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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

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

 

 كلیة العلوم االسالمیة –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الفلسفة االسالمیة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 الفلسفة االسالمیةبكالوریوس في 

 كالوریوسب اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي / فصلي

 /     المعتمد   برنامج االعتماد .6

 تدریب صیفي المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 24/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

التعریف بالفلسفة المعاصرة وبدایتھا في الفكر االنساني واالمتداد الزمني لھا وتمیزھا عن الفلسفة  - أ
 الحدیثة .

 اصرة.تعریف بنشأة الفلسفة الع - ب

 لفلسفة المعاصرةاتحدید ابرز السمات والخصائص  - ت

 مناقشة االراء واالفكار التي تمیز اھم الفلسفات الغربیة المعاصرة - ث

 تھیئة الخریجین واعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العلیا في التخصص - ج

 تخریج كوادر على درجة عالیة من التعلیم والتأھیل والتمیز - ح

یة التشاركیة ذات النوعیة المتمیزة وتشجیع الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس على تشجیع البحوث العلم - خ
 تقدیم أفكار ریادیة

 

  1الصفحة   
  



 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      االلمام باساسیات التفكیر بالمنھج المقرر.  -1أ
 یمیة والتربویة في عملیة التدریس.التمكین من تطبیق االبعاد االكاد-2أ
 تمكین الطالب من االستفادة من المراجع والمصادر المتعلقة بالمقرر. -3أ
 اعداد الطالب نفسیا لتقبل المادة الدراسیة-4أ
 توضیح االتجاھات العامة للفلسفة المعاصرة -5أ
 االلمام باساسیات طرائق التفكیرفي المادة المقررة.-6أ

 برنامج لخاصة بالا یةمھاراتال األھداف –ب 
 القدرة على المشاركة والحوار– 1ب 
 تعلیم الطالب الوسائل والمھارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاریر – 2ب 
      تطویر القابلیة الذھنیة للطالب في مجال تخصصة العلمي واالكادیمي.  - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 ش بین الطلبة .الحوار ، النقد والنقا

 
 طرائق التقییم      

 
 اإلختبارات الیومیة . -1
 اإلختبارات الشھریة . -2

 
 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج

 حث الطالب على قراءة الكتب الخاصة بالمادة والرجوع الى المصادر العلمیة الدقیقة. -1ج         
 الروایة واالحداث التي تجلب االنتباه.تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب القصة والشعر و-2ج
 یة عن المادة.ئقتعریف الطالب بالمادة من خالل الزیارات المیدانیة وعرض االفالم الوثا-3ج

 ن یعي الطالب أھمیة الدور الذي سوف یقوم بھ عند مزاولة مھنة التدریسأ -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 طریقة عرض المادة والمناقشة -1
 ة العرض على الدرات شوطریق -2

 
 طرائق التقییم    
 

 االختبارات التحریریة والشفویة    
 
 

  2الصفحة   
  



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

 مھارات ادارة الصف -1د
 واالعدادیة في المدارس المتوسطة  ن یكتسب الطالب مھارات تدریس ا -2د
 مھارات التقویم والتمییز بین الفئات حسب قابیلتھم العلمیة-3د
 حضور ندوات ومؤتمرات تخص الفلسفة. -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 المحاضرات النظریة  -1
 االطالع على معلومات عبر البحث االلكتروني -2

 طرائق التقییم          

 االختبارات  الشھریة  -1
 اركة في النشاط الیومي المش -2
 تقییم البحوث الفردیة -3

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

  2 اسس الفلسفة ف اف101 االولى/كورس اول
  3 ل ارسطو)فلسفة يونانية (قب ف في102 1 االولى/كورس اول
  1 لغة انكليزية 1ف لن103 االولى/كورس اول
  2 علم النفس ف عن104 االولى/كورس اول
  2 علم المنطق (التصورات) ف عم105 1 االولى/كورس اول
  2 علم اجتماع عام ف عا106 االولى/كورس اول
 1 1 حاسوب 1ف ح 107 االولى/كورس اول
  2 لى علم التالوةمدخل ا ف مع108 1 االولى/كورس اول
  2 علم الكالم (اآللهيات) ف عك109 1 االولى/كورس ثاني
 1 1 حاسوب ف عا110 االولى/كورس ثاني
  2 علم االديان ف عد111 االولى/كورس ثاني
  2 التالوة والحفظ ف تح112  2 االولى/كورس ثاني
  2 علم المنطق (التصديقات) 2ف عم 113 االولى/كورس ثاني

  2 نحو ف ن114 /كورس ثانياالولى
  2 مدخل دراسة الفكر االسالمي 1ف مد 115 االولى/كورس ثاني
  2 علوم القرآن ف عق116 االولى/كورس ثاني

/كورس اوللثانيةا   2 الفلسفة الغربية ف فغ217 
  2 علم الكالم (النبوات) ف عك218 2 الثانية/كورس اول
  2 يراصول التفس ف ات219 الثانية/كورس اول

  3الصفحة   
  



  2 اللغة االنكليزية 2ف لن 220 الثانية/كورس اول
  2 فلسفة االخالق ف فخ221 الثانية/كورس اول
 1 1 حاسبات ف ح222 2 الثانية/كورس اول
  2 منهج بحث ف مب223 الثانية/كورس اول
  2 حقوق االنسان ف حا224 الثانية/كورس اول

ثاني /كورسلثانيةا   2 فلسفة اللغة ف فل225 
  2 علم الكالم (السمعيات) ف عك226 3 الثانية/كورس ثاني
  2 تحقيق المخطوطات ف تم227 الثانية/كورس ثاني
  2 الديمقراطية والحريات ف دح228 الثانية/كورس ثاني
  2 الفلسفة اليونانية(بعد ارسطو) 2ف في 229 الثانية/كورس ثاني
  3 المعاصر الفكر االسالمي 2ف فا 230 الثانية/كورس ثاني
  2 علم الفقه ف عف231 الثانية/كورس ثاني
 1 1 حاسبات 3ف ح 232 الثانية/كورس ثاني
  3 اصول الفقه 1ف اف 333 الثالثة/كورس اول
  3 مباحث فلسفية مشرقية 1ف مف 334 الثالثة/كورس اول
  3 فلسفة الدين ف فد335 الثالثة/كورس اول
  2 المعرفة نظرية ف نم336 الثالثة/كورس اول
  2 التصوف والعرفان ف تع337 الثالثة/كورس اول
  2 السيرة النبوية ف سن338 الثالثة/كورس اول
  2 اللغة االنكليزية 3ف لن 339 الثالثة/كورس اول
  3 اصول االستدالل ف اس340  2 الثالثة/كورس ثاني
  3 مباحث فلسفية مغربية ف مف341  2 الثالثة/كورس ثاني

  3 الفلسفة الحديثة قبل كانت 1ف فح 342 ثة/كورس ثانيالثال
  2 مناهج وطرائق التدريس ف مط343 الثالثة/كورس ثاني
  2 علوم الحديث ف عح344 الثالثة/كورس ثاني
  2 السيرة النبوية 1ف ست 345 الثالثة/كورس ثاني
  2 فلسفة الجمال ف فج346 الثالثة/كورس ثاني
  2 الفلسفة السياسية فس ف447 الرابعة/كورس اول
  2 فلسفة العلم ف فع448 الرابعة/كورس اول
  2 تالفلسفة الحديثة بعد كان 2ف فا 449 الرابعة/كورس اول
  2 فلسفة التاريخ فا فن450 الرابعة/كورس اول
  2 نصوص فلسفية وكالمية قديمة ف نف451 الرابعة/كورس اول
  2 نكليزيةاللغة اال 4ف لن 452 الرابعة/كورس اول
  2 مشكالت فلسفية ف مف453 الرابعة/كورس ثاني
  2 الطرائق والتطبيقات الدراسية ف طت454 الرابعة/كورس ثاني
  2 مناهج المتكلمين والفالسفة ف  مم455 الرابعة/كورس ثاني
  2 مشروع بحث التخرج ف مب456 الرابعة/كورس ثاني
  2 عاصرةالفلسفة الم ف فم457 الرابعة/كورس ثاني
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 التخطیط للتطور الشخصي .12

االسھام في رفد الجامعات والكلیات والمؤسسات المختلفة بخریجین مؤھلین علمیا من حملة الدكتوراه  -1
 والماجستیر

االسھام في استعمال مختلف المھارات وتطبیق البرامجیات التي تعتمد في أساسھا على توافر واستعمال  -2
 .التقنیات المختلفة

بتوفیر فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابلیات وتوجھات الطلبة وارشادھم للتعلم االھتمام  -3
 المستمر لضمان تطویر كفایاتھم المعرفیة والمھاریة والوجدانیة

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

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

 
 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب فلسفة المحدثین والمعاصرین. .1
 كتاب مدخل الى الفلسفة المعاصرة .2
 مجلة الكلیة. .3
 الرسائل واالطاریح الجامعیة .4
 االفتراضیة كتباتالمواقع االلكترونیة والم .5

 

  5الصفحة   
  



 

 مخطط مھارات المنھج

 لمقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییمیرجى وضع اشارة في المربعات ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

ھیلیة والتأارات 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

 االولى
  /    /    /      / اساسي اسس الفلسفة 
  / / /  / / /  /   / /  / اساسي علم االديان 

 الثانیة
  / / /  / / /  /   / /  / اساسي اصول التفسير 
    /    /    /    / اساسي (السمعيات)علم الكالم 

 الثالثة
 / /  / / /  / / /  / / /  / اساسي الفكر االسالمي المعاصر 
 / /  / / /  / / /  / / /  / اساسي فلسفة الدين 

 الرابعة
    /    /    /    / اساسي الفلسفة المعاصرة 
 / /  / / /  / / /  / / /  / اساسي ةالفلسفة السياسي 

  6الصفحة   
  



 

 وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 
 

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

 الفلسفة االسالمیةقسم  / المركز علميالقسم ال .2

  علم النفس التربوي  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ) ساعة6( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

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

 .التعرف على مصطلح علم النفس التربوي وفائدته .1

  .ملتعلل بالدافعیة المعرفة تساب الطلبةاك .2

 المعرفة النظریة لدراسة السلوك اإلنساني ، وتتم هذه المعرفة من خالل دراسة الباحث لعدد من النظریات .3

 ة.السلوكی

تطبیق المعرفة النظریة بشكل عملي ، وتحقیق عملیة التعلم من خالل تدریب المدرسین على - .4

 .استخدامها

 لم.التع نظریات لىع التعرف .5

یوفر وصف المقرر هذا إیجاًزا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       

ین والبد من الربط بینها وب ،ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةا عمّ تحقیقها مبرهنً 

 وصف البرنامج.

  7الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .10

 ھداف المعرفیة:األ - أ
 

 التعرف على أھداف علم النفس التربوي . .1
 .لم النفس التربويالتعرف على مناھج البحث في ع .2
 .تنمیة  القابلیات في صیاغة  االھداف التربویة  .3
 .التعرف على نماذج التعلیم المختلفة .4

 

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 استیعاب مراحل عملیة التعلم. -1
 استیعاب الفروق الفردیة بین المتعلمین من حیث مظاهر النمو المختلفة. -2

 التعلمطرائق التعلیم و     
 الطریقة اإللقائیة. .1
 طریقة المناقشة. .2
 الطریقة االستقرائیة. .3
 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 التقاریر.إعداد  .3
 

 وجدانیة والقیمیةاألھداف ال .ج       

 ..ان یعي الطالب اھمیة دراسة علم النفس التربوي -1

 دعم االتجاھات االیجابیة في صیاغة االھداف التربویة. -2

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

 .زھم على البحث العلميتوفیر فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفی -1

 التعلم الذاتي المنظم في اكتساب مھارات التفكیرالمختلفة. -2

  8الصفحة   
  



 بنیة المقرر  .11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

التعریف علم النفس  6 األول
 التربوي

 نشأتھ وتطوره
مفھوم علم النفس 

 بوي التر
 

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

اھداف علم النفس  6 الثاني
 التربوي

محاضرة   --------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

موضوعات علم النفس  6 الثالث
 التربوي

محاضرة   -------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

المنظومة العملیة  6 الرابع
 التعلیمیة

محاضرة    --------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

المشكالت التي یواجھھا  6 الخامس
 المعلم

محاضرة   ----------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   --------- أدوار المعلم المتغیرة  6 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

المبادئ والنظریات في  6 السابع
 س التربويعلم النف

محاضرة   
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

أھمیة المبادئ  6 الثامن
والنظریات في اتخاذ 

 القرارات التربویة

محاضرة   -----------
 مناقشة

المشاركات 
 الیومیة

 اختبار شھري
مناھج البحث في علم  6 التاسع

 النفیس التربوي
 

محاضرة   -----------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 تبار شھرياخ

الطرق الكمیة والنوعیة  6 العاشر
 في البحث

 الطرق الكمیة  
 الطرق النوعیة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 تنقیط القرآن الكریم 6 الحادي عشر
 

محاضرة   علم النقط والشكل
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

یة المالحظة العلم طرق جمع البیانات 6 الثاني عشر
المنظمة،المقابالت، 

االختبارات 
 المعیاریة،االستبانات

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الطرق  طرق معالجة البیانات 6 الثالث عشر
الوصفیة،الطرق 
الترابطیة،البحوث 

 التجریبیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 الدافعیة الخارجیة الدافعیة 6 الرابع عشر
 دافعیة الداخلیة ال

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 انواع التعلم التعلم 6 الخامس عشر
 شروط التعلم الجید

 
 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة .12
 

 محاضرات في علم النفس التربوي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محیى الدین توقل  أسس علم النفس التربوي (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
 علم النفس التربوي عبد الحميد نشواتي

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

 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
   .الجنايات ضمن تخصص فقهطاريح الدكتوراه أرسائل الماجستير و  .2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  .1

 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي   .13
   

 االلمام بكل ماھو مستحدث في مجال استراتیجیات التعلم والتعلیم.    -1
یة المنشورة في المجالت العلمیة مراجعة دوریة للبحوث والدراسات العلم -2

 والتقاریر والدوریات. 
 مقارنة المقرر بمقررات االقسام العلمیة في الجامعات االخرى.  -3
  

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 م.م لینا جاسم محمد                                                
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 
 المؤسسة التعلیمیة .1

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / كلیة العلوم 
 االسالمیة

 قسم الفلسفة االسالمیة القسم العلمي / المركز .2

   االلھیات / الكالم علم اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / السنةالفصل  .5

 ) ساعة6( عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر: .8

 تنمیة التفكیر العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة. .1

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

 ي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة األصیلة في مناھجھا.مواكبة المؤسسات التعلیمیة الت .3

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

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

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

 وصف البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم-10

 األھداف المعرفیة: - ب
 
 اطالع الطالب على كتاب قدیم في علم الكالم. .1
 الكالم . اإلحاطة بعلم  .2
 الوقوف على آراء العلماء في مسائل علم الكالم . .3
 ربط المسائل الكالمیة بالواقع المعاصر .  .4
 االشارة الى امثلة من واقعنا المعاصر   .  .5

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

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

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

 میة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعال .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

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

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

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

 
 ج. األھداف الوجدانیة والقیمیة       
 

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

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

  12الصفحة   
  



 

 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 موضوعال

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

اسماء علم اصول  تعریف علم اصول الدین 6 األول
 الدین واسبابھا 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

العقائد في عھد  حالة العقائد االسالمیة 6 الثاني
الرسول والخلفاء 

 الراشدین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

العقائد في عھد  حالة العقائد االسالمیة  6 الثالث
 االموین والعباسیین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اصول الدین عند اھل  اصول الدین   6 الرابع
 السنة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اصول الدین عند  اصول الدین  6 الخامس
 الشیعة االمامیة 

محاضرة  
 مناقشة

 بار یومياخت
 اختبار شھري

اصول الدین عند  اصول الدین          6 السادس
 المعتزلة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االصول المختلف  اصول الدین          6 السابع
 فیھا والمجمع علیھا 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 اختبار یوميمحاضرة  دیني االصل ال اصول الدین         6 الثامن

    
 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

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

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

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

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

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 اختبار شھري مناقشة واالصل المذھبي
محاضرة   دلیل الحدوث ادلة وجود هللا 6 التاسع

 مناقشة
 اختبار یومي
 اختبار شھري

 –دلیل الوجوب   ادلة وجود هللا         6 العاشر
 الدور والتسلسل 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

دلیل العنایة  وجود هللا ادلة 6
 واالختراع 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الدلیل الوجودي  ادلة وجود هللا 6 الثاني عشر
 والدلیل االخالقي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الصفات السلبیة الصفات االلھیة          6 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 ختبار شھريا

محاضرة   صفات المعاني الصفات االلھیة 6 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

تعریفھ : الدلیل العقلي  الصفات السلبیة ( القدم)  6
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السادس 
 عشر

: الدلیل العقلي تعریفھ   الصفات السلبیة ( البقاء) 6
 والدلیل النقلي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الصفات السلبیة (المخالفة  6 السابع عشر
 للحوادث ) 

تعریفھ : الدلیل العقلي 
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الصفات السلبیة ( القیام  6 الثامن عشر
 بالنفس )

دلیل العقلي تعریفھ : ال
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الصفات السلبیة   6 التاسع عشر
 (الوحدانیة )

تعریفھ : الدلیل العقلي 
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تعریفھا : الدلیل  صفات المعاني ( القدرة ) 6 العشرون
 النقلي  العقلي والدلیل

 اختبار یومي  محاضرة   
  

الحادي 
 والعشرون

تعریفھا : الدلیل  صفات المعاني ( االرادة) 6
 العقلي والدلیل النقلي  

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثاني 
 والعشرون

صفات المعاني ( السمع  6
  والبصر)

تعریفھ : الدلیل العقلي 
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 اقشةمن

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثالث 
 والعشرون

تعریفھ : الدلیل العقلي    صفات المعاني ( العلم )  6
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الرابع 
 والعشرون

تعریفھ : الدلیل العقلي    صفات المعاني ( الكالم ) 6
 والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 بار یومي اخت
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

تعریفھا : الدلیل  صفات المعاني ( الحیاة )  6
 العقلي والدلیل النقلي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

ما یترتب على االیمان  6
 بالصفات 

ما یستحیل وما یجوز 
 في حقھ تعالى 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السابع 
 والعشرون

اقوال العلماء في  رؤیة هللا تعالى  6
 مسألة الرؤیة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثامن 
 والعشرون

رأي الجبریة و  القضاء والقدر  6
 المعتزلة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التاسع 
 والعشرون

محاضرة   المامیة رأي ا القضاء والقدر  6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   رأي األشاعرة    القضاء والقدر  6 الثالثون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-12
 

 اصول الدین االسالمي / رشدي علیان و قحطان الدوري  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

شرح االصول الخمسة للقاضي المعتزلي / عقائد االمامیة محمد  لمصادر)ـ المراجع الرئیسیة  (ا2
رضا المظفر / غایة المرام في علم الكالم لآلمدي / شرح 

المقاصد للتفتازاني  / جوھرة التوحید اللقاني / المواقف لإلیجي 
. 

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

مجلة كلیة العلوم االسالمیة / جامعة بغداد ( جمیع اعدادھا  – ۱
 ( 
رسائل الماجستیر واطاریح الدكتورا ضمن تخصص العقیدة - ۲

 و علم الكالم .
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
  Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث -۱

 
 
 

 الدراسي  خطة تطویر المقرر -13
   

االلھیات ) بإضافة بعض األمثلة الواضحة والتطبیقات  -من الممكن تطویر المقرر الدراسي (علم الكالم         

 السھلة التي یستوعبھا الطالب خالل مسیرتھ العلمیة .

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 

 استاذ المادة                                                                 
 د. خالد فرج حسن                                                              
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 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر     

 

 
 

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

 الفلسفة االسالمیة القسم العلمي  / المركز .2

  سالميمقدمة في الفكر اال اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

التعریف بمفھوم الفكر االسالمي وبدایاتھ وموقعھ في الفكر االنساني واالمتداد الزمني لھ وتحدید مكانتھ  .1

 دیثة وتحدید ابرز في الفلسفة الح

 نظریاتھ ومدارسھ وأنواع العالقات التي تحده مع العلوم االسالمیة. .2

 تعریف الطالب بنشأة الفكر االسالمي . .3

 تحدید ابرز السمات والخصائص للفكر االسالمي. .4

 تعیین معنى المصطلحات الفكریة الواردة. .5

 المعاصرة. مناقشة اآلراء واالفكار التي تمیز أھم الفلسفات الفكریة .6

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

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان

 الربط بینھا وبین وصف البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 األھداف المعرفیة   -أ
 توضیح االتجاھات العامة للفكر االسالمي . -1أ
 تحلیل مذاھب الفكر العالمي المعترض علیھا. -2أ
 مناقشة االتجاھات الفكریة المختلفة. -3أ
 تصنیف األنظمة الفكریة. -4أ
 ت طرائق التفكیر في المادة المقررة.االلمام بأساسیا -5أ
 التفریق بین انواع الفكر المتداولة في العلوم المعاصرة.  -6أ

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تمكین الطالب ذھنیا من المادة وتھیئتھ لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة. – 1ب
 لتقبل المادة. اعداد الطالب نفسیا وفكریا – 2ب
 تعلیم الطالب الوسائل والمھارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاریر. – 3ب
 تمرین الطالب على استیعاب أكبر قدر ممكن من المادة.    -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 المناقشة العلمیة  والحوار التفاعلي باستخدام التغذیة الراجعة. -1

 الستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونیة.استخدام الشاشات الذكیة وا -2

 في عرض المادة العلمیة.  laptopو   over headاستخدام وسائل العرض مثل  -3

 طرائق التقییم      
 

 االسئلة التحریریة  بالورق واالسئلة الشفھیة  بالمناقشة والحوار والبحوث العلمیة والتقاریر
 

 ة األھداف الوجدانیة والقیمی -ج
 حث الطالب على القراءة للكتب والرجوع للمصادر العلمیة الدقیقة. -1ج
 تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب الحوار التفاعلي الذي یعزز من قیمة المادة العلمیة. -2ج
 تعریف الطالب بالمادة بشكل اكبر من خالل التقاریر العلمیة وعرض المصادر المساندة. -3ج
 صوص الشرعیة كالقرآن والسنة بشكل یعكس الوعي االخالقي والقیمي للمجتمع.  االستدالل بالن -4ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

توظیف استراتیجیة تنشیط  الذاكرة  لتقویة  االدراك المعرفي والعقلي للطالب وسرعة معالجة البیانات بالتحلیل 
 واالستنتاج.

 طرائق التقییم    
مجاورة لطرح أفكار ذات مستوى ادراكي عالي الفھم وتعمیق الفكر االنساني لدى الطالب ربط المادة بالعلوم ال

وتطویر مھارتھ في التفكیر وتنشیط الذاكرة من خالل النقاشات المستمرة التي تحفز على الجدل العلمي 
 والمنطقي واستخدام االختبارات العلمیة لقیاس المستوى العلمي.

 أھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات العامة والت -د 
 تقویة الشخصیة العلمیة بشكل یؤھلھ إلدارة الصف الدراسي. -1د
 اعداد الخطط العلمیة الدراسیة. -2د
 لب.تكوین القدرة لدى الطالب على تقویم وتصویب االمور المطروحة حسب القابلیات العلمیة للطا -3د
 مھارة تقویم وتمییز المھارات العلمیة.   -4د
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 بنیة المقرر .11

الساعات  األسبوع
اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة نظري

 أو الموضوع
طریقة 
 طریقة التقییم التعلیم

مفھوم الفكر لغة  2 االول
 واصطالحا

معرفة معنى 
 الفكر

 محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 روالبحوث والتقاری

التاریخ  تأریخ الفكر 2 الثاني
 الفكري 

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

محاضرة  تاریخ الفكر نشوء الفكر االسالمي 2 الثالث
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

العوامل الداخلیة المؤثرة  2 الرابع
 في نشأة الفكر االسالمي

تاریخ الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

 2 الخامس
العوامل الخارجیة   

المؤثرة في نشأة الفكر 
 االسالمي

تاریخ الفكر 
محاضرة    االسالمي

 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

من الفلسفة  بین الفلسفة والفكر 2 السادس
   الى الفكر

محاضرة 
 مناقشة

لشھري االمتحان ا
 والبحوث والتقاریر

الصلة بین الفكر والشریعة  2 السابع
 االسالمیة

محاضرة  ماھیة الفكر 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

الصلة بین الفكر والعقیدة  2 الثامن
 االسالمیة 

محاضرة  ماھیة الفكر
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

الفكر والفقھ الصلة بین  2 التاسع
 االسالمي

مفھوم الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

النظریات  الصلة بین الفكر والتاریخ 2 العاشر
 الفكریة

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

نظریة بین الفلسفة والفكر  2 الحادي عشر
 االسالمي

النظریات 
 الفكریة

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

نظریة الفكر  أھداف الفكر االسالمي 2 الثاني عشر
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

أھمیة أھداف الفكر  2 الثالث عشر
 االسالمي

نظریة الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 لتقاریروالبحوث وا

مفھوم الفكر  شخصیة المفكر االسالمي 2 الرابع عشر
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

مفھوم الفكر  سمات المفكر االسالمي 2 الخامس عشر
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

یة الفكر ماھ خصائص الفكر االسالمي 2 السادس عشر
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

ماھیة الفكر  خصائص الفكر االسالمي 2 السابع عشر
 االسالمي 

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

مصادر الفكر االسالمي  2 الثامن عشر
 الرئیسة

في مفھوم 
الفكر 

 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

تحان الشھري االم
 والبحوث والتقاریر

المصار الثانویة في الفكر  2 التاسع عشر
 االسالمي

في مفھوم 
الفكر 

 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر
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 البنیة التحتیة  .12

 كتاب الفكر االسالمي/ د. رعد الكیالني ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االسالم في مواجھة التحدیات/ د. محمد رأفت  ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 من منظور الفكر االسالمي/ د. صالح علياالدارة 

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

 
 التقاریر الفصلیة

 مجلة الكلیة
 مجالت الفلسفة المحكمة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

ة والصوتیة الخاصة المحاضرات الفدیوی -مواقع الفلسفة 
 بالموضوع

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

تطویر العملیة التعلیمیة للمقرر تعتمد بشكل كبیر على اللجنة العلمیة لمجالس عمداء كلیات العلوم االسالمیة في 
العراق واللجنة العلمیة في قسم الفلسفة االسالمیة وكادر ھیئة اعضاء التدریس المعنیین بالتخصص وفق 

 تطلبات التعلیم.م
 مدرس المادة                                                                                        

 د.عبد الھادي محمود الزیدي

 2 العشرین
بین خصائص الفكر 

وخصائص الفكر 
 االسالمي 

الفلسفة  
محاضرة  والفكر

 مناقشة

االمتحان الشھري 
 لتقاریروالبحوث وا

شخصیة الفكر  معالم الفكر االسالمي 2 الحادي والعشرین
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

شخصیة الفكر  معالم الفكر االسالمي 2 الثاني والعشرین
 االسالمي 

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

محاضرة  التفكیر العلمي سالمي والعقل الفكر اال 2 الثالث والعشرین
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

محاضرة  التفكیر العلمي الفكر االسالمي والعقل 2 الرابع والعشرین
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

مصطلحات الفكر  2 الخامس والعشرین
 االسالمي

فلسفة الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 شةمناق

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

مصطلحات الفكر  2 السادس والعشرین
 االسالمي

فلسفة الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

شخصیة الفكر  الفكر االسالمي والتحدیات  2 السابع والعشرین
 االسالمي 

محاضرة 
 مناقشة 

االمتحان الشھري 
 التقاریروالبحوث و

شخصیة الفكر  الفكر االسالمي والتحدیات 2 الثامن والعشرین
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

الفكر االسالمي وحقوق  2 التاسع والعشرین
 االنسان 

مفھوم الفكر 
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

مفھوم الفكر  یئة لالمتحان النھائيالتھ 2 الثالثون
 االسالمي

محاضرة 
 مناقشة

االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر
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 اطالع الطالب على اصول الفلسفة. .1
 اإلحاطة بمناھج الفلسفة. .2
 الوقوف على آراء العلماء حول اصول نشاة الفلسفة. .3
 تبین الفلسفات االخرى لیتسنى للطالب فھما ومناقشتھا. .4
 لمدارس الفلسفیة االسالمیة . االشارة اھم ا .5
 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 
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 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

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

 
 ج. األھداف الوجدانیة والقیمیة       

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 بة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین.تعریف الطل .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.  .3
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 طرائق التقییم   
 ارات الیومیة.االختب .1

 االختبارات الشھریة. .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 د. المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي).     
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

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

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

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 بنیة المقرر  -11

عدد  األسبوع
 الساعات

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

اھمیة الفلسفة  مدخل الى الفلسفة   6 األول
 وغایاتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تعریفات الفلسفة عند  تعریفات الفلسفة  6 الثاني
 الیونان 

محاضرة  
 ةمناقش

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تعریفات الفلسفة عند  تعریفات الفلسفة   6 الثالث
 الفالسفة المسلمین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تعریفات الفلسفة في  تعریفات الفلسفة 6 الرابع
الفلسفة الحدیثة 

 والمعاصرة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

القائلین باالصل  شأة الفلسفةاصل ن 6 الخامس
 الیوناني وادلتھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

القائلین باالصل  اصل نشأة الفلسفة   6 السادس
 الشرقي القدیم وادلتھم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نبذة  عن المدارس    6 السابع
 الفلسفیة الیونانیة

المدارس الفلسفیة  
 الیونایة قبل سقراط

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نبذة  عن المدارس    6 الثامن
 الفلسفیة الیونانیة

سقراط ، افالطون ، 
 ارسطو

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نبذة  عن الفلسفة   6 التاسع
 المشائیة  ااالسالمیة

الكندي ،الفارابي ، 
 ابن سینا 

محاضرة  
 ناقشةم

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نبذة  عن الفلسفیة   6 العاشر
 االشراقیة ااالسالمیة

محاضرة   الغزالي السھروردي
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

نبذة  عن الفلسفیة  6
 االسالمیة في االندلس

ابن باجة، ابن طفیل،  
 ابن رشد

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 ياختبار شھر

نبذة عن الفلسفة الحدیثة  6 الثاني عشر
 والمعاصرة 

اتجاھات الفلسفة 
الحدیثة والمدارس 

 المعاصرة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الوجود   مباحث الفلسفة   6 الثالث عشر
 اواالنطولوجیا 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   القیم اواالكسیولوجیا    مباحث الفلسفة    6 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

نظریة المعرفة او  مباحث الفلسفة   6
 االبستمولوجیا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السادس 
 عشر

صلة الفلسفة بالعلوم   6
  االخرى

صلة الفلسفة بالعلوم  
  االنسانیة

محاضرة  
 مناقشة

 بار یومياخت
 اختبار شھري

السابع 
 عشر

صلة الفلسفة بالعلوم  6
 االخرى  

صلة الفلسفة بالعلوم 
  الطبیعیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الثامن 
 عشر

محاضرة   الفلسفة المثالیة   اتجاھات الفلسفة    6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التاسع 
 عشر

محاضرة   الفلسفة الواقعیة     اتجاھات الفلسفة   6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 اسس الفلسفة للدكتور توفیق الطویل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فة ، د. عرفان عبد الحمید.مدخل الى الفلس   ـ المراجع الرئیسیة  (المصادر)2
 مقدمة في الفلسفة والمنطق د.حسن العبیدي ود. حمید حیاوي 

 مقدمة فلسفیة للدكتور یاسین حسین الویسي 
اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 

 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )
عدادھا ) مجلة  الفلسفة/كلیة االداب / جامعة بغداد ( جمیع أ .1

. 
مجلة  الفلسفة/كلیة االداب / الجامعة المستنصریة.(جمیع  .2

 أعدادھا) 
 مجلة الدراسات الفلسفیة بیت الحكمة. ( جمیع أعدادھا ) . .3
رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن تخصص  .4

 االفلسفة االسالمیة. .  
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
1-www.muslimphilosophy.com 

2-www.marefa.org  
 معرفة-فلسفة

 
 
 

 اختبار یومي  محاضرة    الفلسفة الظواھراتیة اتجاھات الفلسفة    6 العشرون
  

الحادي 
 والعشرون

مقارنة بالتفكیر  التفكیر العلمي   6
 الفلسفي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثاني 
 والعشرون

الوصف والتفسیر     وضائف العلم   6
 والتنبؤ والتحكم 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثالث 
 والعشرون

طبیعیة ،خارجة عن    القوانین العلمیة  6
الطبیعة ، التتابع في 

 االحداث  

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الرابع 
 والعشرون

مقارنة بالتفكیر    تفكیر رجل الشارع   6
 الفلسفي 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

محاضرة   خصائص عامة   حصائص التفكیر الفلسفي  6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

حصائص التفكیر    6
 الفلسفي

خصائص تتعلق 
 بالفیلسوف 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 تبار شھرياخ

السابع 
 والعشرون

محاضرة   خصال ذاتیة    خصال الفیلسوف  6
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثامن 
 والعشرون

 مراجعة سریعة  مضامین الدرس الفلسفي    6
 الھم القضایا السابقة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التاسع 
 والعشرون

ستفاده خالصة ما ا نتائج     6
 الطالب  من المادة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 اختبار یومي         االمتحان النھائي  6 الثالثون
 اختبار شھري

  24الصفحة   
  



 
 خطة تطویر المقرر الدراسي   -13

   
من الممكن تطویر المقرر الدراسي (اسس الفلسفة) بإضافة بعض األمثلة الواضحة التي یستوعبھا         

السیما طلبة المرحلة الطالب؛ لكي یكون ھنالك أدراك عند الطلبة بان قضایا التقریب كثیرة في تراثنا االسالمي 

 االولى باعتبارھم نواة جدیدة یمكن ان تخدمھم في حیاتھم العلمیة.

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 
 
 
 

 استاذ المادة                                                                                               
 أ.م.د.یاسین حسین الویسي
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر

 
1.  

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

 الفلسفة االسالمیةقسم  / المركز علميالقسم ال .2

  علوم القرآن  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسیة  .6
 (الكلي)

 اسبوعیا ) ساعة6(

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 :أھداف المقرر -8

 .التعرف على مصطلح علوم القرآن  .1

تحقیق التمكین العلمي من الحقائق المتصلة بالدراسات القرآنیة لتقویة طالب العلم من التعریف بأن  .2

 . .لشبهات حولهالقرآن العظیم منزل من عند اهللا تعالى، وفي الدفاع عنه، وصد الغارات علیه، ورد ا

تنمیة الذوق البیاني في طلب العلم باطالعه على روائع األسلوب القرآني والتعرف على سماته ومزایاه  .3

 .وتفوقه على سائر األسالیب البلیغة التي صدرت عن البشریة

تحمیل طالب العلم المسؤولیة عن القرآن العظیم، والتشجیع على استحافظه وخدمة تفسیره، ونشر هدیه  .4

وتوقیره، واحترامه وٕاجالله، وتنمیة الحس اإلیماني بالغیرة على القرآن الكریم والحمیة للدفاع عن أصول 

 اإلیمان وقیمه ومثله وتشریعه

 .بعلوم القرآن الكریم كونهم في قسم علمي اسالمي توسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم .5

یوفر وصف المقرر هذا إیجاًزا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       
والبد من الربط بینها وبین  ،ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةا عمّ تحقیقها مبرهنً 
 ج.وصف البرنام

  26الصفحة   
  



 

 یموطرائق التعلیم والتعلم والتقی مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ . أ
 

 التعرف على مصطلح علوم القرآن الكریم . .1
 بعلوم القرآن الكریم.اإلحاطة  .2
 .كیفیة نزول القرآن الكریم الوقوف على  .3
 .اثبات وجوه اعجاز القرآن الكریم .4

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 . لقرآن الكریممن ا والمتشابھملحكم لأن یمتلك الطالب القدرة على معرفة ا -3
 .، وصد الغارات علیه، ورد الشبهات حولهالقرآن الكریم الدفاع عن -4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

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

 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

ین بكتاب رب العالمین، وبنبوة سید المرسلین صلى هللا علیھ وسلم بمعرفة دالئل ستزادة طالب العلم من الیقا  

 .الحق المبین الماثلة في إعجاز القرآن العظیم وھي دالئل عقلیة ظاھرة ألولي األلباب خالد خلود القرآن المجید

  تقییم طرائق ال 
 

 االختبارات الیومیة. .1
 االختبارات الشھریة.  .2
 المناقشة والمشاركات الیومیة. .3

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

 
 

دمة تفسیره، ونشر ھدیھ تحمیل طالب العلم المسؤولیة عن القرآن العظیم، والتشجیع على استحافظھ وخ

وتوقیره، واحترامھ وإجاللھ، وتنمیة الحس اإلیماني بالغیرة على القرآن الكریم والحمیة للدفاع عن أصول 

 .اإلیمان وقیمھ ومثلھ وتشریعھ

  27الصفحة   
  



 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 تقییمال

التعریف بمصطلح  6 األول
 علوم القرآن

علوم تمھید عن مفھوم 
 القرآن وبیان موضوعھ

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تاریخ التدوین في  6 الثاني
 علوم القرآن الكریم

 عصر قبل القرآن علوم
 علوم و العلوم تدوین
 التدوین عصر في القرآن

محاضرة  
 مناقشة

  اختبار یومي
 اختبار شھري

تاریخ التدوین في  6 الثالث
 علوم القرآن الكریم

 الجامعة المؤلفات مرحلة
 العصر في القرآن علوم

 الحدیث

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 القرآن أسماء أشھر اسماء القرآن الكریم 6 الرابع
 الكریم

 ومناسبة التسمیة بھا 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 ختبار شھريا

 بدء ،القرآن مصدر نزول القرآن 6 الخامس
فتور  ،القرآن نزول

 الوحي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 تعریف الوحي  مفھوم الوحي 6 السادس
 انواع الوحي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 نزول القرآن منجما تنجیم القرآن 6 السابع
 م القرآنالحكمة من تنجی

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 معنى أسباب النزول أسباب النّزول 6 الثامن
 معرفة إلى الطریق

 النزول أسباب
أھمیة معرفة أسباب 

 النزول

محاضرة  
 مناقشة

المشاركات 
 الیومیة

 اختبار شھري

 تدوین القرآن الكریم 6 التاسع
 

كتابة القرآن في زمن 
علیھ  النبي صلى هللا

 وسلم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

جمع القرآن في  6 العاشر
 الصحف

 أسباب جمع القرآن  
 كیفیة جمع القرآن

 التدقیق في جمع القرآن

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 تنقیط القرآن الكریم 6 الحادي عشر
 

محاضرة   علم النقط والشكل
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ________ المحكم والمتشابھ 6 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   _______ الناسخ والمنسوخ 6 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   _______  المكي والمدني 6 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

وجوه اعجاز القرآن  6 الخامس عشر
 الكریم

 تعریف االعجاز
 االعجاز اللغوي 
 االعجاز العلمي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

  28الصفحة   
  



 البنیة التحتیة-12
 

 /د. غانم قدوريمحاضرات في علوم القرآن ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

البرھان في  ز القرآن للباقالني،لآللوسي، اعجاروح المعاني  (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
 للزركشي علوم القرآن

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
علوم طاريح الدكتوراه ضمن تخصص أرسائل الماجستير و  .2

   .القرآن
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

المعلوم أّن تحدید طبیعة المقررات یخضع للنظام التعلیمي العصري وقوانینھ التي تجعل ان 
مسطرة، ومخرجات معینة، ومرتبطة بشبكة  العملیة التعلیمیة محكومة بأوقات محددة، وأھداف

من الوحدات والمواد األساسیة والمكملة، وھو ما یجعل مھّمة وضع مقررات دراسیة في أي 
 تخصص خاضعة لھذه المقتضیات، والمتمثلة في:

 ضرورة مالءمة مضامین المقررات للوعاء الزمني. 
 ضرورة مراعاة التناسب مع المواد المجاورة. 
 مكتسبات الطالب السابقة.ضرورة مراعاة  
 ضرورة مراعاة مخرجات التكوین المتوقعة. 

 مدرس المنهج                                                                                           
 م.م لینا جاسم محمد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 م الفلسفة االسالمیةقس    / المركز علمي القسم ال .2

  اللغة العربیة  نحو اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تنمیة التفكیر العلمي لدى الطلبة -1

 ة في العالم بالموضوع المادةمواكبة المؤسسات المتقدم -2

 توسیع مدارك الطلبة باحدث المستدجدات في العالم -3

 تطویر انماط التفكیر واالستنتاج لدى الطلبة -4

 
 
 

 

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

 البرنامج.

  30الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 الجدید اطالع الطالب على مصادر المادة اللغة العربیة ومواكبة -1أ
 دراسة المادة من واقعنا المعاصر -2أ
 لالطالع على آخر طرائق التدریس الناجحة في العالم -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تدریب وتمكین عقول الطلبة من عملیة التدریس– 1ب
 تمكین الطلبة من امتالك ادوات عملیة التدریس بشكل ناجح  - 2ب
 ة الطلبة على أدارة الصف الدراسيتطویر قدر – 3ب
 التعلم على استخدام احدث وسائل التدریس    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة األلقاء المباشر -1
 طریقة العقل الذھني وتفعیل المعلومات -2
 طریقة الناقشة المباشرة -3

 طرائق التقییم      
 2االختبارات الیومیة عن طریق تحدید الدرس -1
 ارات الشھریة التقدیریةاالختب -2
 اعداد النشاطات والنشرات ذات العالقة بالمادة -3

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تنمیة القدرة النقل والحوار الى الطلبة -1ج
 تدریب الطلبة على آلیات المناقشة الحرة الواعیة -2ج
   توظیف المادة في عكس صورة المواطن وخدمة المواطنة الحرة -3ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الحوار والتدریس والمناقشة المباشرة -1
 اقامة تنظیم ورش للعمل االصفیة حول المادة  -2
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة والتحضیر المباشر للدرس -1
 االختبارات الشھریة  -2
 اقامة الحلقات النقاشیة حول الطلبة -3

 لة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقوالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء شخصیة الطالب العلمیة -1د
 تنمیة المعلومات الطالب في المادة العلمیة-2د
 زیادة وعي الطالب ألھم طرائق التدریس المعاصرة -3د
 تعریف الطلبة بأھمیة الوقت وجھودھم المذولة فیھ   -4د

 بنیة المقرر-11
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 مدرس المادة 

 شاكر جدعانم.
 

الساعا األسبوع
 ت

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة تمھید عن مفوم النحو طرائق التدریس نحو 4 األول

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة مبادئ التدریس مفھوم مبادئ النحو 4 الثاني

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة اسس المنھج مفھوم المنھج 4 الثالث

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة مكونات المنھج موضوعات النحو 4 الرابع

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة المكون التربوي الجانب اللغوي 4 الخامس

المھني  المكون الجانب العلمي 4 السادس
 والمھارات

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة المكون الشخصي مھارات المعلم 4 السابع

الجوانب المكملة  4 الثامن
 للشخصیة

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة شخصیة المعلم

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة لوسائلاھمیة ا مھارات التدریس الناجح 4 التاسع

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة اھداف التدریس فلسفة التدریس المغلقة 4 العاشر

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة اسلوب التدریس طرق التدریس الناجح 4 احدى عشر

 اختبار یومي اختبار شھري محاضرة مناقشة صفادارة ال الجوانب المھاریة للمعلم 4 اثنى عشر

 خطة تطویر المقرر الدراسي -12
یمكن تطویر منھج دراسة النحو العربي باطالع الطلبة على احدث طرائق التعلیم والتدریس المستخدمة في العالم 

 ور مھارتھ .مع زیادة حصة التطبیقات في العمل للطالب إمام زمالئھ او المدراس االخرى لكي یط
 

 البنیة التحتیة -13
 شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب الفاعلیة محمد ھاشم -1 ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2

 التدریس شرح الجر -2

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

 سائل ماجستیر واالطاریح المتعلقة بموضوع المادةر

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

 موقع الباحث االلكتروني
 موقع كلیة التربیة في موضوع اللغة العربیة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً أل

مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 لفلسفة االسالمیةقسم ا    القسم العلمي  / المركز .2

 مباحث فلسفیة مغربیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 6 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 / تنمیة التفكیر العلمي لدى الطلبة1

 قدمة في العالم بموضوع المادة / مواكبة المؤسسات المت2

 / توسیع مدارك الطلبة بآخر المستجدات في العالم3

 / تطویر انماط التفكیر واالستنتاج لدى الطلبة4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10
 األھداف المعرفیة    -أ

 بة الجدید فیھا  اطالع الطالب على مصادر مادة مباحث فلسفیة مغربیة  ومواك  -1
 دراسة المادة من واقعنا المعاصر.   -2
 االطالع على المباحث الفلسفیة في المغرب مقارنة بمباحث الفلسفة المشرقیة.   -3

 بیان الضروف التي میزت مباحث الفلسفة المغربیة. -4أ
 اطالع الطلبة على النظریات الفلسفیة عند فالسفة المغرب. -5أ
 میة الفلسفة ومباحثھا في المجتمع المغاربي.التعرف على اھ  -6أ

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تدریب وتمكین عقول الطلبة من عملیة التدریس – 1ب
 تمكین الطلبة من امتالك ادوات عملیة التدریس بشكل ناجح  – 2ب
 تطویر قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي – 3ب
 خدام احدث وسائل التدریس  التعلم على است   -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 / طریقة االلقاء المباشر 1
 / طریقة العصف الذھني وتفعیل المعلومات 2
 / طریقة المناقشة المباشرة 3

 
 طرائق التقییم      

 
 / االختبارات الیومیة عن طریق تحضیر الدرس. 1
 / االختبارات الشھریة تحریریا 2
 اد النشاطات والنشرعلى مواقع التواصل االجتماعي المھتمة بالفلسفة المغربیة./ اعد3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة النقد والحوار لدى الطلبة   -1ج
 تدریب الطلبة على آلیات المناقشة الحرة الواعیة  -2ج
  توظیف المادة في عكس صورة المواطن وخدمة المواطنة الحقة -3ج
 ابراز امكانیة الطالب في بیان رأیھ على ماینشر حول المادة في مواقع التواصل االجتماعي.  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 / الحوار والتدریس والمناقشة المباشرة 1
 / اقامة وتنظیم المحاضرات وورش العمل الال صفیة حول المادة  2

 
 طرائق التقییم    
 الیومیة والتحضیر المباشر للدرس / االختبارات 1
 / االختبارات الشھریة 2
 / اقامة الحلقات النقاشیة بین الطلبة 3
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 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 بناء شخصیة الطالب العلمیة  -1د
 مادة العلمیة تنمیة معلومات الطالب في ال -2د
 زیادة وعي الطالب بأھم طرق التدریس المعاصرة -3د
 تعریف الطلبة بأھمیة الوقت وجھودھم المبذولة فیھ   -4د

 

 بنية المقرر .11

 االسبوع عدد الساعات مخرجات التعلم المطلوبة أو الموضوع/ اسم الوحدة  طريقة التعليم طريقة التقييم

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 مناقشةمحاضرة 
حول الفكر تمهيد  

 الفلسفي في المغرب
 االول 6 مباحث فلسفية مغربية

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
انتقال المشارقة الى 

المغرب انتقال الكتب الى 
 المغرب

طرق انتقال الفكر المشرقي الى 
 الثاني 6 المغرب

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
نية  الحج الرحالت الدي

والعمرة، والرحالت العلمية 
 والتجارية الى المشرق

 الى المشرقي الفكر انتقال طرق
 الثالث 6 المغرب

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 ابن مسرة حياته وشخصيته
فالسفة المغرب ونظرياتهم 

 الرابع 6 الفلسفية (ابن مسرة)

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 فلسفة ابن مسرة
فالسفة المغرب ونظرياتهم 

 الخامس 6 (ابن مسرة) الفلسفية

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 
 

 محاضرة مناقشة

 
 

 ابن باجة حياته وشخصيته

 
 

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 ابن باجة)(

6 
 

 السادس

اختبار يومي 
   اختبار شهري

 
 

 السابع 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 حاضرة مناقشةم
 

 آراؤه في الوجود

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن باجة)
 الثامن 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في العلم االلهي

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 )ابن باجة(
 التاسع 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في النفس

سفة المغرب ونظرياتهم فال
 الفلسفية

 )ابن باجة(
 العاشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 اهم كتبه ومؤلفاته
فالسفة المغرب ونظرياتهم 

 الحادي عشر 6 الفلسفية
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 (ابن باجة )

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 حياته وشخصيته

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 )ن طفيلاب(
 الثاني عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 فلسفته العامة

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 )ابن طفيل(
 الثالث عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في الوجود

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 )ابن طفيل(
 الرابع عشر 6

ي اختبار يوم
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في العلم االلهي\

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن طفيل)
 الخامس عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في النفس

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن طفيل)
 السادس عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 قشةمحاضرة منا
 

 اهم كتبه ومؤلفاته
 فالسفة المغرب
 السابع عشر 6 ( ابن طفيل)

اختبار يومي 
 اختبار شهري

  محاضرة مناقشة
 حياته وشخصيته

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن رشد)
 الثامن عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 فلسفته العامة

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 يةالفلسف

 (ابن رشد)
 التاسع عشر 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 آراؤه في الوجود

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن رشد)
 العشرون 6

 آراؤه في العلم االلهي محاضرة مناقشة اختبار يومي
 فالسفة المغرب

 الحادي والعشرون 6 (ابن رشد)

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 ة مناقشةمحاضر 
 

 آراؤه في النفس

 ونظرياتهم المغرب فالسفة
 الفلسفية

 )رشد ابن(
 الثاني والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 اهم كتبه ومؤلفاته

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن رشد)
 الثالث والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 
 ة المشرقنقده لفالسف

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن رشد)
 الرابع والعشرون 6

 الخامس والعشرون 6فالسفة المغرب ونظرياتهم   محاضرة مناقشةاختبار يومي 
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 الفلسفية حياته وشخصيته اختبار شهري
 (ابن خلدون)

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 فلسفته العامة

نظرياتهم فالسفة المغرب و 
 الفلسفية

 (ابن خلدون)
 السادس والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 فلسفته التاريخية محاضرة مناقشة
فالسفة المغرب ونظرياتهم 

 الفلسفية
 (ابن خلدون)

 السابع والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
وتعاقب  الحتمية التاريخية

 الحضارات

ظرياتهم فالسفة المغرب ون
 الفلسفية

 (ابن خلدون)
 الثامن والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 محاضرة مناقشة
 

 نظرية قيام الدولة

فالسفة المغرب ونظرياتهم 
 الفلسفية

 (ابن خلدون)
 التاسع والعشرون 6

اختبار يومي 
 اختبار شهري

 الثالثون 6  االمتحان النهائي محاضرة مناقشة

 
 البنیة التحتیة  .12

 

 كتاب/ بحوث ودراسات في الفلسفة المغربیة د. محمد علي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 / كتاب/ تدبیر المتوحد البن باجة. 1 ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 /  حي بن یقضان البن طفیل.2
  فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من اتصال البن رشد -3

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

اطروحة الدكتور یاسین حسین الویسي في اثر الفلسفة االسالمیة 
 المشرقیة على الفلسفة المغربیة .

 حضور الغزالي عند فالسفة المغرب العربي.زینب محمد حسین 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

www.youm.com]   دروس في الفلسفة والفكر االسالمي
 د.محمد عابد الجابري

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

یمكن تطویر منھج مادة مباحث فلسفیة مغربیة  باطالع الطلبة على أحدث ماكتبھ المغاربة  في المحدثین من   
 المعاصرین في المغرب العري.خالل ادخال مناھج الفالسفة 

 
 استاذ المادة

 ا.م.د. یاسین حسین علوان الویسي                                                                                   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الفلسفة االسالمیة    / المركز علمي القسم ال .2

 مناھج وطرائق التدریس رراسم / رمز المق .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبویعا 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 / تنمیة التفكیر العلمي لدى الطلبة1

 / مواكبة المؤسسات المتقدمة في العالم بموضوع المادة 2

 / توسیع مدارك الطلبة بآخر المستجدات في العالم3

 / تطویر انماط التفكیر واالستنتاج لدى الطلبة 4

 
 
 
 

م المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعل

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
 اطالع الطالب على مصادر مادة طرائق التدریس ومواكبة الجدید فیھا    -1
 من واقعنا المعاصر.   دراسة المادة -2
  االطالع على اخر طرق التدریس الناجحة في العالم.   -3

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تدریب وتمكین عقول الطلبة من عملیة التدریس – 1ب
 تمكین الطلبة من امتالك ادوات عملیة التدریس بشكل ناجح  – 2ب
 الصف الدراسيتطویر قدرة الطلبة على ادارة  – 3ب
  التعلم على استخدام احدث وسائل التدریس    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 / طریقة االلقاء المباشر 1
 / طریقة العصف الذھني وتفعیل المعلومات 2
 / طریقة المناقشة المباشرة 3

 طرائق التقییم      
 / االختبارات الیومیة عن طریق تحضیر الدرس. 1
 تبارات الشھریة تحریریا / االخ2
 / اعداد النشاطات والنشرات ذات العالقة بالمادة.3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة النقد والحوار لدى الطلبة   -1ج
 تدریب الطلبة على آلیات المناقشة الحرة الواعیة  -2ج
 توظیف المادة في عكس صورة المواطن وخدمة المواطنة الحقة  -3ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 / الحوار والتدریس والمناقشة المباشرة 1
 / اقامة وتنظیم المحاضرات وورش العمل الال صفیة حول المادة  2
 طرائق التقییم    
 / االختبارات الیومیة والتحضیر المباشر للدرس 1
 / االختبارات الشھریة 2
 / اقامة الحلقات النقاشیة بین الطلبة 3

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء شخصیة الطالب العلمیة  -1د
 تنمیة معلومات الطالب في المادة العلمیة  -2د
 زیادة وعي الطالب بأھم طرق التدریس المعاصرة -3د
 جھودھم المبذولة فیھتعریف الطلبة بأھمیة الوقت و   -4د
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 بنیة المقرر-11

طریقة  طریقة التقییم
 التعلیم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

عدد  مخرجات التعلم المطلوبة
 الساعات

 االسبوع

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

تمھید  عن مفھوم 
 طرائق التدریس

 طرائق التدریس

 االول 6
اختبار یومي  

 اختبار شھري
رة محاض
 مناقشة

 مفھوم مبادئ التدریس مبادئ التدریس 

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 مفھوم المناھج اسس المناھج

اختبار یومي  الثاني 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 فلسفة منھج التعلیم مكونات المنھج

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الفلسفي للمنھج الجانب المكون التربوي 

اختبار یومي  الثالث 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

المكون المھني 
 والمھارات

 الجانب العملي للمنھج

اختبار یومي 
 اختبار شھري

 

محاضرة 
 مناقشة

 مھارات المعلم  المكون الشخصي 

 الرابع 6
اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 ة للشخصیةالجوانب المكمل شخصیة المعلم

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 مھارات التدریس الناجح أھمیة الوسائل 

اختبار یومي  الخامس 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 فلسفة التدریس المعلنة أھداف التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 طرق التدریس الناجح اسلوب التدریس

اختبار یومي  السادس 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الجوانب المھاریة للمعلم إدارة الصف

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 تنمیة العقل واالبتكار طرق التدریس الحدیثة

اختبار یومي  السابع 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الطرق الناجحة للتدریس طریقة المحاضرة

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 المحاضرة

 التحلیل والفھم

اختبار یومي  الثامن 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 طرق التعلیم الحدیث طریقة المناقشة

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 المناقشة

 تحلیل طرق التعلیم

ومي اختبار ی التاسع 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الطرق الحدیثة للتعلیم طریقة االستجواب

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 االستجواب

 التحلیل الناجح للطرق
 العاشر 6

 طرق التعلم التعلیم  طریقة حل المشكالتمحاضرة اختبار یومي 
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 مناقشة اختبار شھري
محاضرة  ومياختبار ی

 مناقشة
ممیزات وعیوب طریقة 

 حل المشكالت
 توظیف طرق التعلیم الحدیثة

اختبار یومي  الحادي عشر 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة القیاس 
 واالستقراء

 طرق التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طرق تدریس التربیة 
 االسالمیة

 طرق التعلیم االسالمیة

اختبار یومي  الثاني عشر 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة تدریس القرآن 
 الكریم

 الطرق االسالمیة للتدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 طرق التعلیم االسالمیة طریقة تدریس التالوة

اختبار یومي  الثالث عشر 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

رق االسالمیة في الط طریقة تدریس الفقھ
 التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة تدریس السیرة 
 النبویة

طرق التدریس للتربیة 
اختبار یومي  الرابع عشر 6 االسالمیة

 اختبار شھري
محاضرة 

 مناقشة
 شخصیة الطالب/ المعلم تطبیقات عملیة للتدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 ةمناقش

تطبیقات عملیة لتدریس 
 الطلبة

 الشخصیة الناجحة للمعلم

اختبار یومي  الخامس عشر 6
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 اختبار عام للطلبة االمتحان النھائي

 
 

 البنیة التحتیة -12

 كتاب/ طرائق تدریس التربیة االسالمیة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 / كتاب/ فاعلیة طرق التدریس الحدیثة للدكتور محمد ھاشم. 1 در)  (المصاـ المراجع الرئیسیة 2
 / التدریس : اھدافھ وتقویمھ للمؤلف: فكري حسن2

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

 رسائل الماجستیر واألطاریح المتعلقة بموضوع المادة

االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع 
.... 

موقع الباحث االلكتروني/ ومواقع كلیات التربیة في موضوع 
 الطرائق

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
یمكن تطویر منھج مادة طرائق التدریس ومناھجھ باطالع الطلبة على أحدث طرق التعلیم والتدریس   

یقات العملیة للطالب امام زمالئھ او في المدارس االخرى لكي المستخدمة في العالم، مع زیادة حصة التطب
 یطور مھاراتھ. 

 د.حسام الدين محمد عبد المنعم
 مناهج وطرائق التدريس                                                                                              
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 موذج وصف المقررن

 

      وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلیة العلوم االسالمیةي/وزارة التعلیم العالي والبحث العلم المؤسسة التعلیمیة .1

 الفلسفة االسالمیة / المركز علمي القسم ال .2

 علوم الحدیث اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 بمرادفات الحديث تعريف الطالب

 التعرف على كيفية تدوين الحديث 

 معرفة اقسام الحديث

 التي دون بها الحديثتحديد ابرز السمات والخصائص 

فر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یو
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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
 توضیح معنى الحدیث -1أ
 تحلیل الحدیث والسنة والسیرة. -2أ
 تدوین الحدیث في زمن النبوة. مناقشة -3أ
 الفرق بین الحدیث النبوي والقران . -4أ
 التفریق بین انواع الحدیث. -5أ
. 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تمكین الطالب ذھنیا من المادة وتھیئتھ لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة. – 1ب
 فكریا لتقبل المادة.اعداد الطالب نفسیا و – 2ب
 تعلیم الطالب الوسائل والمھارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاریر. – 3ب
 تمرین الطالب على استیعاب أكبر قدر ممكن من المادة.  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 المناقشة العلمیة  والحوار التفاعلي باستخدام التغذیة الراجعة. .1
 واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونیة. استخدام الشاشات الذكیة .2
 في عرض المادة العلمیة.  laptopو   over headاستخدام وسائل العرض مثل  .3
 طرائق التقییم      

 
 االسئلة التحریریة  بالورق  واالسئلة الشفھیة  بالمناقشة والحوار والبحوث العلمیة والتقاریر

 
 قیمیة األھداف الوجدانیة وال -ج

 حث الطالب على القراءة للكتب والرجوع للمصادر العلمیة الدقیقة. -1ج
 تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب الحوار التفاعلي الذي یعزز من قیمة المادة العلمیة. -2ج
 تعریف الطالب بالمادة بشكل اكبر من خالل الزیارات العلمیة المیدانیة وعرض االفالم عنھا. -3ج
   تدالل بالنصوص المقدسة بشكل یعكس الوعي االخالقي والقیمي للمجتمع.االس -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

توظیف استراتیجیة تنشیط  الذاكرة  لتقویة  االدراك المعرفي والعقلي للطالب وسرعة معالجة البیانات 
 بالتحلیل واالستنتاج.

 طرائق التقییم    
ة لطرح أفكار ذات مستوى ادراكي عالي الفھم وتعمیق الفكر االنساني لدى ربط المادة بالعلوم المجاور

الطالب وتطویر مھارتھ في التفكیر وتنشیط الذاكرة من خالل النقاشات المستمرة التي تحفز على الجدل 
 العلمي والمنطقي واستخدام االختبارات العلمیة لقیاس المستوى العلمي.

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).ة التأھیلیالعامة و المھارات -د 
 تقویة الشخصیة العلمیة بشكل یؤھلھ إلدارة الصف الدراسي. -1د
 اعداد الخطط العلمیة الدراسیة. -2د
 تكوین لدیھ القدرة على التقویم والتصویب االمور حسب القابلیات العلمیة المھاریة. -3د
 ة تقویم وتمییز المھارات العلمیة.مھار   -4د
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 بنیة المقرر-11

 الساعات األسبوع
اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة نظري

 أو الموضوع
طریقة 
 طریقة التقییم التعلیم

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث تعریف الحدیث 2 االول
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  رةمحاض علوم الحدیث اصطالحا 2 الثاني
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في زمن  2 الثالث
 النبوة

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في القرن  2 الرابع
 الثاني 

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في القرن  2 الخامس
 لثالثا

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في القرن  2 السادس
 االخرى

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث انواع الحدیث 2 السابع
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة الحدیثعلوم  الحدیث المتواتر  2 الثامن
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث االحاد 2 التاسع
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المشھور 2 العاشر
 والبحوث والتقاریر

ان الشھري االمتح محاضرة علوم الحدیث الحدیث العزیز 2 الحادي عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الغریب 2 الثاني عشر
 والبحوث والتقاریر

الفرق بین الحدیث  2 الثالث عشر
 والحدیث القدسي

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المرفوع 2 الرابع عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الموقوف  2 الخامس عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المقطوع  2 السادس عشر
 والبحوث والتقاریر

الشھري االمتحان  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الضعیف 2 السابع عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المرسل  2 الثامن عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المنقطع 2 التاسع عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الموضوع  2 العشرین
 وث والتقاریروالبح
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 البنیة التحتیة-12

 علوم الحدیثكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 كتب مصطلح الحدیث (المصادر)ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

 التقاري الفصلیة
 مجلة الكلیة

 

اللكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع ا
 المحاضرات الفدیویة والصوتیة الخاصة بالموضوع - ....

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 

تطویر العملیة التعلیمیة للمقرر تعتمد بكشل كبیر على اللجنة العلمیة لمجالس عمداء كلیات العلوم االسالمیة في 
السالمیة وكادر ھیئة اعضاء التدریسالمعنیین بالتخصصوفق متطلبات العراق واللجنة العلمیة في قسم الفلسفة ا

 التعلیم.
 مدرس المادة                                                                                                   

 د . ندى عبدهللا خلیل
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 نموذج وصف المقرر

 

      وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلیة العلوم االسالمیةي/وزارة التعلیم العالي والبحث العلم المؤسسة التعلیمیة .1

 الفلسفة االسالمیة / المركز علمي القسم ال .2

  الطرائق والتطبیقات التدریسیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 مقررأھداف ال .8

 التعرف على طرائق واستراتیجیات التدریس المستخدمة  لتنمیة المھارات مثل  .1

 الطرق التقلیدیة في التدریس (طریقة المحاضرة وطریقة المناقشة) .2

الطرق الحدیثة في التدریس (طریقة حل المشكالت وطریقة الوحدات وطریقة االستقصاء وطریقة  .3

 المشروع)

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

 ؛البرنامج.
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 التعلیم والتعلم والتقییموطرائق  مقررات المخرج-10

  االھداف المعرفیة  - أ
      .سیدرتال طرائقأن یمیز الطالب بین المفاھیم المختلفة ل  -1أ
 .سیدرتال طرائقلأن یمیز الطالب بین التنظیمات المختلفة  -2أ
 .أن یدرك الطالب التأصیل اإلسالمي لبعض المفاھیم التربویة -3أ
 .كٍل من: التدریس والطریقة واألسلوبأن یتعرف الطالب على مفھوم  -4أ
 .أن یمیز الطالب خصائص الطریقة الجیدة في التدریس والمدرس الناجح -5أ
أن یصنف الطالب طرق التدریس واستراتیجیاتھ ویعرف مفھوم ووممیزات -6أ

 .منھا واستخدامات كل
لة وإثارة أن یتعرف الطالب على بعض مھارات التدریس كإدارة الصف واستخدام األسئ -7أ

 .التفاعل
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

   .تطویر القابلیة الذھنیة للطالب في مجال تخصصة العلمي واالكادیمي - 1ب 
 .قراءة وفھم الموضوع بشكل یحقق فائدة علمیة مطلوبة - 2ب 
       القدرة على ادارة الصف بجانبیھ االداري والعلمي. – 3ب 

 ق التعلیم والتعلم طرائ     

 الطریقة المباشرة من خالل المحاضرات. - 1    
 الطریقة الذاتیة من خالل إعداد األوراق البحثیة ومناقشتها بشكل جماعي. -2

 طرائق التقییم      

 اإلمتحان الیومي. -1
 المشاركة الیومیة. -2
 اإلمتحان الشهري ( السعي السنوي) -3

 انیة والقیمیة األهداف الوجد -ج      
 تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب الحوار التفاعلي الذي یعزز من قیمة المادة العلمیة. -1ج
 تعریف الطالب بالمادة بشكل اكبر من خالل الزیارات العلمیة المیدانیة وعرض االفالم عنها. -2ج
  مجتمع.االستدالل بالنصوص المقدسة بشكل یعكس الوعي االخالقي والقیمي لل -3ج
 والقدرة على اختیار ما یحقق له الغرض تحدید مفردات متاحة للطالب تساعده في اكتساب المهارة  -4ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

توظیف استراتیجیة تنشیط  الذاكرة  لتقویة  االدراك المعرفي والعقلي للطالب وسرعة معالجة البیانات 
 بالتحلیل واالستنتاج.

 تقییم طرائق ال   
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ربط المادة بالعلوم المجاورة لطرح أفكار ذات مستوى ادراكي عالي الفھم وتعمیق الفكر االنساني لدى 
الطالب وتطویر مھارتھ في التفكیر وتنشیط الذاكرة من خالل النقاشات المستمرة التي تحفز على الجدل 

 لمي.العلمي والمنطقي واستخدام االختبارات العلمیة لقیاس المستوى الع
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تقویة الشخصیة العلمیة بشكل یؤھلھ إلدارة الصف الدراسي. -1د
 اعداد الخطط العلمیة الدراسیة. -2د
 قابلیات العلمیة المھاریة.تكوین لدیھ القدرة على التقویم والتصویب االمور حسب ال -3د
 مھارة تقویم وتمییز المھارات العلمیة.   -4د

 بنیة المقرر-11

 الساعات األسبوع
 نظري

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 طریقة التقییم التعلیم

طرائق التدریس  2 االول
 التقلیدیة

الطرائق والتطبیقات 
حان الشھري االمت محاضرة المدرسیة

 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  طریق المناقشة 2 الثاني
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  خطوات المناقشة 2 الثالث
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

یقات الطرائق والتطب انواع المناقشات 2 الرابع
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  طریقة المحاضرة 2 الخامس
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  شروط المحاضرة 2 السادس
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

ت طریقة خطوا 2 السابع
 المناقشة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  مزایا المحاضرة  2 الثامن
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

طرائق التدریس  2 التاسع
 الحدیثة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

الشھري  االمتحان محاضرة
 والبحوث والتقاریر

طریقة حل  2 العاشر
 المشكالت

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  طریقة الوحدات 2 الحادي عشر
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

ق والتطبیقات الطرائ طریقة االستقصاء 2 الثاني عشر
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

الطرائق والتطبیقات  طریقة المشروع 2 الثالث عشر
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

االھداف الخاصة  2 الرابع عشر
من تدریس مواد 

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر
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 البنیة التحتیة -12

 كتب طرائق التدریس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب طرائق التدریس (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

 فصلیةالتقاري ال
 البحوث التي تتناول طرائق التدریس

 كلیات التربیة تمجال

 التربیة االسالمیة

 2 الخامس عشر
مقومات شخصیة 
مدرس التربیة 

 االسالمیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

 محاضرة
االمتحان الشھري 
 والبحوث والتقاریر

صفات  مدرس  2 السادس عشر
 التربیة االسالمیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 التقاریروالبحوث و

اغراض التربیة  2 السابع عشر
 االسالمیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

القواعد االساسیة في  2 الثامن عشر
 التربیة االسالمیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

التربیة  وسائل 2 التاسع عشر
 الخلقیة في االسالم

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

االتجاھات التربویة  2 العشرین
 عند مفكري االسالم

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

التطبیقات الطرائق و اغراض التالوة 2 الحادي والعشرین
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

مراحل طریقة تعلیم  2 الثاني والعشرین
 التالوة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

نموذج تدریس في  2 الثالث والعشرین
 مادة التفسیر

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

اغراض تدریس  2 الرابع والعشرین
 القصة القرآنیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

نموذج تدریس  2 الخامس والعشرین
 القصة القرآنیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 لتقاریروالبحوث وا

اغراض تعلیم  2 السادس والعشرین
 الحدیث

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

نموذج تدریس في  2 السابع والعشرین
 الحدیث

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

طرائق تدریس  2 الثامن والعشرین
 السیرة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

اغراض تدریس  2 التاسع والعشرین
 العقیدة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  محاضرة
 والبحوث والتقاریر

اثر العقیدة في  2 الثالثون
 تكوین الشخصیة

الطرائق والتطبیقات 
 المدرسیة

االمتحان الشھري  ضرةمحا
 والبحوث والتقاریر
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 المحكمة طرائق التدریسمجالت 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

المحاضرات الفدیویة  -تتناول مواضیع طرائق التدریس مواقع
 والصوتیة الخاصة بالموضوع

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 

لیة التعلیمیة للمقرر تعتمد بشكل كبیر على اللجنة العلمیة لمجالس عمداء كلیات العلوم االسالمیة في تطویر العم
العراق واللجنة العلمیة في قسم الفلسفة االسالمیة وكادر ھیئة اعضاء التدریس المعنیین بالتخصص وفق 

 متطلبات التعلیم.
 

 

 

 

 

 

 

 مدرس المادة: م.د. حسام الدين محمد عبد المنعم                                                  
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر     

 
 

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

 الفلسفة االسالمیة القسم العلمي  / المركز .2

  الفلسفة السیاسیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

التعریف بمفھوم الفلسفة السیاسیة وصورھا وبدایاتھا في الفكر االنساني واالمتداد الزمني لھا وتحدید  .1

 مكانتھا في الفلسفة الحدیثة وتحدید ابرز 

 ألنظمة السیاسیة الحاكمة.نظریاتھا ومدارسھا وأنواع ا .2

 تعریف الطالب بنشأة الفلسفة السیاسیة . .3

 تحدید ابرز السمات والخصائص الفكریة للفلسفة السیاسیة. .4

 تعیین معنى المصطلحات السیاسیة الواردة. .5

 مناقشة اآلراء واالفكار التي تمیز أھم الفلسفات السیاسیة المعاصرة. .6

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

 ؛الربط بینھا وبین وصف البرنامج.
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 م والتعلم والتقییممخرجات المقرر وطرائق التعلی-10

 األھداف المعرفیة   -أ
 توضیح االتجاھات العامة للفلسفة السیاسیة . -1أ
 تحلیل مذاھب السیاسة المعترض علیھا. -2أ
 مناقشة االتجاھات السیاسیة المختلفة. -3أ
 تصنیف األنظمة السیاسیة. -4أ
 االلمام بأساسیات طرائق التفكیر في المادة المقررة. -5أ
 تفریق بین انواع الحكومات المتداولة في الفلسفة المعاصرة.ال  -6أ

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تمكین الطالب ذھنیا من المادة وتھیئتھ لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة. – 1ب
 اعداد الطالب نفسیا وفكریا لتقبل المادة. – 2ب
 ئل والمھارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاریر.تعلیم الطالب الوسا – 3ب
 تمرین الطالب على استیعاب أكبر قدر ممكن من المادة.    -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 المناقشة العلمیة  والحوار التفاعلي باستخدام التغذیة الراجعة. .1

 كترونیة.استخدام الشاشات الذكیة واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االل .2

 في عرض المادة العلمیة.  laptopو   over headاستخدام وسائل العرض مثل  .3

 طرائق التقییم      
 

 االسئلة التحریریة  بالورق واالسئلة الشفھیة  بالمناقشة والحوار والبحوث العلمیة والتقاریر
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 رجوع للمصادر العلمیة الدقیقة.حث الطالب على القراءة للكتب وال -1ج
 تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب الحوار التفاعلي الذي یعزز من قیمة المادة العلمیة. -2ج
 تعریف الطالب بالمادة بشكل اكبر من خالل التقاریر العلمیة وعرض المصادر المساندة. -3ج
 لوعي االخالقي والقیمي للمجتمع.  االستدالل بالنصوص الشرعیة كالقرآن والسنة بشكل یعكس ا -4ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

توظیف استراتیجیة تنشیط  الذاكرة  لتقویة  االدراك المعرفي والعقلي للطالب وسرعة معالجة البیانات بالتحلیل 
 واالستنتاج.

 طرائق التقییم    
ي الفھم وتعمیق الفكر االنساني لدى الطالب ربط المادة بالعلوم المجاورة لطرح أفكار ذات مستوى ادراكي عال

وتطویر مھارتھ في التفكیر وتنشیط الذاكرة من خالل النقاشات المستمرة التي تحفز على الجدل العلمي 
 والمنطقي واستخدام االختبارات العلمیة لقیاس المستوى العلمي.

 علقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المت -د 
 تقویة الشخصیة العلمیة بشكل یؤھلھ إلدارة الصف الدراسي. -1د
 اعداد الخطط العلمیة الدراسیة. -2د
 تكوین القدرة لدى الطالب على تقویم وتصویب االمور المطروحة حسب القابلیات العلمیة للطالب. -3د
 العلمیة.مھارة تقویم وتمییز المھارات    -4د
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 بنية املقرر-11

 األسبوع
الساعات 

 نظري
 خمرجات التعلم املطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 املوضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

 مفهوم الفلسفة السياسية 2 االول
فلسفة معرفة ال

 لسياسيةا
  حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 سيةتأريخ الفلسفة السيا 2 الثاين
 حماضرة التاريخ السياسي 

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 2 الثالث
فرق بني علم السياسة ال

 والفلسفة السياسية
 حماضرة علم السياسة

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 2 الرابع
العوامل املؤثرة يف نشأة الفلسفة 

 السياسية
 حماضرة لسياسةفلسفة ا

 ةمناقش
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 تطور الفلسفة السياسية  2 اخلامس
فلسفة ال

   والسياسة
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 مفهوم الدولة 2 السادس
من الفلسفة اىل 

   السياسة
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 ولةتأريخ فكرة الد 2 السابع
 حماضرة الفكر السياسي

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

  نظريات تكون الدولة 2 الثامن
النظريات 
 السياسية

 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 نظرية القوة والغلبة 2 التاسع
النظريات 
 السياسية

 حماضرة
 مناقشة 

االمتحان الشهري 
 يروالبحوث والتقار 

 نظرية التطور التارخيي 2 العاشر
النظريات 
 السياسية

 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 نظرية العقد االجتماعي 2 احلادي عشر
النظريات 
 السياسية

 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 نظرية املاركسيةال 2 الثاين عشر
النظريات 
 السياسية

 ضرةحما
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 فلسفة السياسية قدمياال 2 الثالث عشر
 حماضرة تاريخ السياسة

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 يف وادي الرافدين 2 الرابع عشر
تاريخ الفلسفة 

 السياسية
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 يف مصر القدمية واهلند والصني 2 شراخلامس ع
تاريخ الفلسفة 

 السياسية
 حماضرة

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

االمتحان الشهري  حماضرةفلسفة تاريخ ال الفلسفة السياسية اليونانية 2 السادس عشر
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 البنیة التحتیة -12

 كتاب الفلسفة السیاسیة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب الفلسفة السیاسیة / امیرة حلمي  راجع الرئیسیة (المصادر)  ـ الم2
 مدخل الى الفلسفة السیاسیة/ د. محمد وقیع هللا 

 والبحوث والتقارير مناقشة سياسيةال

 عند أفالطون 2 السابع عشر
 حماضرة  نانيةاليو  فلسفةال

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 عند أرسطو 2 الثامن عشر
 حماضرة  اليونانية فلسفةال

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 2 التاسع عشر
الفلسفة السياسية يف الفكر 

 االسالمي
السياسة فلسفة ال

 االسالمية
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 وث والتقاريروالبح

 عند الفارايب 2 العشرين
سياسية فلسفة الال

 االسالمية
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 نظرية ابن خلدون السياسية 2 احلادي والعشرين
السياسية  فلسفةال

  االسالمية
 حماضرة

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 رشد وفلسفته السياسية ابن  2 الثاين والعشرين
السياسية  فلسفةال

  االسالمية
 حماضرة

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 لفلسفة السياسية املعاصرةا 2 الثالث والعشرين
 حماضرة  املعاصرة فلسفةال

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 هوبز وشوبنهاور 2 الرابع والعشرين
 حماضرة بيةلغر فلسفة اال

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 ميكافيلي 2 اخلامس والعشرين
 حماضرة غربيةفلسفة ال

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 مصطلحات سياسية معاصرة 2 السادس والعشرين
 حماضرة سياسيةفلسفة ال

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 ةالدميقراطية واألوتوقراطي 2 العشرينالسابع و 
مصطلحات 

 سياسية 
 حماضرة

 مناقشة 
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 الرأمسالية واالشرتاكية 2 الثامن والعشرين
مصطلحات 

  السياسية فلسفةال
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 ةحقوق االنسان السياسي 2 التاسع والعشرين
مصطلحات 

 سياسيةالفلسفة ال
 حماضرة
 مناقشة

االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير

 التهيئة لالمتحان النهائي 2 الثالثون
 حماضرة الفلسفة السياسية

 مناقشة
االمتحان الشهري 
 والبحوث والتقارير
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 الفلسفة السیاسیة/ د، محمد عمارة 

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

 
 التقاریر الفصلیة

 ةمجلة الكلی
 مجالت الفلسفة المحكمة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

المحاضرات الفدیویة والصوتیة الخاصة  -مواقع الفلسفة 
 بالموضوع

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

 
االسالمیة في تطویر العملیة التعلیمیة للمقرر تعتمد بشكل كبیر على اللجنة العلمیة لمجالس عمداء كلیات العلوم 

العراق واللجنة العلمیة في قسم الفلسفة االسالمیة وكادر ھیئة اعضاء التدریس المعنیین بالتخصص وفق 
 متطلبات التعلیم.

 مدرس المادة                                                                                       
 د.عبد الھادي محمود الزیدي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة لتعلیمیةالمؤسسة ا .1

 قسم الفلسفة االسالمیة    / المركز علمي القسم ال .2

  طرائق التدریس اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 ھداف المقررأ .8

 تنمیة التفكیر العلمي لدى الطلبة -1

 مواكبة المؤسسات المتقدمة في العالم بموضوع المادة -2

 توسیع مدارك الطلبة بآخر المستجدات في العالم -3

 تطویر انماط التفكیر واالستنتاج لدى الطلبة -4

 

 

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
 اطالع الطالب على مصادر مادة طرائق التدریس ومواكبة الجدید فیھا    -1
 دراسة المادة من واقعنا المعاصر.   -2
 االطالع على اخر طرق التدریس الناجحة في العالم.   -3

  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 التدریس تدریب وتمكین عقول الطلبة من عملیة – 1ب
 تمكین الطلبة من امتالك ادوات عملیة التدریس بشكل ناجح  – 2ب
 تطویر قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي – 3ب
  التعلم على استخدام احدث وسائل التدریس    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 / طریقة االلقاء المباشر 1
 / طریقة العصف الذھني وتفعیل المعلومات 2
 / طریقة المناقشة المباشرة 3
 
 

 طرائق التقییم      
 

 / االختبارات الیومیة عن طریق تحضیر الدرس. 1
 / االختبارات الشھریة تحریریا 2
 / اعداد النشاطات والنشرات ذات العالقة بالمادة.3
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تنمیة قدرة النقد والحوار لدى الطلبة   -1ج
 تدریب الطلبة على آلیات المناقشة الحرة الواعیة  -2ج
 توظیف المادة في عكس صورة المواطن وخدمة المواطنة الحقة  -3ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 / الحوار والتدریس والمناقشة المباشرة 1
 / اقامة وتنظیم المحاضرات وورش العمل الال صفیة حول المادة  2
 طرائق التقییم    
 / االختبارات الیومیة والتحضیر المباشر للدرس 1
 / االختبارات الشھریة 2
 / اقامة الحلقات النقاشیة بین الطلبة 3
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء شخصیة الطالب العلمیة  -1د
 مات الطالب في المادة العلمیة تنمیة معلو -2د
 زیادة وعي الطالب بأھم طرق التدریس المعاصرة -3د
 تعریف الطلبة بأھمیة الوقت وجھودھم المبذولة فیھ   -4د

 

 بنیة المقرر-11

طریقة  طریقة التقییم
 التعلیم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 االسبوع عدد الساعات

اختبار یومي 
 شھريار اختب

محاضرة 
 مناقشة

تمھید  عن مفھوم 
 طرائق التدریس

 االول  6 طرائق التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الثاني 6 مفھوم مبادئ التدریس مبادئ التدریس 

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الثالث 6 مفھوم المناھج اسس المناھج

اختبار یومي 
 شھرياختبار 

محاضرة 
 مناقشة

 الرابع 6 فلسفة منھج التعلیم مكونات المنھج

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الخامس 6 الجانب الفلسفي للمنھج المكون التربوي 

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

المكون المھني 
 والمھارات

 السادس 6 الجانب العملي للمنھج

اختبار یومي 
 بار شھرياخت

محاضرة 
 مناقشة

 السابع 6 مھارات المعلم  المكون الشخصي 

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

الجوانب المكملة  شخصیة المعلم
 للشخصیة

 الثامن 6

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

مھارات التدریس  أھمیة الوسائل 
 الناجح

 التاسع 6

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 العاشر 6 فلسفة التدریس المعلنة أھداف التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الحادي عشر 6 طرق التدریس الناجح اسلوب التدریس

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

الجوانب المھاریة  إدارة الصف
 للمعلم

 الثاني عشر 6

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الثالث عشر 6 تنمیة العقل واالبتكار طرق التدریس الحدیثة

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

الطرق الناجحة  طریقة المحاضرة
 للتدریس

 الرابع عشر 6

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 المحاضرة

 الخامس عشر 6 التحلیل والفھم

ختبار یومي ا
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 السادس عشر 6 طرق التعلیم الحدیث طریقة المناقشة

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 المناقشة

 السابع عشر 6 تحلیل طرق التعلیم

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الثامن عشر 6 یمالطرق الحدیثة للتعل طریقة االستجواب

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 االستجواب

 التاسع عشر 6 التحلیل الناجح للطرق
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اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 العشرون 6 طرق التعلم التعلیم  طریقة حل المشكالت

محاضرة  اختبار یومي
 مناقشة

ممیزات وعیوب طریقة 
 مشكالتحل ال

توظیف طرق التعلیم 
 الحدیثة

الحادي  6
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة القیاس 
 واالستقراء

الثاني  6 طرق التدریس
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طرق تدریس التربیة 
 االسالمیة

الثالث  6 طرق التعلیم االسالمیة
 والعشرون

ار یومي اختب
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة تدریس القرآن 
 الكریم

الطرق االسالمیة 
 للتدریس

الرابع  6
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

الخامس  6 طرق التعلیم االسالمیة طریقة تدریس التالوة
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

الطرق االسالمیة في  ھطریقة تدریس الفق
 التدریس

السادس  6
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

طریقة تدریس السیرة 
 النبویة

طرق التدریس للتربیة 
 االسالمیة

السابع  6
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

تطبیقات عملیة 
 للتدریس

الثامن  6 شخصیة الطالب/ المعلم
 شرونوالع

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

تطبیقات عملیة لتدریس 
 الطلبة

الشخصیة الناجحة 
 للمعلم

التاسع  6
 والعشرون

اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة 
 مناقشة

 الثالثون 6 اختبار عام للطلبة االمتحان النھائي

 
 

 البنیة التحتیة -12

 رائق تدریس التربیة االسالمیةكتاب/ ط ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 / كتاب/ فاعلیة طرق التدریس الحدیثة للدكتور محمد ھاشم. 1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 / التدریس : اھدافھ وتقویمھ للمؤلف: فكري حسن2

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

 الماجستیر واألطاریح المتعلقة بموضوع المادةرسائل 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

موقع الباحث االلكتروني/ ومواقع كلیات التربیة في موضوع 
 الطرائق

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
التعلیم والتدریس یمكن تطویر منھج مادة طرائق التدریس ومناھجھ باطالع الطلبة على أحدث طرق   

المستخدمة في العالم، مع زیادة حصة التطبیقات العملیة للطالب امام زمالئھ او في المدارس االخرى لكي 
 یطور مھاراتھ. 

 مدرس المادة                                                                                           
 د.عبد الهادي محمود الزيدي
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