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 1الصفحة 

 
  

    

 وصف البرنامج األكادٌمً        

 

لمتولعة من الطالب تحمٌمها مبرهناً عما ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم ا

 إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه وصف لكل ممرر ضمن البرنامج

 

 وزارة التعلٌم العالً  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 لسم العمٌدة والفكر االسالمً / المركز  علمًالمسم ال .2

 بكالورٌوس عمٌدة وفكر اسالمً او المهنً اسم البرنامج األكادٌمً  .3

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائٌة  .4

  :النظام الدراسً  .5

 سنوي /ممررات /أخرى 

 فصلً

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 تدرٌب صٌفً المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 16/5/9696 تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

 بصورة عامة والعمٌدة االسالمٌة خاصة  فهم مصطلحات علم العمٌدة 1. 9

 

 التعرف على ادلة وجود هللا تعالى ،وصفاته جال وعال. 2. 9

 دراسة أبرز ألوال المدارس الكالمٌة فً مباحث االلهٌات.3.  9

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفٌة  - أ

      المادة حسب المفردات المطلوبةاستٌعاب   -1أ

 اعداد خطة ٌومٌة   -2أ

 استخدام العروض الفٌدٌوٌة  والبوربوٌنت  -3أ

 وسائل توضٌحٌة  -4أ

 اعداد تمارٌر مختصرة  -5أ

   -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتٌة –ب 

 وسائل التوضٌح  – 1ب 

 والمصادر المساعدةااللملم بأهم االراء من الكتاب الممرر  – 2ب 

    كثرة االمثلة     - 3ب 

 

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 الماء محاضرة 

 منالشة الطلبة 

 مهارة التفكٌر واالستنباط

 

 طرائك التمٌٌم      

 

 اختبارات شهرٌة تحرٌرٌة 

 اختبارات اسبوعٌة شفهٌة 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة . -ج

 عمل امتحانات سرٌعة ٌومٌة باسئلة فكرٌة  -1ج         

 طرح اسئلة ٌموم الطالب بحلها  -2ج

 طرح االسئلة حول المواضٌع المابلة للنماش من لبل الطلبة  -3ج

 -4ج   

 طرائك التعلٌم والتعلم     

 وضع خطة لطرح االسئلة وطرح االمتحانات السرٌعة الٌومٌة 

 طرائك التمٌٌم    

 

 اعتماد المنالشات الصفٌة  -1

 حل االسئلة المطروحة -2

 االجابة عن االمتحانات السرٌعة -3

 

 

 

 

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

 متابعة المصادر الخارجٌة  -1د

 تهٌئة األسئلة الخارجٌة من تلن المصادر -2د

 متابعة أسلوب المنالشات الصفٌة -3د

    تشجٌع الطلبة على استعمال المصادر الخارجٌة والمتنوعة الغناء الجوانب المعرفٌة وصملها -4د   

 طرائك التعلٌم والتعلم          

 

الموضوع الدراسً مع استخدام طرٌمة المنالشة  وحل المشكالت  لطرح مثل هذه المواضٌع الخارجٌة التً تصب فً مجرى أو مسار 

 أسئلتها.

 

 طرائك التمٌٌم          



  
 4الصفحة 

 
  

 

 والشفوٌة التحرٌرٌة االختبارات

 والمماالت البحوث كتابة ) متنوعة تعلٌمٌة انشطة

 بنٌة البرنامج  .11

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

 عملً     نظري      

  2  التصوف  االولى صباحً 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً .12

 . أعداد برنامج للممرر الدراسً  لكل مادة دراسٌة من لبل التدرٌسً نفسه 1

 لبرنامج بدلةامتابعة  .2

 م الطلبة ٌأعداد األسئلة والمنالشات الصفٌة وتمٌ .3

 استخدام وسائل تعلٌمٌة مناسبة.4

 

 

 

 

 

 

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

 ( واالدبً العلمً ) االعدادي الشهادة على حاصال المتعلم ٌكون ان

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 .( أعدادها جمٌع ) بغداد جامعة / اإلسالمٌة العلوم كلٌة مجلة 1

 .ره ا الدكتو وأطارٌح الماجستٌر سائل ر 2-

Google scholar. -3 البحث محرن على العلمً الباحث مولع 

 رضٌة ا االفت المكتبة 4-
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 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات الممابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتمٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسً اسم الممرر رمز الممرر السنة / المستوى

 أم اختٌاري

 ٌةالمهاراتاألهداف  ة ٌالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانٌة 

 والمٌمٌة 

والتأهٌلٌة المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنمولة

المتعلمة بمابلٌة التوظٌف 

 (والتطور الشخصً

 4د 3د 9د 1د 4ج 3ج 9ج 1ج 4ب 3ب 9ب 1ب 4أ 3أ 9أ 1أ

 االول

 

  التصوف 

 واالخالق

        √    √ √    تخصص اجباري 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 نموذج وصف الممرر

 

 وصف الممرر

 

 

 وزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة .1

  / المركز علمً المسم ال .2

 دٌالى / كلٌة العلوم االسالمٌة / لسم العمٌدة 

 مدخل الى دراسة العمٌدة اسم / رمز الممرر .3

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

 الثانٌة / الفصل / السنة .5

 ساعة خالل الفصل 33ساعة اسبوعٌا / 2 )الكلً(عدد الساعات الدراسٌة  .6

 13/5/2323 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر .8

 تطبٌك خالل من ذاته تطوٌر فً تساعده التً الالزمة والمهارات والمعلومات الخبرات الفرد .اكساب

  منها واالستفادة الٌومٌة الحٌاة فً والمهارات المعلومات هذه

 وفً التعلٌمٌة الموالف بحدوث والتنبؤء التعلٌمٌة بالعملٌة المتعلمة السلوكٌة الظواهر فهم الى .ٌسعى2

 . علٌها السٌطرة ومحاولة ضبطها النهاٌة

 مشكالت من والتعلٌم التربٌة مٌدان فً ماٌموم .حل3

 

ٌ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 

 وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم ممررمخرجات ال .13

 



  
 8الصفحة 

 
  

  هداف المعرفٌة األ -أ

 المعرفٌة األهداف -أ

 النشاطات لًكل ا أساس وتؤمن ،ً أوال تأتً وهذه الخطوة ، بلوم تصنٌف فً الموجودة المستوٌات أدنى وتمثل ( المعلومات أستذكار ) بها ونعنً

،  ( للمعلومة معنى تمدٌم )الفهم الى التحول ٌمكنه المعلومات أستذكار من المتدرب أو ٌتمكن الطالب أن فبعد ، األعلى ( المعرفٌة ) األدراكٌة

 هذا ضمن المتعلم وٌموم ، الٌومٌة الحٌاة أو فً جدٌدة حاالت فً المبادئء أو المعرفة ألستعمال ٌشٌر والذي ، التطبٌك هو الثالث والمستوى

عن  عبارة وهو التحلٌل فهو الرابع المستوى أما ، السابمة المستوٌات من المفهومة تطبٌك  المعلومات خالل من العملٌة المشاكل بحل المستوى

 وٌتألف التركٌب هو الخامس والمستوى ، المراحل السابمة فً األبسط األجزاء هذه تعلم تم حٌث ، أبسط أجزاء الى المعمدة المعلومات تجزئة

المستوى  هو والتمٌٌم ، األدنى المستوٌات فً تعلمها تم التً المعلومات دمج خالل من ، وذلن لبل ًمن ا موجود ٌكن لم شًء خلك عملٌة من

 بالنسبة وذلن ما نوع لٌمة على بالحكم وذلن من التعلم السابمة المستوٌات على المعتمدة الصادرة األحكام من وٌتألف ، بلوم تصنٌف فً األعلى

 .محدد معٌار باستعمال ، معطى لهدف

 ( الذاكرة من المعلومة أستدعاء )التذكر - 1 أ

 (المعلومات واستٌعاب ادران ) الفهم -2 أ

 ( جدٌدة موالف فً تعلمه سبك ما أستعمال) التطبٌك -3 أ

 (ومكونات عناصر الى والتجزئة التفكٌن ) التحلٌل -4 أ

 (جدٌد كل لتكوٌن االجزاء تجمٌع ) التركٌب -5 أ

   (معاٌٌر ًعلى ا بناء الموضوع على حكم أصدار ) التموٌم -6 أ

  ممرر.الخاصة بال ٌةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وسائل التوضٌح – 1ب 

 كثرة األمثلة  – 2ب 

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

  

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 األستنتاج ، التفكٌر ، األكتشاف ، األدوار لعب

 

 طرائك التمٌٌم      

 (تحرٌري ، شفوي ، ٌومً ) متنوعة 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



  
 9الصفحة 

 
  

 

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

 طرائك التعلٌم والتعلم     

  (زمالئه على محاضرةا الماء فً األستاذ الطالب دور ٌمثل أن األدوار لعب طرٌمة) / محاضرة الماء ،/ الراجعة التغذٌة/ المنالشة / المشاركة

 

 طرائك التمٌٌم    

 تحرٌرٌة أختبارات ، شفوٌة ،أختبارات فصلٌة ، ٌومٌة أختبارات

 

 

 

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

 متابعة المصادر الخارجٌة  -1د

 تهٌئة األسئلة الخارجٌة من تلن المصادر -2د

 متابعة أسلوب المنالشات الصفٌة -3د

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

 منهج ممرر من لبل الوزارة  - ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 الممدمة فً التصوف ابً عبد الرحمن السلمً   ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2

 زكرٌا االنصاريالرسالة المشٌرٌة 

 

 

)  اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                

 ( المجالت العلمٌة ، التمارٌر ،.... 

 التصوف عبد المادر عٌسى -

 للسٌد حسن النفاخ –دروس فً العمٌدة واالخالق  -

 بنٌة الممرر .11

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

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 األول 

 وعرض بوربوٌنت 

الحضور  طرح االسئلة  التصوفتعرٌف 

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الثانً 

 وعرض بوربوٌنت 

الحضور  طرح االسئلة  متى ظهرمصطلح التصوف 

االختبارات 

 التفاعل الصفً

 الثالث

 

 

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2

 وعرض بوربوٌنت 

الحضور  طرح االسئلة  السام التصوف

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الرابع

 وعرض بوربوٌنت 

المراحل التً مر بها 

 التصوف

الحضور  طرح االسئلة 

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 الخامس

 وعرض بوربوٌنت 

الحضور  طرح االسئلة  المدارس الصوفٌة

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 السادس 

 وعرض بوربوٌنت 

ممارنةبٌن التصوف 

 االسالمً والهندوسً

الحضور  طرح االسئلة 

االختبارات 

 التفاعل الصفً

الماء محاضرة فٌدٌوٌة  2 السابع

 وعرض بوربوٌنت 

الحضور  طرح االسئلة  االخالق 

االختبارات 

 التفاعل الصفً



  
 11الصفحة 

 
  

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

 

 خطة تطوٌر الممرر الدراسً  .13

   

 . الطلبة اذهان الى وسلس سلٌم بشكل المفردات الٌصال حدبثة معرفٌة وسائل .تطبٌك

 . واالدٌان للمذاهب الفكري االحترام والتعاٌش ٌضمن بما ، واالدبٌة الفكرٌة الملكة ٌنمً بما الطلبة لدى الفكري الحوار هامش توسٌع .9

 

 

 

 

 

 أ.م.د حسٌن علً رٌس  أستاذ المادة :

 التصوف واالخالق المرحلة ا الولى

 


