیین والتوظیف

 الذات باالطالع على مختلف المعارف ثقیفتأكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل  -2د
  .ون بكافة انواعھ في اوقات الفراغى الطلبة كالریاضة والفنالتأكید على تطویر المواھب الذاتیة یة لد -3د

  40الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 كتاب الصیرفة األسالمیة ومعامالتھا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب صیغ السویل األسالمي

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 . لفقھیھ المنخصصة في المعامالت االلیةالكتب ا

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

 
 المقاالت العربیة الصادرة عن جھات أكادعیة ومھنیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الكلیة علوم االسالمیة

 

 تطویر المقرر الدراسي  خطة-13
   

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- 1
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- 2
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- 3 

  
 
 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 االول 
 امتحان القاء محاضرة صیرفة االسالمیةال فھم عام للمادة 4 الثاني
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثالث
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الرابع

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الخامس
 امتحان القاء محاضرة ة االسالمیةالصیرف فھم عام للمادة 4 السادس
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 السابع
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثامن
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 التایع

 امتحان القاء محاضرة سالمیةالصیرفة اال فھم عام للمادة 4 العاشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الحادي عشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثاني عشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثالث عشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة ةفھم عام للماد 4 الرابع عشر

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الخامس عشر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 المالیة والمصرفیة قسم العلوم  / المركز علمي القسم ال .2

 طرائق تدریس اسم / رمز المقرر .3

 یومي لحضور المتاحةأشكال ا .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعتان اسبوعیا  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

قادر على فھم و استیعاب المواد العلمبیة و ایصالما الى الطلبة الدراسین  -معلم او مدرس اعداد 
من خالل استخدام عدد من  و الفكریة م المعرفیةھلتالؤم مع امكاناتبا في المدارس بیسر و سھولة

مصرفي لھ درایة ومعرفة واسعة بمجال  و اعداد موظف ئق التدریس التي تخدم ھذا الھدفطرا
 التامین

 
 
 
 

 
 

طالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال
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

 التطبیق -1أ
 التحلیل -2أ         

 التركیب  -3أ
 التفسیر -4أ
 ىبناء جیل یؤمن بالتعایش بین ابناء المجتمع الواحد والمجتمعات االخر  -5أ         
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تعریف الطلبة على القیم الجمالیة – 1ب
 تطویر قدرة الطالب على التخاطب االكادیمي  - 2ب
 لطلبة على التعامل بفاعلیة مع التدریسینتمكین ا  - 3ب
 تطویر مھارات التدریس السیما العصف الذھني    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 .طریقة المحاضرة           

 .طریقة المناقشة       
 .الواجبات الیومیة      
 طرائق التقییم      

 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)یة ( امتحانین في كل فصل دراسياالختبارات الشھر- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥  
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 المالحظات -1ج
 االستدالل -2ج
 االستنباط -3ج
 االستقراء  -4ج
 التعلم طرائق التعلیم و    

 .طریقة المحاضرة           
 .الواجبات الیومیة      
 طرائق التقییم      

 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .من قبل الطلبة إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ- ٥  

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
  االستفادة من المنھج لتنمیة الجوانب الشخصیة لدى الطالب -1د         

  التركیز على الجوانب االیجابیة لدى المتعلم   -2د
 التفكیر و التحلیل لطرائق التدریس العامةتمكین الطلبة من   -3د
 تمكین الطلبة من التفكیر و التحلیل السالیب البحث العلمي و االكادیمي   -4د
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 بنیة المقرر-11

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الفھم واالستیعاب  2 االول
واالنعكاس  والتطبیق

 والتجسید

االمتحان  محاضرة طبیعة التدریس
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثاني
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة عناصر التدریس
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثالث
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة التخطیط ومفھومة
مي الیو

 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الرابع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

استخدام النماذج في 
 التدریس

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الخامس
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة النشاط التكمیلي
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 السادس
تطبیق واالنعكاس وال

 والتجسید

مفھوم وطریقة 
 المناقشة

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 السابع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

صیاغة الھدف 
 التعلیمي

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثامن
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة یلیةاالختبارات التحص
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 التایع
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة الخرائط الذھنیة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 العاشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

االمتحان  محاضرة االختبارات المقالیة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الحادي عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

قواعد اعداد 
 االختبارات

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثاني عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

المجال النفسي 
 الحركي

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الثالث عشر
نعكاس والتطبیق واال

 والتجسید

المجال الوجداني 
 االنفعالي

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري
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 البنیة التحتیة -12

 كتاب طرائق التدریس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 الكتاب المقرر ومكتبة الكلیة (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 مجلة علم النفس التربوي

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

الدوریات والمجالت االجنبیة ضمن دار نشر السفیر وسبرنجر 
 العالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
م مع المتغیرات % سنویا من محتویات المنھج بما یتالئ20تشتمل خطة تطویر المقرر الدراسي على تحدیث   

 في بیئة االقتصاد والمالیة وبیئة التامین العراقیة ومناھج الدراسة للمدارس وكذلك ما یتطلبة السوق
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفھم واالستیعاب  2 الرابع عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

المجال العقلي 
 االدراكي

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري

الفھم واالستیعاب  2 الخامس عشر
والتطبیق واالنعكاس 

 والتجسید

سلوب الطریقة واال
 واالستراتیجیة

االمتحان  محاضرة
الیومي 
 والشھري
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 میة/كلیة العلوم األسالجامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة  / المركز علمي القسم ال .2

 الشریعة االسالمیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي كال الحضور المتاحةأش .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا  8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .األسالمیة من حیث اللغة والمعلومات وأسالیب التفكیر شریعةلمھارات تأسیسیة لمادة ااكتساب    .1

 تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي اكتساب مھارات أساسیة .2

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا" .3

 وتوظیفھا في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة االجتماعیة .4

 .واالقتصادیة

 یر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبةتنمیة أسالیب تفك .5

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

  46الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 . والرقابةعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق ا -1أ
 تي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرةأعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة وال -2أ

 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل
 اكسابھم المھارة على فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیة  -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   على اكتساب مھارات البحث واالستقصاءمساعدة المتعلم  - 1ب
  مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي   - 2ب
 مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیة  - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم     
  مناقشات .1
2. Data show 

 طرائق التقییم      
 التحريري االمتحان
 الشفوي االمتحان

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 یبین الطالب اھمیة تعریف الشریعة األسالمیة وخصائصھا -1ج
 .على السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالق  التأكید -2ج
 خرىأھمیة تطبیق الشریعة األسالمیة في خدمة العلوم األ طالبللیستنتج  -3ج
 التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

  مناقشات .3
4. Data show 

 طرائق التقییم      
 التحريري االمتحان
 الشفوي االمتحان

 الشخصي ). المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
تشجیع الطلبة على تحقیق اعلى العالمات في المراحل األولیة والنھائیة من الدراسة في الكلیة كي یكونوا  -1د

احالمھم المستقبلیة من أكمال دراستھم في الدراسات العلیا وتشجیعھم على االلتحاق  االوائل بغیة تحقیق
المكتسبة بدورات وندوات للتطویر المھارات  

 الذات باالطالع على مختلف المعارف ثقیفتبھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل أكسا -2د
  .ون بكافة انواعھ في اوقات الفراغالتأكید على تطویر المواھب الذاتیة یة لدى الطلبة كالریاضة والفن -3د
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 البنیة التحتیة -12

 موسوعة الفقھ اإلسالمي المعاصر لكتب المقررة المطلوبة ـ ا1

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 كتاب الصیرفة األسالمیة ومعامالتھا

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 

 ةالمقاالت العربیة الصادرة عن جھات أكادعیة ومھنی

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الكلیة علوم االسالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

محاولة  ربط المواضیع الدارسیة بواقع العمل الفعلي من خالل زیارات المیدانیة للمصارف االسالمیة في 
 عموم البالد.

 
 
 

 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 وضوعالم

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 االول 
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الثاني
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الثالث
 امتحان القاء محاضرة السالمیةالشریعة ا فھم عام للمادة 8 الرابع

 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الخامس
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 السادس
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 السابع
 امتحان القاء محاضرة میةالشریعة االسال فھم عام للمادة 8 الثامن
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 التایع

 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 العاشر
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الحادي عشر
 امتحان القاء محاضرة السالمیةالشریعة ا فھم عام للمادة 8 الثاني عشر
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الثالث عشر
 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الرابع عشر

 امتحان القاء محاضرة الشریعة االسالمیة فھم عام للمادة 8 الخامس عشر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 میة/كلیة العلوم األسالجامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة  / المركز علمي القسم ال .2

 الصیرفة االسالمیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا  4 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .صیرفة األسالمیة من حیث اللغة والمعلومات وأسالیب التفكیرلمھارات تأسیسیة لمادة ا اكتساب   .1

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .2

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا" .3

 في خدمة متطلباتھ كفرد وفى خدمة أھداف المجتمع من حیث التنمیة االجتماعیة وتوظیفھا .4

 .واالقتصادیة

 التكامل في المعرفة من حیث االستفادة من المعلومات الریاضیة في المجاالت الدراسیة األخرى .5

 .فكیرصیرفة األسالمیة من حیث اللغة والمعلومات وأسالیب التلمھارات تأسیسیة لمادة ااكتساب    .6

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .7

 تنمیة مھارات عقلیة تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي یتعلمھا والمھارات التي اكتسبھا .8

ر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوف
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
 . والرقابةاسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق  عتمادا -1أ
 أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة -2أ

 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل
 اكسابھم المھارة على فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیة  -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات البحث واالستقصاء - 1ب
  مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي   - 2ب
 عدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیةمسا  - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم     
  مناقشات -1
2- Data show 

 طرائق التقییم      
 التحريري االمتحان
 الشفوي االمتحان

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 القیم والمبادئ لدى الطالب  زرع -1ج
 .الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالقعلى السمات   التأكید -2ج
 بیان اھمیة قواعد السلوك المھني وتعرضھ للعقوبات القانونیة في حالة مخالفتھ -3ج
 التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 مناقشات  -1
2- Data show 

 طرائق التقییم      
 التحريري االمتحان
 الشفوي االمتحان

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على -1د

تم تزویدھم بالموقع االلكتروني  نھم إلنجاز متطلباتھم الدراسيبی عاون المشترك والفاعل فیماتضرورة ال
 الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلیة للتعیین والتوظیف

 الذات باالطالع على مختلف المعارف ثقیفتأكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل  -2د
  .ون بكافة انواعھ في اوقات الفراغبة كالریاضة والفنالتأكید على تطویر المواھب الذاتیة یة لدى الطل -3د
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 البنیة التحتیة -12

 كتاب الصیرفة األسالمیة ومعامالتھا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب صیغ السویل األسالمي

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 . المنخصصة في المعامالت االلیة الكتب الفقھیھ

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

 
 المقاالت العربیة الصادرة عن جھات أكادعیة ومھنیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الكلیة علوم االسالمیة

 

 المقرر الدراسي  خطة تطویر-13
 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- 1  

 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- 2
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- 3 

 

 
 نموذج وصف المقرر

 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 االول 
 امتحان القاء محاضرة االسالمیةالصیرفة  فھم عام للمادة 4 الثاني
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثالث
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الرابع

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الخامس
 امتحان القاء محاضرة المیةالصیرفة االس فھم عام للمادة 4 السادس
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 السابع
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثامن
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 التایع

 امتحان القاء محاضرة ةالصیرفة االسالمی فھم عام للمادة 4 العاشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الحادي عشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثاني عشر
 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الثالث عشر
 امتحان القاء محاضرة رفة االسالمیةالصی فھم عام للمادة 4 الرابع عشر

 امتحان القاء محاضرة الصیرفة االسالمیة فھم عام للمادة 4 الخامس عشر
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 وصف المقرر

 

 
 جامعة بغداد /كلیة العلوم األسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

   العلوم المالیة والصیرفة األسالمیة قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 ث االحكاماحادی اسم / رمز المقرر .3

 الصفوف الدراسیة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا 4 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 م2019/  12/  23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

الیب المعلوم�ات وأس�وم�ن حی�ث اللغ�ة  أحادیث أحكام المعامالت المالی�ةاكتساب مھارات تأسیسیة لمادة  .1
 التفكیر.

 اكتساب مھارات أساسیة تتفق مع أھداف التعلیم األساسي ومراحل النمو العقلي .2
من االستفادة م�ن المعلوم�ات الت�ي یتعلمھ�ا والمھ�ارات الت�ي اكتس�بھا  الطالبتنمیة مھارات عقلیة تمكن  .3

عی���ة وتوظیفھ���ا ف���ي خدم���ة متطلبات���ھ كف���رد وف���ى خدم���ة أھ���داف المجتم���ع م���ن حی���ث التنمی���ة االجتما
 واالقتصادیة.

ف��ي المج��االت الدراس��یة  االس��تفادة م��ن المعلوم��ات الش��رعیة اإلس��المیة التكام��ل ف��ي المعرف��ة م��ن حی��ث .4
 األخرى النظریة والعملیة واعتماد المواد الدراسیة على بعضھا البعض.

 على أنھا مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو.لمعامالت المصرفیة فھم ا .5
 ب تفكیر سلیمة وإطالق الطاقات الكامنة عند الطلبةتنمیة أسالی .6

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم-10
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 االھداف المعرفیة   - ب
 اعتماد اسلوب القاء المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل اجھزة التدقیق والرقابة .-

یجري مناقشتھا من قبل الطلبة وحلھا اثناء المحاضرة    أعطائھم بعض التمارین العملیة البسیطة والتي -2
 وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل

 اكسابھم المھارة على فھم المعامالت المصرفیة وتطبیقھا بصورة علمیة -3

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  –ب   
  .اكتساب مھارات البحث واالستقصاء مساعدة المتعلم على-1  
  .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات اجتماعیة ومھارات القراءة والعمل الجماعي -2
 .مساعدة المتعلم على اكتساب مھارات قراءة الجداول والرسوم البیانیة- 3
 طرائق التعلیم والتعلم      

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 یم طرائق التقی     
 واختبارات قصیرة  امتحانات، واجبات صفیة

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 زرع القیم والمبادئ لدى الطالب -1ج
 التأكید على السمات الشخصیة كالنزاھة واالمانة والسریة واالخالق.-2ج
 بیان اھمیة قواعد السلوك المھني  وتعرضھ للعقوبات القانونیة في حالة مخالفتھ-3ج

من خالل بیان حكمھا في الشریعة اإلسالمیة      التأكید على اھمیة محاربة الفساد المالي واالداري -4ج         
 وطرق مكافحتھا من خالل نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة

 طرائق التعلیم والتعلم      

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 طرائق التقییم      
 واختبارات قصیرة  صفیة امتحانات، واجبات

 
 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 

تشجیع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لدیھم من خالل التشجیع المستمر على      -1د
 بینھم إلنجاز متطلباتھم الدراسیة ضرورة التعاون المشترك والفاعل فیما

 تم تزویدھم بالموقع االلكتروني الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلیة للتعیین والتوظیف-2د
 أكسابھم معرفة بأھمیة تطویر قابلیاتھم من خالل تثقیف الذات باالطالع على مختلف المعارف-3د

 الطلبة كالریاضة والفنون بكافة انواعھ في اوقات الفراغ. التأكید على تطویر المواھب الذاتیة لدى-4د   
  

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 محاضرة  تمھید أحادیث االحكام 4 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

للغة البیوع في امعنى  البیوع 4 الثاني
 واالصطالح

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة 12

 محاضرات في أحاديث أحكام المعامالت المالية   -1المنهاج: ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـــن اســـماعيل  • ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2 ـــوغ المـــرام للشـــيخ محمـــد ب ســـبل الســـالم شـــرح بل
 الصنعاني الزيدي

 مغنيةالفقه على المذاهب الخمسة للشيخ محمد جواد  •

 المعامالت المالية اصالة ومعاصرة د. دبيان محمد الدبيان •
 

نصوص من القرآن  مشروعیة البیوع 4 الثالث
 والسنة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

البائع والمشتري  أركان البیوع 4 الرابع
 ومحل البیع

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ط البیوع شرائ شرائط البیوع 4 الخامس
 الوجوب والصحة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   بیان افضل المكاسب الحدیث األول 4 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تحریم الغش في  الحدیث الثاني  4 السابع
 التعامالت المالیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   تحریم النجش لرابعالحدیث ا 4 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   بیع العربون الحدیث الخامس 4 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   تحریم الربا  الحدیث السادس 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ربا الفضل وربا  أنواع الربا 4 الحادي عشر
 النسیئة

  محاضرة
 مناقشة 

 اختبار یومي
 اختبار شھري

خطورة الربا على  4 الثاني عشر
 االقتصاد

خطورة الربا على 
 االقتصاد

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحدیث السابع والثامن  4 الثالث عشر
 والتاسع

أنواع الخیارات في 
البیوع (خیار الشرط 
وخیار العیب وخیار 

 الرؤیة)

ة  محاضر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحدیث العاشر والحادي  4 الرابع عشر
عشر والثاني عشر 

 والثالث عشر

أنواع من البیوع 
 المحرمة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحدیث الرابع عشر  4 الخامس عشر
 والخامس عشر

أنواع من البیوع 
 المحرمة

محاضرة  
 مناقشة

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

 .   المعامالت الماليةالمتخصصة في  الفقهيهالكتب - 
 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 لعربیة الصادرة عن جھات اكادیمیة ومھنیةالمقاالت ا

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

في  للمصارف األسالمیةمحاولة ربط المواضیع الدراسیة بواقع  العمل الفعلي من خالل الزیارات المیدانیة  
 الدولةعموم ارجاء 
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