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 1الصفحة 

 
  

     

 وصف البرنامج األكادٌمً        

 

لمتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم ا

 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة .1

 دٌالى /كلٌة العلوم االسالمٌة / المركز  علمًالمسم ال .2

  او المهنً اسم البرنامج األكادٌمً  .3

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائٌة  .4

  :النظام الدراسً  .5

 سنوي /ممررات /أخرى 

 الكورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

  تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

 االدٌان السماوٌة والوضعٌة فهم مصطلح

 علم االدٌان وكٌف نشات واهم التصنٌفات التً وضعها علماء االدٌانالتعرف على  

 االدٌان دراسة المؤلفات التً تخص علم

 واالبتعاد عن النهج الدخٌل فً علم االدٌان اثر صحة االعتماد فً سالمة االجٌال من االنحراف العمائدي

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم
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 المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفٌة  - أ

 استٌعاب وفهم المادة بما ٌخص المفردات المطلوبة        -1أ

 إعداد خطط ٌومٌة -2أ

 استخدام  العروض الفٌدٌوٌة  والبربوٌنت أثناء الشرح  -3أ

 إعداد الوسائل التوضٌحٌة -4أ

 تمارٌر مختصرة لبعض المواضٌعإعداد  -5أ

 

 

 

 

 

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتٌة –ب 

 وسائل التوضٌح– 1ب 

 كثرة االمثلة – 2ب 

 االلمام بأهم االراء البناءة من الكتاب الممرر ومن المصادر المساعدة           - 3ب 

 

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 

 الماء محاضرة

 منالشة الطلبة

 واالستنباط رالتفكٌ هارةم

 

 

 طرائك التمٌٌم      
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 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السرٌعة الٌومٌة

 

 

 األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة . -ج

 طرح األسئلة حول المواضٌع المابلة للنماش من لبل الطلبة فً الصفوف -1ج         

 بحلها للفصول الدراسٌةطرح أسئلة ٌموم الطالب  -2ج

 عمل امتحانات سرٌعة ٌومٌة بأسئلة فكرٌة -3ج

 عمل حلمة تمارٌر مختصرة ٌشترن بها طالبٌن او اكثر لدراسة موضوع ٌخص مفردات المنهج -4ج   

 طرائك التعلٌم والتعلم     

 . اعتماد المنالشات الصفٌة1

 . حل األسئلة المطروحة2

 السرٌعة تمٌما لمستوى الطلبة. اإلجابة عن االمتحانات 3

 

 

 

 

 طرائك التمٌٌم    

 

 ةٌوالشفو ةٌرٌاالختبارات التحر

 متنوعة ) كتابة البحوث والمماالت ةٌمٌتعل انشطة
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 .الشخصً(األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور  )المهاراتالمنمولة التأهٌلٌة و المهارات العامة-د 

 المواضٌع المابلة للنماش من لبل الطلبة فً الصفوفطرح االسئلة حول -1د

 طرح اسئلة ٌموم الطالب بحلها للفصول الدراسٌة -2د

 عمل امتحانات سرٌعة ٌومٌة باسئلة فكرٌة -3د

 عمل حلمة نماشٌة مختصرة ٌشترن فٌها طالبٌن او اكثر لدراسة موضوع ٌخص مفردات المنهج -4د   

 طرائك التعلٌم والتعلم          

 

 

 

 

 

 طرائك التمٌٌم          

 

 

 

 بنٌة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم الممرر أو المساق رمز الممرر أو المساق المرحلة الدراسٌة 

 عملً     نظري      

 صباحً االولى

2222/2212 

  2 السماوٌةدٌان اال ع ع ن   442               
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 التخطٌط للتطور الشخصً .12

 

 . أعداد برنامج للممرر الدراسً  لكل مادة دراسٌة من لبل التدرٌسً نفسه 

 . متابعة البرنامج بدلة2

 . أعداد األسئلة والمنالشات الصفٌة وتمٌٌم الطلبة 3

 .استخدام وسائل تعلٌمٌة مناسبة4

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلمة بااللتحاق بالكلٌة أو  )وضعمعٌار المبول  .13

 

 ( واالدبً العلمً)  االعدادي هادةالمتعلم حاصال على الش كونٌان 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 أعدادها (. عٌ/ جامعة بغداد ) جم ةٌالعلوم اإلسالم ةٌمجلة كل 1 .15

 الدكتو ا ره. حٌوأطار رٌر سائل الماجست 2- .16

17. Google scholar. -3 مولع الباحث العلمً على محرن البحث 

 ةٌالمكتبة االفت ا رض 4- .18
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 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 المرحلة االولى

9696/9612 

 رمز المقرر

 

 ع ع ك   442

 اسم المقرر

 سماوٌةادٌان 

 أساسً

 أم اختٌاري

 

 

 تخصص اجباري

 ٌةالمهاراتاألهداف  ة ٌالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانٌة 

 والقٌمٌة 

والتأهٌلٌة المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 

 (والتطور الشخصً

 4د 3د 9د 1د 4ج 3ج 9ج 1ج 4ب 3ب 9ب 1ب 4أ 3أ 9أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 لمًوزاره التعلٌم العالً والبحث الع المؤسسة التعلٌمٌة .1

 العمٌدة والفكر االسالمً    / المركز علمً المسم ال .2

 المرحلة الثانٌة /ادٌان وضعٌة اسم / رمز الممرر .3

 ٌومً  عبر االنترنت / برنامج كالس روم + مٌت أشكال الحضور المتاحة .4

 2222-2212الثانً /   الفصل / السنة .5

 خالل الفصلساعة  32ساعة اسبوعٌا / 2 )الكلً(عدد الساعات الدراسٌة  .6

  تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر .8

 كتطبٌ خالل من هذات رتطوٌ فً تساعده التً الالزمة هارات.اكساب الفرد الخبرات والمعلومات والم1 .9

  هاواالستفادة من ةٌومٌال اةالحٌ فً هاراتالمعلومات والم هذه .11

 وفً ةٌمٌوالتنبؤء بحدوث الموالف التعل ةٌمٌالتعل ةٌالمتعلمة بالعمل ةالسلوكٌ الظواهر همالى ف سعىٌ.2 .11

 . ٌهاعل طرةالسٌ ومحاولة هاضبط ةهاٌالن .12

 من مشكالت مٌوالتعل ةٌالترب دانٌفً م مومٌ.حل ما3 .13

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.التعلم االستفادة المصوى من فرص 
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 وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم ممررمخرجات ال .12

  هداف المعرفٌة األ -أ

 طرح األسئلة حول المواضٌع المابلة للنماش من لبل الطلبة فً الصفوف  --1أ

 طرح أسئلة ٌموم الطالب بحلها للفصول الدراسٌة  -2ج

 عمل امتحانات سرٌعة ٌومٌة بأسئلة فكرٌة  -3ج

 عمل حلمة تمارٌر مختصرة ٌشترن بها طالبٌن او اكثر لدراسة موضوع ٌخص مفردات المنهج -4ج   

--  

- 

-  

-   

  ممرر.الخاصة بال ٌةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 

 

 وسائل التوضٌح – 1

 كثرة األمثلة  – 2ب 

 ممارنة مواضٌع الكتاب الممرر بالمصادر المساعدة للخروج بنتائج اثرائٌة بناءة – 3ب 

 

 طرائك التمٌٌم      
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 (ريٌ، شفوي ، تحر ومًٌمتنوعة )  أختبارات

 

 األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة  -ج

 طرح األسئلة حول المواضٌع المابلة للنماش من لبل الطلبة فً الصفوف -1ج

 طرح أسئلة ٌموم الطالب بحلها للفصول الدراسٌة  -2ج

 عمل امتحانات سرٌعة ٌومٌة بأسئلة فكرٌة  -3ج

 هجعمل حلمة تمارٌر مختصرة ٌشترن بها طالبٌن او اكثر لدراسة موضوع ٌخص مفردات المن -4ج   

- 

-   

  

 طرائك التعلٌم والتعلم     

 

 الطالب دور األستاذ فً الماء محاضرةا على زمالئه مثلٌلعب األدوار أن  مةٌالراجعة /، الماء محاضرة / )طر ةٌالمشاركة / المنالشة /التغذ

 

 طرائك التمٌٌم    

 ةٌرٌ، أختبارات تحر ةٌ،أختبارات شفو ةٌ، فصل ةٌومٌأختبارات 

 

 

 

 المنمولة ) المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.التأهٌلٌة المهارات العامة و -د 

 متابعة المصادر الخارجٌة -1د

 تهٌئة األسئلة الخارجٌة من تلن المصادر -2د -2د

 متابعة أسلوب المنالشات الصفٌة -3د -3د

 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعلٌمٌة التً تعرض بشكل فٌدٌو على روابط علمٌة رسمٌة -4د    -4د
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 البنٌة التحتٌة  .12

 كتاب مدخل الى االدٌان  ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 كتاب ممارنة االدٌان  الدكتور شلبً  ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2

 كتاب مدخل تارٌخ االدٌان عبد الرزاق محمود اسود

)  اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                

 ( المجالت العلمٌة ، التمارٌر ،.... 

 مجلة العلوم االسالمٌة جامعة بغداد 

 المماالت الدٌنٌة –الموالع االلكترونٌة ذات الصلة البعٌدة عن التطرف  ب ـ المراجع االلكترونٌة، موالع االنترنٌت ....

 

 بنٌة الممرر .11

 طرٌمة التمٌٌم طرٌمة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 االول

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة تعرٌف الدٌن

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الثانً

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة تارٌخ االدٌان 

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الثالث

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة تصنٌف االدٌان

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الرابع

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة نظرٌات نشوء الدٌن

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الخامس

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة نماذج من االدٌان الوضعٌة

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 السادس

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة علم ممارنة االدٌان

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 السابع

 وعرض بوربوٌنت

الحضور  طرح االسئلة االدٌان المصرٌة

االختبارات 

 التفاعل الصفً
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 خطة تطوٌر الممرر الدراسً  .13

   

 . الطلبة هانوسلس الى اذ مٌالمفردات بشكل سل صالٌحدبثة ال ةٌوسائل معرف كٌ.تطب

 انواالدٌ هبالفكري للمذا شٌاالحترام والتعا ضمنٌ، بما  ةٌواالدب ةٌالملكة الفكر نمًٌ بما الطلبة لدى الفكري الحوار هامش عٌ. توس2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاذ المادة: م.د عدنان حسن موسى 

 


