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نامج ومخرجات إلتعلم   ألهم خصائص إلبر
ً
 مقتضيا

ً
نامج إألكاديمي هذإ  إيجازإ إلمتوقعة يوفر وصف إلبر

 عما ؤذإ كان قد حقق إالستفادة إلقصوى من إلفرص إلمتاحة . ويصاحبه 
ً
هنا من إلطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن إلبر

 

 وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي  إلمؤسسة إلتعليمية .1

بية إإلسالمية قسم  إلقسم إلعلمي / إلمركز  .2  علوم إلقرآن وإلبر

نامج  .3 إألكاديمي إو إسم إلبر
ي 
 إلمهن 

بية إإلسالمية بك  الوريوس علوم إلقرآن وإلبر

 إلبكالوريوس إسم إلشهادة إلنهائية  .4

 إلنظام إلدرإسي :  .5
 سنوي /مقررإت /أخرى 

 فصلي 

  برنامج إالعتماد إلمعتمد   .6

ي  إلمؤثرإت إلخارجية إألخرى  .7
 تدريب صيف 

  18/10/2021 تاري    خ ؤعدإد إلوصف  .8

نامج  .9  إألكاديمي أهدإف إلبر

 حقوق إإلنسان . فهم مصطلح 1.9

ي إالسالم. إلتعرف عل 2.9
 إهم إلحقوق إلعامة ف 

 إلحقوق إالقتصادية وإالجتماعية وإلثقافية . درإسة 3.9

  

 

 

 
 
 
 

نامج إلمطلوبة وطرإئق إلتعليم وإلتعلم وإلتقييم  .11  مخرجات إلبر



 
 

 2اٌصفؾخ 
 

  
 

 إالهدإف إلمعرفية   -1
 بما يخص إلمفردإت إلمطلوبة     إستيعاب وفهم إلمادة   -1أ
 إعدإد خطط يومية -2أ
ح  -3أ ي إلشر

 
 إستعمال إلعروض إلفيديوية  وإلبوربوينت ف

 إعدإد إلوسائل إلتعليمية للتوضيح-4أ
 إعدإد تقارير مخترصة لبعض إلموإضيع -5أ

 

نامج  –ب   إألهدإف إلمهارإتية إلخاصة بالبر
 وسائل إلتوضيح– 1ب 
ة إالمثلة  – 2ب   كبر
 إالفادة من إلمفردإت إلمقررة وإلمصادر إلمساعدة       - 3ب 

 

 طرإئق إلتعليم وإلتعلم      

ة  طريقة إلمحاض 
 طريقة إلمناقشة )إلحرة وإلمقيدة(

 طريقة إالستقصاء
 

 طرإئق إلتقييم      

 إالختبارإت إلشهرية ) إلتحريرية وإلشفهية(
 إالختبارإت إالسبوعية )إلشفهية(

 
 

 إألهدإف إلوجدإنية وإلقيمية .  -ج
ي إلصفوف -1ج         

 طرح إألسئلة حول إلموإضيع إلقابلة للنقاش من قبل إلطلبة ف 
 طرح أسئلة يقوم إلطالب بحلها للفصول إلدرإسية  -2ج
 عمل إمتحانات رسيعة يومية بأسئلة فكرية  -3ج

ك بها طالبي   إو إكبر  -4ج         لدرإسة موضوع يخص مفردإت إلمنهج عمل حلقة تقارير مخترصة يشبر
  

 طرإئق إلتعليم وإلتعلم     

 
 وضع خطة  لطرح إألسئلة ووضع إألسئلة وطرح إالمتحانات إلشيعة إليومية

 
 

 طرإئق إلتقييم    

 . إعتماد إلمناقشات إلصفية 1     
 . حل إألسئلة إلمطروحة2
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 إلطلبة. إإلجابة عن إالمتحانات إلشيعة تقيما لمستوى 3
 
 

 

 
إلمهارإت إلعامة وإلتأهيلية إلمنقولة )إلمهارإت إألخرى إلمتعلقة بقابلية إلتوظيف وإلتطور -د 

 .)  إلشخصي
 متابعة إلمصادر إلخارجية  -1د
 تهيئة إألسئلة إلخارجية من تلك إلمصادر -2د
 متابعة أسلوب إلمناقشات إلصفية -3د
 إلخارجية وإلمتنوعة الغناء إلجوإنب إلمعرفية وصقلها تشجيع إلطلبة عل إستعمال إلمصادر  -4د

 طرإئق إلتعليم وإلتعلم          

 
. إستعمال طريقة إلمناقشة )إلمقيدة وشبه إلمقيدة ( وحل إلمشكالت  لطرح مثل هذه إلموإضيع إلخارجية 

ي مجرى أو مسار إلموضوع إلدرإسي مع أسئلتها. 
ي تصب ف 

 إلنر
 
 
 
 

 إلتقييم طرإئق          

 
 إالختبارإت إلتحریریة وإلشفویه -1

 إنشطة تعلیمیة متنوعة ) كتابة إلبحوث وإلتقارير( -2
 

نامج  .11  بنية إلبر

إلمرحلة 
 إلدرإسية 

 إلساعات إلمعتمدة           إسم إلمقرر أو إلمساق رمز إلمقرر أو إلمساق

 عملي     نظري      

ي 
 إول مسائ 

2020-2019 
  2 حقوق إإلنسان  
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 إلتخطيط للتطور إلشخصي  .12

 
 . أعدإد برنامج للمقرر إلدرإسي  لكل مادة درإسية من قبل إلتدريسي نفسه 1
نامج بدقة2  . متابعة إلبر
 . أعدإد إألسئلة وإلمناقشات إلصفية وتقييم إلطلبة 3
 .إستخدإم وسائل تعليمية مناسبة4
 
 
 
 

 إلقبول )وضع إألنظمة إلمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو إلمعهد(معيار  .13

) ي  إن یكون إلمتعلم حاصال عل إلشھادة إالعدإدية ) إلعلمي وإالدئر
 
 
 

نامج .14  أهم مصادر إلمعلومات عن إلبر

 مجلة كلیة إلعلوم إإلسالمیة / جامعة بغدإد  .  -1
 رسائل إلماجستب  وأطاری    ح إلدكتورإه.   - 2 

Google scholar-3    موقع إلباحث إلعلمي عل محرك إلبحث 
إضية.  -4  إلمكتبة إالفبر
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 ِخطظ ِٙبساد إٌّٙظ

 ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبضؼخ ٌٍزم١١ُ ٠شعٝ ٚضغ اؽبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

 أعبعٟ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس اٌّغزٜٛ/ اٌغٕخ 
 أَ اخز١بسٞ

األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ 
األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ 

األخشٜ اٌّٙبساد ) إٌّمٌٛخ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌؾخصٟ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط

اٌّشؽٍخ االٌٚٝ 

 اٌّغبئٟ 
2020-2019 

        √    √ √    اعجبسٞ ؽمٛق اإلٔغبْ  
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمشس

 

 ٚصف اٌّمشس

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

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

 ؛البرنامج.

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  اٌّشوض/ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  
ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ لغُ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / د٠بٌٝ 

 اإلعال١ِخ 
 سِض اٌّمشس/ اعُ 

 ؽمٛق اإلٔغبْ 

 اٌّزبؽخأؽىبي اٌؾضٛس 
 وٛوً ١ِذ+ ثشٔبِظ والط سَٚ / ٠ِٟٛ  ػجش االٔزشٔذ  

 اٌغٕخ/ اٌفصً 
 2020_2019/اٌضبٟٔ

 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ 
 عبػخ خالي اٌفصً 33/ عبػخ اعجٛػ١ب 2

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف 
18/10/2021 

 أ٘ذاف اٌّمشس
 
 اٌزٟ رغبػذٖ فٟ رط٠ٛش رارٗ ِٓ خالي رطج١ك اوغبة اٌّزؼٍُ اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ.1

 ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب 
 ٠غؼٝ اٌٝ فُٙ اٌظٛا٘ش اٌغٍٛو١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٕجؤ  ثؾذٚس اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفٟ.2

 .إٌٙب٠خ ٚ ضجطٙب ِٚؾبٌٚخ اٌغ١طشح ػ١ٍٙب 
 ْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٓ ِؾىالدؽً ِب٠ؾصً فٟ ١ِذا.3
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 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ  

ٚرّضً أدٔٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّٛعٛدح فٟ رص١ٕف ثٍَٛ ، ٚ٘زٖ اٌخطٛح رأرٟ أٚال ( أعززوبس اٌّؼٍِٛبد ) ٚٔؼٕٟ ثٙب 

األػٍٝ ، فجؼذ أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت أٚ اٌّزذسة ِٓ أعززوبس ( اٌّؼشف١خ ) ًٌىً إٌؾبطبد األدساو١خ ،ً ٚرّضً أعبعب  

، ٚاٌّغزٜٛ اٌضبٌش ٘ٛ اٌزطج١ك ، ٚاٌزٞ ٠ؾ١ش ( رمذ٠ُ ِؼٕٝ ٌٍّؼٍِٛخ ) اٌّؼٍِٛبد ٠ّىٕٗ اٌزؾٛي اٌٝ اٌفُٙ

مَٛ اٌّزؼٍُ ضّٓ ٘زا اٌّغزٜٛ ثؾً ألعزؼّبي اٌّؼشفخ أٚ اٌّجبدئء فٟ ؽبالد عذ٠ذح أٚ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ، ٠ٚ

اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي رطج١ك  اٌّؼٍِٛبد اٌّفِٙٛخ ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌغبثمخ ، أِب اٌّغزٜٛ اٌشاثغ فٙٛ اٌزؾ١ًٍ 

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ رغضئخ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼمذح اٌٝ أعضاء أثغظ ، ؽ١ش رُ رؼٍُ ٘زٖ األعضاء األثغظ فٟ اٌّشاؽً 

ٓ لجً ، ٚرٌه ِٓ اٌغبثمخ ، ٚاٌّغزٜٛ اٌخبِ ًِ ظ ٘ٛ اٌزشو١ت  ٠ٚزأٌف ِٓ ػ١ٍّخ رى٠ٛٓ ؽٟء ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛد ا 

خالي دِظ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ رؼٍّٙب فٟ اٌّغز٠ٛبد األدٔٝ ، ٚاٌزم٠ُٛ ٚ٘ٛ اٌّغزٜٛ األػٍٝ فٟ رص١ٕف ثٍَٛ ، 

ل١ّخ ٔٛع ِب ٚرٌه ٠ٚزأٌف ِٓ األؽىبَ اٌصبدسح اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌغبثمخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚرٌه ثبٌؾىُ ػٍٝ 

 .ثبٌٕغجخ ٌٙذف ِؼطٝ ، ثبعزؼّبي ِؼ١بس ِؾذد
 (أعزذػبء اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌزاوشح ) اٌززوش - 1أ 
 (ادسان ٚاعز١ؼبة اٌّؼٍِٛبد) اٌفُٙ  -2أ 
 (أعزؼّبي ِب عجك رؼٍّٗ  فٟ ِٛالف عذ٠ذح )اٌزطج١ك  -3أ 
 (اٌزفى١ه ٚاٌزغضئخ اٌٝ ػٕبصش ِٚىٛٔبد) اٌزؾ١ًٍ  -4أ 
 (رغ١ّغ االعضاء ٌزى٠ٛٓ وً عذ٠ذ) اٌزشو١ت  -5أ 
 (  أصذاس ؽىُ ػٍٝ اٌّٛضٛع ثٕبء ا ًػٍٝ ِؼب١٠ش) اٌزم٠ُٛ  -6أ 

 . األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 
 ٚعبئً اٌزٛض١ؼ – 1ة 
 وضشح األِضٍخ  – 2ة 
 ٕبءحِمبسٔخ ِٛاض١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ث – 3ة 
      
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضشح ، األوزؾبف ، االعزمصبء ، إٌّبلؾخ
 
 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 ٠ِٟٛ ، ؽفٛٞ ، رؾش٠شٞ) أخزجبساد ِزٕٛػخ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط
   

 اٌصفٛف  طشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاض١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ -1ط          
 طشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط
 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط
 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب طبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛضٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلؾخاٌّؾبضشح ، األوزؾبف ، االعزمصبء ، 
 
 
 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 
 ٠ِٟٛ ، ؽفٛٞ ، رؾش٠شٞ) أخزجبساد ِزٕٛػخ 

 
 
 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخصٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 
 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د  
 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د
 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ -3د

 رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ الغٕبء اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب     -4د   
 
 ث١ٕخ اٌّمشس

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اعُ اٌٛؽذح 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 األٚي 
  

ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ 

 ؽمٛق اإلٔغبْ 
االٌمبء 

ٚإٌّبلؾخ 

 طشػ االعئٍخ 

اٌؾضٛس 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
ِب١٘خ ٚطج١ؼخ ؽمٛق   صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 اٌضبٟٔ 

 اإلٔغبْ 
اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
 اٌضبٌش

 
اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  ؽ١ٌّٛخ ؽمٛق اإلٔغبْ   صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2

االخزجبساد 
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اٌزفبػً  

 اٌصفٟ
اٌىشاِخ اإلٔغب١ٔخ   صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 اٌشاثغ

 ٚؽمٛق اإلٔغبْ 
اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
ِغؤ١ٌٚبد ٚاٌزضاِبد   صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 اٌخبِظ

 اإلٔغبْ 
اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
خصبئص ؽمٛق   صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 اٌغبدط 

 اإلٔغبْ 
اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
 صٛر١خاٌمبء ِؾبضشح  2 اٌغبثغ

 
 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  فئبد اٌؾمٛق

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 ِٕٙظ ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  ػجبط فبضً اٌذ١ٌّٟ.د –اإلٔغبْ اٌفىش ٚاٌّّبسعخ ؽمٛق (  اٌّصبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                 

 ,....  (اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
سػذ ٔبعٟ اٌغذح . د–ٚاٌطفً ٚاٌذ٠ّمشاط١خ ؽمٛق اإلٔغبْ

 ٚآخشْٚ 
 

 ؾمٛق اإلٔغبْ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ راد اٌصٍخ ث ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ 

   
 .رطج١ك ٚعبئً ِؼشف١خ ؽذ٠ضخ ال٠صبي اٌّفشداد ثؾىً ع١ٍُ اٌٝ ار٘بْ اٌطٍجخ.1
 .رٛع١غ ٘بِؼ اٌؾٛاس اٌفىشٞ ٌذٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ّٕٟ اٌٍّىخ اٌفىش٠خ ٚاالدث١خ ٚاٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ.2
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 اعزبرح اٌّبدح
 ثؾبئش ٘بدٞ ؽغٓ . د.َ


