
 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 بغداد    –الكلية: كلية الحكمة الجامعة 

 الدراسات االسالمية.قسم القسم العلمي: 
 المرحلة الثانية  –العقيدة االسالمية اسم المقرر الدراسي )المادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/     7تاريخ ملء الملف :   

 
 التوقيع   :

 د.شهد حسين علي اسم استاذ المادة :
 0202/  7/     7التاريخ: 

 التوقيع   :
 د.محمد احمد حسين اسم رئيس القسم :

 0202التاريخ:   /    / 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 دقـق الملف من قبل لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم
   

 التوقيع:
 اسم عضو لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم:

 0202التاريخ:   /    / 



 وصف المقرر الدراسي

 

 كلية الحكمة الجامعة انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انذساسبد االساليُخ     انمسى انؼهًٍ  .2

 انؼمُذح االساليُخ /انًشؽهخ انضبَُخ . اسى انًمشس )اسى انًبدح( .3

 انكزشوٍَ )ػُذ ثؼذ(  أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 سُىٌ َظبو انًمشس )فصهٍ/ سُىٌ( .5

 سبػزبٌ اسجىػُب   2 ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( .6

 2221/    7/       7    ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 -أهذاف انًمشس: .8

 اكتساب الطالب ادلهارات ادلعرفية يف العقيدة -1

 اطالع الطلبة على انواع النظريات ادلتعلقة يف مادة العقيدة االسالمية -2

 تزويد الطالب بالثقافة العامة يف تطور العقائد االسالمية عند الديانات -3

 مادة العقيدة االسالميةتعريف الطلبة على طبيعة وامهية -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 
 
 
 

 -يخشعبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى: .9
 األهداف المعرفية   -أ

 .رفؼُم انًزبثؼخ انًؼشفُخ واكزسبة انشغجخ فٍ االصَبد فٍ انؼهى انُبفغ وانؼًم انصبنؼ --1أ

رًُُخ سوػ انجؾش انؼهًٍ نذَهى يٍ ؽُش رمىَى ورُظُى انًؼهىيبد واسزخذاو انًشاعغ وانزؼىد ػهً طشق  -2أ

 انذساَخ انسهًُخ .

اإلطالع ػهً رخبئش انفكش االساليٍ ورشاس انسهف ويُغضارهى انؾضبسَخ ويؾبونخ انًىاكجخ انًؼشفُخ ثٍُ  -3

 انزشاس وانؾذاصخ .

 ػاللخ انًؼبسف ثؼضهب ثجؼض يٍ دوٌ وضغ اطش يؾذد نهًؼبسفرًُُخ يفهىو االثسزًىنىعُخ و -4

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 رًُُخ يهبسح االرمبٌ نؼهىو انمشاٌ وخبصخ يبدح انؼمُذح –1

 رشغُغ انطبنت ػهً ػًهُخ انزأنُف واالَزبط-2

 رطىَش يهبسح انزؼبيم يغ يؼطُبد انجُئخ انًزطىسح وانزؾشس يٍ انزمبنُذ انزٍ الرزالءو يؼهب . – 3

 َزًكٍ انطبنت يٍ رشخُص ػُىة انؼمبئذ انًُؾشفخ -4
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انطشَمخ اإلنمبئُخ -1
 طشَمخ انًُبلشخ -2
 انطشَمخ االسزمشائُخ  -3
 انًكزجبد وانجشايظ االنكزشوَُخ  انؾذَضخ وثؼض يصبدس انًؼهىيبد االنكزشوَُخ يضماسزخذاو انزمُُبد  -4

 



     

 -:انفصهٍ )انكىسسبد(( ) انفصم انذساسٍ االول نهُظبو انسُىٌ   و  انفصم انىاؽذ نهُظبو ثُُخ انًمشس  - 1 .12

 الساعات األسبىع

يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
  

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اسى انىؽذح / أو انًىضىع

1 
 يؾبضشح امساء علم أصول الدين واسباهبا تعريف علم اصول الدين 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

2 
الرسول واخللفاء الراشدينالعقائد يف عهد  حالة العقائد االسالمية 2  يؾبضشح 

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

 طشائك انزمُُى      

 

 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انًمبسَخ ثٍُ انًخشعبد انخبصخ ثبنطبنت ويخشعبد كجبس انكزبة وانجبؽضٍُ-2

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ و انمًُُخ  -ط

نًبدح دوٌ سىاهب يٍ خالل انكزبثخ وانجؾش فٍ يىضىػبرهب ويؾبونخ رطىَشهب كشف يُىل انطبنت   --1ط      

. 

 انؼًم ػهً اَضبػ يفهىو انزمبسة انىطٍُ سغى اخزالف انههغبد وانهغبد فٍ راد انًغزًغ.  -2  ط      

 رفؼُم ػُصش انزكُف يغ انًبدح وانًىاد االخشي وثُئخ انغبيؼخ . -3  ط      
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 االسشبد وانزىعُخ انًجبشش -1

 انزىعُه انغًبػٍ يغ االخز ثبنفشوق انفشدَخ -2

 انزؼهى ػٍ طشَك انًؾبونخ وانخطأ-3

 
 طشائك انزمُُى    

 

 انًالؽظخ وانزمُُى -1

 رسغُم انًالؽظبد ويؾبونخ ثضهب ثٍُ اعضاء انًؾبضشح ثصىسح غُش يجبششح .-2

 

 
 انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. -د 
 رًُُخ لذسح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ وسبئم رمُُخ ؽذَضخ فٍ اكًبل انجؾىس .  -1د
 رًُُخ لذسح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ شجكخ انًؼهىيبد انذونُخ وانىسبئم انًزؼذدح  -2د
رطىَش لذسح انطبنت ػهً انؾىاس وانًُبلشخ وثزنك ًَكُه يٍ اعزُبص اخزجبساد يهُُخ رُظى يٍ لجم عهبد         -3 د

 يؾهُخ /إلهًُُخ/دونُخ
 أداسح انىلذ وانؼًم ضًٍ انىلذ انًؾذد  -4 د

 
 



3 
 يؾبضشح العقائد يف عهد االمويني والعباسني حالة العقائد االسالمية 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

4 
 يؾبضشح اصول الدين عند اهل السنة اصول الدين 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

5 
الديناصول  2  يؾبضشح اصول الدين عند الشيعة االمامية 

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

6 
 يؾبضشح اصول الدين عند ادلعتزلة اصول الدين 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

7 
 يؾبضشح االصول ادلختلف فيها واجملمع عليها اصول الدين 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

8 
 يؾبضشح االصل الديين واالصل ادلذهيب اصول الدين 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

9 
 يؾبضشح دليل احلدوث ادلة وجود اهلل 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

11 
الدور والتسلسل –دليل الوجوب  ادلة وجود اهلل 2  

 يُبلشخ يُبلشخ

11 
 يؾبضشح دليل العناية واالخرتاع ادلة وجود اهلل 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

12 
 يؾبضشح الدليل الوجودي والدليل االخالقي ادلة وجود اهلل 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

13 
 يؾبضشح الصفات السلبية الصفات االذلية 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

14 
 يؾبضشح الصفة النفسية الصفات االذلية 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ
 اخزجبس شهشٌ

15 
 امتحان فصلي (الصفات السلبية )القدم 2

 ايزؾبٌ  ايزؾبٌ 

 

 -ثُُخ انًمشس) انفصم انذساسٍ انضبٍَ  نهُظبو انسُىٌ فمظ ( :  - 2. 12

 الساعات األسبىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اسى انىؽذح / أو انًىضىع

16 
السلبية)البقاءالصفات  2  يؾبضشح تعريفه:الدليل العقلي والدليل النقلي (

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

17 
الصفات  2

السلبية)ادلخالفة 
 يؾبضشح تعريفه:الدليل العقلي والدليل النقلي

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ



 (للحوادث

18 
الصفات السلبية )القيام  2

 (بالنفس
العقلي والدليل النقلي تعريفه:الدليل  يؾبضشح 

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

19 
الصفات  2

 (السلبية)الوحدانية
 يؾبضشح تعريفه:الدليل العقلي والدليل النقلي

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

21 
 يؾبضشح تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي (صفات ادلعاين )القدرة 2

 يُبلشخ
 َىيٍاخزجبس 

 اخزجبس شهشٌ

21 
 يؾبضشح تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي (صفات ادلعاين)االرادة 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

22 
صفات ادلعاين )السمع  2

 (والبصر
 يؾبضشح تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

23 
 يؾبضشح تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي (صفات ادلعاين )العلم 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

24 
 تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي (صفات ادلعاين)الكالم 2

 يُبلشخ انزمشَش رمشَش

25 
 تعريفها :الدليل العقلي والدليل النقلي (صفات ادلعاين )احلياة 2

 يُبلشخ يُبلشخ

26 
مايرتتب على االميان  2

 بالصفات
 يؾبضشح مايستحيل  وماجيوز يف حقه تعاىل

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

27 
 يؾبضشح اقوال العلماء يف مسألة الرؤية رؤية اهلل تعاىل 2

 يُبلشخ
 اخزجبس َىيٍ

 اخزجبس شهشٌ

28 
 يؾبضشح رأي اجلربية وادلعتزلة القضاء والقدر 2

 يُبلشخ
 اخزجبس شهشٌ

 اخزجبسَىيٍ

29 
 رأي االمامية ,رأي االشاعرة القضاء والقدر 2

 يشاعؼخ يشاعؼخ

31 
 امتحان القضاء والقدر 2

 ايزؾبٌ  ايزؾبٌ 

 
 

 انجُُخ انزؾزُخ  .11



لبنان -بريوت –طبعة دار االمام االعظم -ي ,رشدي عليان وقحطان الدوري  صول الدين االسالم ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ :1
                            2111-1432الطبعة الثانية 

 سعد الدين التفتازاين وعبد ادللك السعدي.–شرح النسفية  -ـ انًشاعغ انشئُسُخ )انًصبدس( :2

                                     االذليات ,جعفر السبحاين                       اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب ) انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,....  (:
. 

 رسائل ادلاجستري وأطاريح الدكتوراة ضمن ختصص العقيدة وعلم الكالم .                                             
 

 ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ:
 ادلكتبة االفرتاضية  . –ادلكتبة الشاملة 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .12

 

 

 صَبدح ػذد سبػبد انًؾبضشاد انُظشَخ 

االنهُبد (ثأضبفخ ثؼض االيضهخ انىاضؾخ وانزطجُمبد انسههخ انزٍ  –رطىَش انًمشس انذساسٍ )ػهى انكالو 

 َسزىػجهب خالل يسُشره انؼهًُخ 

 ونكى فبئك انشكش وااليزُبٌ                               

 

 

 العلمية في القسم:اللجنة 

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 رئيسا:

 التاريخ:

 
 

 


