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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً 

 

 اٌّؤقكخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚؾاؼٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 / اٌّؽوؿ  ؼٍّٟاٌمكُ اٌ .2
 لكُ اٌؼم١عح ٚاٌفىؽ االقالِٟ 

اٚ اقُ اٌجؽٔبِح األوبظ٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 قالِٟ ثىٍٛؼ٠ٛـ  ػم١عح ٚفىؽ ا

 اقُ اٌشٙبظح إٌٙبئ١خ  .4
 ـجىبٌٛؼ٠ٛاٌ

  :إٌظبَ اٌعؼاقٟ  .5
 قٕٛٞ /ِمؽؼاد /أضؽٜ 

 فصٍٟ

 اٌّؼزّع   ثؽٔبِح االػزّبظ .6
 

 اٌّؤثؽاد اٌطبؼخ١خ األضؽٜ  .7
 رعؼ٠ت ص١فٟ

 ربؼ٠ص إػعاظ اٌٛصف  .8
6/12/2222 

 أ٘عاف اٌجؽٔبِح األوبظ٠ّٟ .9

 فُٙ ِصطٍر اٌؼم١عح ٚاالصٛي . 1.9

 بٚلٛي اٌّعاؼـ اٌع١ٕ٠خ ف١ٙ اٌكّؼ١بد أٚ اٌغ١ج١بد  ٝ زؼؽف ػٍ. ا2.9ٌ

 فٟ ِجسث اٌكّؼ١بد ػٍُ اٌىالَ  ظؼاقخ اٌّؤٌفبد اٌزٟ رطص. 3.9

 . اثؽ صسخ االػزمبظ فٟ قالِخ االخ١بي ِٓ االٔسؽاف اٌؼمبئع4.9ٞ
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 اٌّطٍٛثخ ٚغؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؽٔبِحِطؽخبد اٌ  .12

   اال٘عاف اٌّؼؽف١خ - أ
 اٌّفؽظاد اٌّطٍٛثخ  صاقز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبظح ثّب ٠ط  - 1أ

 إػعاظ ضطػ ١ِٛ٠خ -2أ

 اٌؼؽٚض اٌف١ع٠ٛ٠خ  ٚاٌجؽث٠ٕٛذ أثٕبء اٌشؽذ  اقزطعاَ  -3أ

 إػعاظ اٌٛقبئً اٌزٛظ١س١خ -4أ

 إػعاظ رمبؼ٠ؽ ِطزصؽح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ -5أ

  -6أ

 جؽٔبِح ٌطبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبؼار األ٘عاف –ة 

 اٌزٛظ١رٚقبئً  – 1ة 

 وثؽح األِثٍخ  – 2ة 

     ِٓ اٌىزبة اٌّمؽؼ ِٚٓ اٌّصبظؼ اٌّكبػعح االٌّبَ ثأُ٘ االؼاء اٌجٕبءح – 3ة 

  
 غؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبظؽح ٌمبءا

 اٌطٍجخ ِٕبلشخ

 ٚاالقزٕجبغ اٌزفى١ؽ ِٙبؼح
 غؽائك اٌزم١١ُ      

 رسؽ٠ؽ٠خ شٙؽ٠خ اضزجبؼاد

 شف١ٙخ اقجٛػ١خ اضزجبؼاد

 
 اٌٛخعا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘عاف -ج

 غؽذ األقئٍخ زٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبل ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ج         

 غؽذ أقئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثسٍٙب ٌٍفصٛي اٌعؼاق١خ  -2ج

 ػًّ اِزسبٔبد قؽ٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأقئٍخ فىؽ٠خ  -3ج

 ثؽ ٌعؼاقخ ِٛظٛع ٠طص ِفؽظاد إٌّٙحػًّ زٍمخ رمبؼ٠ؽ ِطزصؽح ٠شزؽن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ او -4ج   
 غؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٚظغ ضطخ  ٌطؽذ األقئٍخ ٚٚظغ األقئٍخ ٚغؽذ االِزسبٔبد اٌكؽ٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ

 

 
 غؽائك اٌزم١١ُ    

 . اػزّبظ إٌّبلشبد اٌصف١خ1

 . زً األقئٍخ اٌّطؽٚزخ2

 . اإلخبثخ ػٓ االِزسبٔبد اٌكؽ٠ؼخ رم١ّب ٌّكزٜٛ اٌطٍجخ3
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 .اٌشطصٟ(األضؽٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛؼ  )اٌّٙبؼادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبؼاد اٌؼبِخ-ظ 

 ِزبثؼخ اٌّصبظؼ اٌطبؼخ١خ  -1ظ

 ر١ٙئخ األقئٍخ اٌطبؼخ١خ ِٓ رٍه اٌّصبظؼ -2ظ

 ِزبثؼخ أقٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خ -3ظ

 ١خ ٚاٌّزٕٛػخ الغٕبء اٌدٛأت اٌّؼؽف١خ ٚصمٍٙباقزؼّبي اٌّصبظؼ اٌطبؼخاٌطٍجخ ػٍٝ رشد١غ  -4ظ   

 غؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

ٌطؽذ ِثً ٘ػٖ اٌّٛاظ١غ اٌطبؼخ١خ اٌزٟ رصت فٟ ِدؽٜ أٚ ِكبؼ  اقزطعاَ غؽ٠مخ إٌّبلشخ  ٚزً اٌّشىالد . 

 اٌّٛظٛع اٌعؼاقٟ ِغ أقئٍزٙب.

 

 
 غؽائك اٌزم١١ُ          

 ویةوالشف التحریریة االختبارات
 ( والمقاالت البحوث كتابة ) متنوعة تعلیمیة انشطة

 

 ث١ٕخ اٌجؽٔبِح  .11

 اٌكبػبد اٌّؼزّعح           اقُ اٌّمؽؼ أٚ اٌّكبق ؼِؿ اٌّمؽؼ أٚ اٌّكبق اٌّؽزٍخ اٌعؼاق١خ 

 ػٍّٟ     ٔظؽٞ      

 صجبزٟ ؼاثغ 
2222-2221 

 علم الكالم السمعيات    ع ع ن449               
2  

 
 
 

 اٌزطط١ػ ٌٍزطٛؼ اٌشطصٟ .12

 . أػعاظ ثؽٔبِح ٌٍّمؽؼ اٌعؼاقٟ  ٌىً ِبظح ظؼاق١خ ِٓ لجً اٌزعؼ٠كٟ ٔفكٗ 1

 ٌجؽٔبِح ثعلخاِزبثؼخ  .2

 ُ اٌطٍجخ ١ف١خ ٚرم١أػعاظ األقئٍخ ٚإٌّبلشبد اٌص .3

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة.4
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 اٌّؼٙع(أٚ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ  غ)ٚظِؼ١بؼ اٌمجٛي  .13

 ( ٚاالظثٟ اٌؼٍّٟ ) االػعاظٞ اٌشٙبظح ػٍٝ زبصال اٌّزؼٍُ ٠ىْٛ اْ

 
 أُ٘ ِصبظؼ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؽٔبِح .14
 .( أػعاظ٘ب خ١ّغ ) ثغعاظ خبِؼخ / اإلقال١ِخ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ِدٍخ 1-

 .ؼٖ ا اٌعوزٛ ٚأغبؼ٠ر اٌّبخكز١ؽ قبئً ؼ 2-

Google scholar. -3 اٌجسث نِسؽ ػٍٝ اٌؼٍّٟ اٌجبزث ِٛلغ 

 .ؼظ١خ ا االفذ اٌّىزجخ 4-

 
 االػزّبظ ػٍٝ ِصبظؼ ِأضٛغح ِٓ خبِؼبد ػب١ٌّخ
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ الوقرر اسن رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 اول

 ع ع ن   449 2222-2221
علم الكالم 
 سمعيات

   √    √ √    تخصص اجبارٌ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 اٌّؤقكخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚؾاؼٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

  / اٌّؽوؿ ؼٍّٟ اٌمكُ اٌ .2

 / لكُ اٌؼم١عح اٌؼٍَٛ االقال١ِخ / و١ٍخ  ظ٠بٌٝ

 اقُ / ؼِؿ اٌّمؽؼ .3
 اٌكّؼ١بد /  ػٍُ اٌىالَ 

 أشىبي اٌسعٛؼ اٌّزبزخ .4
 ؽ االٔزؽٔذ / ثؽٔبِح والـ ؼَٚ + ١ِذػج  ٠ِٟٛ 

 اٌفصً / اٌكٕخ .5
 2221-2222/األٚي

 )اٌىٍٟ(ػعظ اٌكبػبد اٌعؼاق١خ  .6
 قبػخ ضالي اٌفصً 32قبػخ اقجٛػ١ب / 2

 ربؼ٠ص إػعاظ ٘ػا اٌٛصف  .7
6/12/2222 

 أ٘عاف اٌّمؽؼ .8
 تطبیق خالل من ذاتھ تطویر في تساعده التي الالزمة والمھارات والمعلومات الخبرات الفرد اكساب.1

  منھا واالستفادة الیومیة الحیاة في والمھارات المعلومات ھذه
 وفي التعلیمیة المواقف بحدوث والتنبؤء التعلیمیة بالعملیة المتعلقة السلوكیة الظواھر فھم الى یسعى.2

 . علیھا السیطرة ومحاولة ضبطھا النھایة
 مشكالت من والتعلیم التربیة میدان في مایقوم .حل3

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.

 ٚغؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمؽؼبد اٌِطؽخ .12
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  ٘عاف اٌّؼؽف١خ األ -أ

 اٌّؼؽف١خ األ٘عاف -أ
 ،   أٚال رأرٟ اٌططٛح ٚ٘ػٖ ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ اٌّٛخٛظح اٌّكز٠ٛبد أظٔٝ ٚرّثً ( اٌّؼٍِٛبد أقزػوبؼ ) ثٙب ٚٔؼٕٟ
 أقزػوبؼ ِٓ اٌّزعؼة أٚ ٠زّىٓ اٌطبٌت أْ عفجؼ ، األػٍٝ ( اٌّؼؽف١خ ) األظؼاو١خ إٌشبغبد ٌ ىً ا أقبـ ٚرؤِٓ

 ٠ش١ؽ ٚاٌػٞ ، اٌزطج١ك ٘ٛ اٌثبٌث ، ٚاٌّكزٜٛ ( ٌٍّؼٍِٛخ ِؼٕٝ رمع٠ُ )اٌفُٙ اٌٝ اٌزسٛي ٠ّىٕٙ اٌّؼٍِٛبد
 ثسً اٌّكزٜٛ ٘ػا ظّٓ اٌّزؼٍُ ٠ٚمَٛ ، ا١ِٛ١ٌخ اٌس١بح أٚ فٟ خع٠عح زبالد فٟ اٌّجبظئء أٚ اٌّؼؽفخ ألقزؼّبي
 اٌزس١ًٍ فٙٛ اٌؽاثغ اٌّكزٜٛ أِب ، اٌكبثمخ اٌّكز٠ٛبد ِٓ اٌّفِٙٛخ اٌّؼٍِٛبد  رطج١ك ضالي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّشبوً

 اٌّؽازً فٟ األثكػ األخؿاء ٘ػٖ رؼٍُ رُ ز١ث ، أثكػ أخؿاء اٌٝ اٌّؼمعح اٌّؼٍِٛبد ردؿئخ ػٓ ػجبؼح ٚ٘ٛ

ٓ ا ِٛخٛظ ٠ىٓ ٌُ شٟء ضٍك ػ١ٍّخ ِٓ ٠ٚزأٌف اٌزؽو١ت ٘ٛ اٌطبِف ٚاٌّكزٜٛ ، اٌكبثمخ  ضالي ِٓ ، ٚغٌه لجً ِ 
 ٠ٚزأٌف ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ األػٍٝ اٌّكزٜٛ ٘ٛ ٚاٌزم١١ُ ، األظٔٝ اٌّكز٠ٛبد فٟ رؼٍّٙب رُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ظِح
 ثبٌٕكجخ ٚغٌه ِب ٔٛع ل١ّخ ػٍٝ ثبٌسىُ ٚغٌه اٌزؼٍُ ِٓ اٌكبثمخ اٌّكز٠ٛبد ػٍٝ اٌّؼزّعح اٌصبظؼح األزىبَ ِٓ

 .سعظِ ِؼ١بؼ ثبقزؼّبي ، ِؼطٝ ٌٙعف
 ( اٌػاوؽح ِٓ اٌّؼٍِٛخ أقزعػبء )اٌزػوؽ - 1 أ
 (اٌّؼٍِٛبد ٚاقز١ؼبة اظؼان ) اٌفُٙ -2 أ
 ( خع٠عح ِٛالف فٟ رؼٍّٙ قجك ِب أقزؼّبي) اٌزطج١ك -3 أ
 (ِٚىٛٔبد ػٕبصؽ اٌٝ ٚاٌزدؿئخ اٌزفى١ه ) اٌزس١ًٍ -4 أ
 (خع٠ع وً ٌزى٠ٛٓ االخؿاء رد١ّغ ) اٌزؽو١ت -5 أ

 (ِؼب١٠ؽ ػ ٍٝ ا ثٕبء اٌّٛظٛع ػٍٝ زىُ أصعاؼ ) اٌزم٠ُٛ -6 أ

  ّمؽؼ.اٌطبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبؼاراأل٘عاف   -ة 

 ٚقبئً اٌزٛظ١ر – 1ة 

 وثؽح األِثٍخ  – 2ة 

 ٌٍطؽٚج ثٕزبئح اثؽائ١خ ثٕبءح بٌّصبظؼ اٌّكبػعحِمبؼٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمؽؼ ث – 3ة 

 
 غؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  األقزٕزبج ، ٌزفى١ؽا ، األوزشبف ، األظٚاؼ ٌؼت

 غؽائك اٌزم١١ُ      

 (رسؽ٠ؽٞ ، شفٛٞ ، ٠ِٟٛ ) ِزٕٛػخ أضزجبؼاد

 األ٘عاف اٌٛخعا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 غؽذ األقئٍخ زٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبل ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ج         

 غؽذ أقئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثسٍٙب ٌٍفصٛي اٌعؼاق١خ  -2ج

 د قؽ٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأقئٍخ فىؽ٠خ ػًّ اِزسبٔب -3ج

 ػًّ زٍمخ رمبؼ٠ؽ ِطزصؽح ٠شزؽن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوثؽ ٌعؼاقخ ِٛظٛع ٠طص ِفؽظاد إٌّٙح -4ج   
 غؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 فٟ األقزبغ ظٚؼ اٌطبٌت ٠ّثً أْ األظٚاؼ ٌؼت غؽ٠مخ) / ِسبظؽح اٌمبء ،/ اٌؽاخؼخ اٌزغػ٠خ/ إٌّبلشخ / اٌّشبؼوخ

  (ؾِالئٙ ػٍٝ ظؽحاِسب اٌمبء

 
 غؽائك اٌزم١١ُ    

  رسؽ٠ؽ٠خ أضزجبؼاد ، شف٠ٛخ ،أضزجبؼاد فص١ٍخ ، ١ِٛ٠خ أضزجبؼاد
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

  ِٕٙح ِمؽؼ ِٓ لجً اٌٛؾاؼح - ـ اٌىزت اٌّمؽؼح اٌّطٍٛثخ 1

 للسيد كمال احليدري-التوحيد  )اٌّصبظؼ(  ـ اٌّؽاخغ اٌؽئ١ك١خ 2
  اصول الدين / د.رشدي عليان

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبؼاد األضؽٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛؼ اٌشطصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبؼاد -ظ 

 ِزبثؼخ اٌّصبظؼ اٌطبؼخ١خ  -1ظ

 ِٓ رٍه اٌّصبظؼر١ٙئخ األقئٍخ اٌطبؼخ١خ  -2ظ

 ِزبثؼخ أقٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خ -3ظ

 زث اٌطٍجخ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌكٍكالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼؽض ثشىً ف١ع٠ٛ ػٍٝ ؼٚاثػ ػ١ٍّخ ؼق١ّخ -4ظ

 ث١ٕخ اٌّمؽؼ .11

ِطؽخبد اٌزؼٍُ  اٌكبػبد األقجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اقُ اٌٛزعح / أٚ  

 اٌّٛظٛع
 غؽ٠مخ اٌزم١١ُ غؽ٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض اٌ 2 األٚي 

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ  اٌكّؼ١بد ِؼٕب٘ب ِٚصبظؼ٘ب

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض  2 اٌثبٟٔ 

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اال٠ّبْ ثؼبٌُ اٌغ١ت ٚاالظٌخ 

 ػ١ٍٗ
اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ 

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

 اٌثبٌث
 
 

ع٠ٛ٠خ ٚػؽض اٌمبء ِسبظؽح ف١ 2

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ  اال٠ّبْ ثبٌّالئىخ ٚػبٌُ اٌدٓ

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض  2 اٌؽاثغ

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ  ػبٌُ االضؽح ٚاالظٌخ ػ١ٍٗ

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض  2 اٌطبِف

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ  ػبٌُ اٌجؽؾش ٚأظٌزٗ

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض  2 اٌكبظـ 
 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  غؽذ االقئٍخ  ٠َٛ اٌم١بِخ ٚأزٛاٌٙب

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظؽح ف١ع٠ٛ٠خ ٚػؽض  2 اٌكبثغ

 ثٛؼث٠ٕٛذ 

اٌسعٛؼ  قئٍخ غؽذ اال شجٙبد ِؼبصؽح ٚاٌؽظ ػ١ٍٙب

االضزجبؼاد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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               ـ اٌىزت ٚاٌّؽاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( د اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبؼ٠ؽ ،.... اٌّدال) 
 جلعفر السبحاين -االهليات -

 لصادق الساعدي –دروس متيدية يف اصول العقائد  -

 للسيد حسن النفاخ –دروس يف العقيدة واالخالق  -

ة ـ اٌّؽاخغ االٌىزؽ١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزؽ١ٔذ 

.... 
 يةاملقاالت الدين – ذات الصلة البعيدة عن التطرف االلكرتونية املواقع 

 
 ضطخ رط٠ٛؽ اٌّمؽؼ اٌعؼاقٟ  .13

 . الطلبة انهاذ اىل وسلس سليم بشكل املفردات اليصال حدبثة معرفية وسائل تطبيق.2

 بهللمذا الفكري والتعايش االحرتام يضمن مبا ، واالدبية الفكرية امللكة ينمي مبا الطلبة لدى الفكري احلوار امشه توسيع .1
 . واالداين

 

 

 أقزبغ اٌّبظح :

 ظ ػٛض خعٚع أزّعأ.َ.
 


