
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 
 
 
 
 

 اجلامعة  : جامعة دايىل   
 الكلية/ املعهد:  كلية العلوم االسالمية   
 القسم العلمي    : قسم العقيدة والفكر االسالمي   
 60/11/9612اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :  أ.م.د. فاضل امحد حسني                                                         اسم رئيس القسم :  أ.م.د امحد شكر دمحم    
                                                     60/11/9612التاريخ  :                                                         60/11/9612التاريخ   :        
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
                       60/11/9612التاريخ :     
 التوقيع:     

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 

  

 

 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرًاهج األكادَوٍ        

 

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

 

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 دَبًٌ /وٍُخ اٌؼٍىَ االعالُِخ / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 

 اٌذوزىساٖ اعُ اٌؾهبدح إٌهبئُخ  .4

  :ٌذساعٍ إٌظبَ ا .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 اٌىىسعبد

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 االدَبْ اٌغّبوَخ واٌىظؼُخ فهُ ِصطٍؼ

 ػٍُ االدَبْ ووُف ٔؾبد واهُ اٌزصُٕفبد اٌزٍ وظؼهب ػٍّبء االدَبْاٌزؼشف ػًٍ  

 االدَبْ ساعخ اٌّؤٌفبد اٌزٍ رخص ػٍُد

 واالثزؼبد ػٓ إٌهظ اٌذخًُ فٍ ػٍُ االدَبْ اصش صؾخ االػزمبد فٍ عالِخ االعُبي ِٓ االٔؾشاف اٌؼمبئذٌ

 ِخشعبد اٌجشٔبِظ اٌّطٍىثخ وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ
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 اٌّطٍىثخ وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 اعزُؼبة وفهُ اٌّبدح ثّب َخص اٌّفشداد اٌّطٍىثخ        -1أ

 إػذاد خطػ َىُِخ -2أ

 اعزخذاَ  اٌؼشوض اٌفُذَىَخ  واٌجشثىَٕذ أصٕبء اٌؾشػ  -3أ

 إػذاد اٌىعبئً اٌزىظُؾُخ -4أ

 إػذاد رمبسَش ِخزصشح ٌجؼط اٌّىاظُغ -5أ

 

 
 
 
 
 جشٔبِظ ٌٌخبصخ ثبا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 وعبئً اٌزىظُؼ– 1ة 

 وضشح االِضٍخ – 2ة 

          االٌّبَ ثأهُ االساء اٌجٕبءح ِٓ اٌىزبة اٌّمشس وِٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح  - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌمبء ِؾبظشح

 ِٕبلؾخ اٌطٍجخ

 واالعزٕجبغ شاٌزفىُ هبسحِ

 

 
 غشائك اٌزمُُُ      

 

 

 عئٍخ ووظغ األعئٍخ وغشػ االِزؾبٔبد اٌغشَؼخ اٌُىُِخوظغ خطخ  ٌطشػ األ

 

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 غشػ األعئٍخ ؽىي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىف -1ط         

 غشػ أعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ثؾٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخ -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عشَؼخ َىُِخ ثأعئٍخ فىشَخ -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبسَش ِخزصشح َؾزشن ثهب غبٌجُٓ او اوضش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّهظ -4ط   
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 . اػزّبد إٌّبلؾبد اٌصفُخ1

 . ؽً األعئٍخ اٌّطشوؽخ2

 . اإلعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغشَؼخ رمُّب ٌّغزىي اٌطٍجخ3
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 غشائك اٌزمُُُ    

 

 خَواٌؾفى خَشَاالخزجبساد اٌزؾش

 ِزٕىػخ ) وزبثخ اٌجؾىس واٌّمبالد خُُّرؼٍ أؾطخ

 

 
 

 

 .اٌؾخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 غشػ االعئٍخ ؽىي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىف-1د

 ؾٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخغشػ اعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ث -2د

 ػًّ اِزؾبٔبد عشَؼخ َىُِخ ثبعئٍخ فىشَخ -3د

 ػًّ ؽٍمخ ٔمبؽُخ ِخزصشح َؾزشن فُهب غبٌجُٓ او اوضش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّهظ -4د   

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

 

 

 

 
 غشائك اٌزمُُُ          

 
 
 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّشؽٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

 اٌضبٍٔ صجبؽٍ

2121/2119 
  2 دَبْ ػٍُ اال ع ع ن   449               
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 اٌزخطُػ ٌٍزطىس اٌؾخصٍ .12

 
 ة دراسية من قبل التدريسي نفسه . أعداد برانمج للمقرر الدراسي  لكل ماد

 . متابعة الربانمج بدقة2
 . أعداد األسئلة واملناقشات الصفية وتقييم الطلبة 3
 .استخدام وسائل تعليمية مناسبة4
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وظِؼُبس اٌمجىي  .13

 
 ( واالديب ميالعل)  االعدادي ادةهاملتعلم حاصال على الش كونيان 
 
 
 
 
 
 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
 أػذادهب (. غُ/ عبِؼخ ثغذاد ) عّ خُاٌؼٍىَ اإلعالِ خُِغٍخ وٍ 1 .15

 .اٌذوزى ا سٖ ؼَوأغبس شُس عبئً اٌّبعغز 2- .16

17. Google scholar. -3 ِىلغ اٌجبؽش اٌؼٍٍّ ػًٍ ِؾشن اٌجؾش 

 خُاٌّىزجخ االفذ ا سظ 4- .18
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 هخطط ههاراث الوٌهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

 السٌت / الوستىي

  2الورحلت 

2222/2219 

 رهز الوقرر

 

 ع ع ك   449

 اسن الوقرر

 ادَاى وضعُت
 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 

 

 تخصص اجبارٌ

 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برًاهج الخاصت بال

األهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 

 وصاسٖ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 اٌؼمُذح واٌفىش االعالٍِ    / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 بْ وظؼُخاٌّشؽٍخ اٌضبُٔخ /ادَ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 َىٍِ  ػجش االٔزشٔذ / ثشٔبِظ والط سوَ + ُِذ أؽىبي اٌؾعىس اٌّزبؽخ .4

 2121-2119اٌضبٍٔ /   اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ خالي اٌفصً 31عبػخ اعجىػُب / 2 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

  ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8
 كرطجُ خالي ِٓ هرار شرطىَ فٍ رغبػذٖ اٌزٍ اٌالصِخ هبساد.اوغبة اٌفشد اٌخجشاد واٌّؼٍىِبد وا1ٌّ .9

  هبواالعزفبدح ِٕ خُىُِاٌ بحاٌؾُ فٍ هبساداٌّؼٍىِبد واٌّ هزٖ .11

 وفٍ خُُّواٌزٕجؤء ثؾذوس اٌّىالف اٌزؼٍ خُُّاٌزؼٍ خُاٌّزؼٍمخ ثبٌؼٍّ خاٌغٍىوُ اٌظىاهش هُاًٌ ف غؼًَ.2 .11

 . ُهبػٍ طشحاٌغُ وِؾبوٌخ هبظجط خهبَإٌ .12

 ِٓ ِؾىالد ُُواٌزؼٍ خُاٌزشث ذاُِْ فٍ مىََ.ؽً ِب3 .13
 
 
 
 
 
 

 

ها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 غشػ األعئٍخ ؽىي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىف  --1أ

 غشػ أعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ثؾٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخ  -2ط

 بد عشَؼخ َىُِخ ثأعئٍخ فىشَخ ػًّ اِزؾبٔ -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبسَش ِخزصشح َؾزشن ثهب غبٌجُٓ او اوضش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّهظ -4ط   

--  
- 
-  
-   
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 

 وعبئً اٌزىظُؼ – 1

 األِضٍخ وضشح  – 2ة 

 ِمبسٔخ ِىاظُغ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشوط ثٕزبئظ اصشائُخ ثٕبءح – 3ة 

 
 غشائك اٌزمُُُ      

 

 

 (شٌَ، ؽفىٌ ، رؾش ىٍَِأخزجبساد ِزٕىػخ ) 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 غشػ األعئٍخ ؽىي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىف -1ط

 غشػ أعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ثؾٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عشَؼخ َىُِخ ثأعئٍخ فىشَخ  -3ط

 هظش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّػًّ ؽٍمخ رمبسَش ِخزصشح َؾزشن ثهب غبٌجُٓ او اوض -4ط   

- 

-   

  
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     
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اٌطبٌت دوس األعزبر  ّضًٌَؼت األدواس أْ  مخٌَمبء ِؾبظشح / )غشاٌشاعؼخ /، ا خَاٌّؾبسوخ / إٌّبلؾخ /اٌزغز

 فٍ اٌمبء ِؾبظشحا ػًٍ صِالئه

 
 غشائك اٌزمُُُ    

 خَشَ، أخزجبساد رؾش خَ،أخزجبساد ؽفى خُ، فصٍ خُىَِأخزجبساد 

 

 

 
 ٌزطىس اٌؾخصٍ (.إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف وااٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسعُخ -1د

 رهُئخ األعئٍخ اٌخبسعُخ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د -2د

 ِزبثؼخ أعٍىة إٌّبلؾبد اٌصفُخ -3د -3د

ؽش اٌطٍجخ ػًٍ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼٍُُّخ اٌزٍ رؼشض ثؾىً فُذَى ػًٍ سواثػ ػٍُّخ  -4د    -4د

 سعُّخ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

 كتاب مدخل اىل االداين  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 كتاب مقارنة االداين  الدكتور شليب  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2
 كتاب مدخل اتريخ االداين عبد الرزاق حممود اسود

               ثهب   ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصًا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ ، اٌزمبسَش ،.... ) 
 جملة العلوم االسالمية جامعة بغداد 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ، ِىالغ االٔزشُٔذ 

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

 املقاالت الدينية

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

 . اٌطٍجخ هبْوعٍظ اًٌ ار ُُاٌّفشداد ثؾىً عٍ صبيَؽذثضخ ال خُفوعبئً ِؼش كُرطج.

 ؼَاالؽزشاَ واٌزؼب عَّٓ، ثّب  خُواالدث خَاٌٍّىخ اٌفىش ٍَّٕ ثّب اٌطٍجخ ٌذي اٌفىشٌ اٌؾىاس هبِؼ غُ. رىع2

 بْواالدَ هتاٌفىشٌ ٌٍّزا

 

 

 ثُٕخ اٌّمشس .11

عبد اٌزؼٍُ ِخش اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىظىع
 غشَمخ اٌزمُُُ غشَمخ اٌزؼٍُُ

اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ وػشض  2 االوي

 ثىسثىَٕذ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ رؼشَف اٌذَٓ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٍ
اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ وػشض  2 اٌضبٍٔ

 ثىسثىَٕذ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ ربسَخ االدَبْ 

جبساد اٌزفبػً االخز

 اٌصفٍ

اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ وػشض  2 اٌضبٌش
 ثىسثىَٕذ

اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ رصُٕف االدَبْ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٍ

اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ وػشض  2 اٌشاثغ

 ثىسثىَٕذ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ ٔظشَبد ٔؾىء اٌذَٓ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٍ
َىَخ اٌمبء ِؾبظشح فُذ 2 اٌخبِظ

 وػشض ثىسثىَٕذ
ّٔبرط ِٓ االدَبْ 

 اٌىظؼُخ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٍ

اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ  2 اٌغبدط

 وػشض ثىسثىَٕذ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ ػٍُ ِمبسٔخ االدَبْ

االخزجبساد 
 اٌزفبػً اٌصفٍ

اٌمبء ِؾبظشح فُذَىَخ  2 اٌغبثغ

 وػشض ثىسثىَٕذ
اٌؾعىس  غشػ االعئٍخ االدَبْ اٌّصشَخ

االخزجبساد 
 اٌزفبػً اٌصفٍ



  
 11الصفحت 
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