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 واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 الذراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 لغى انذساعبد اإلعاليٛخ    ؼهًٙ انمغى ان .2

 انفشق انكاليٛخ / انًشصهخ انخبنخخ انًمشس )اعى انًبدح(اعى  .3

 )ػُذ ثؼذ( انكتشَٔٙصضٕس٘ /  أشكبل انضضٕس انًتبصخ .4

 فصهٙ َظبو انًمشس )فصهٙ/ عُٕ٘( .5

 عبػخ انكهٙ( 66عبػخ اعجٕػٛبً ) 2 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2621/     7/ 4         تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 -:أْذاف انًمشس .8
 

  نٓب انضيُٙ ٔااليتذاد االَغبَٙ انفكش فٙ ٔثذاٚتٓب ثبنفشق انكاليٛخ  انتؼشٚف .1

 نفشق انكاليٛخا ثُشأح تؼشٚف .2
 نهفشق انكاليٛخ ٔانخصبئص انغًبد اثشص تضذٚذ .3
  نهفشق انكاليٛخانفهغفٛخ  ٔاالفكبس االساء يُبلشخ .4

 انؼمذ٘ نهفشق انكاليٛخطشٚمخ ٔاعهٕة انتفكٛش  .5

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ لبدس طبنت تخشٚذ .6
 انششػٛخ نهؼهٕو االعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .7
 انًشاْمٍٛ يغ نهتؼبيم انتشثٕٚخ ثبالعبنٛت يهى طبنت خشٚذ .8
 يغتمجال انؼبنٙ انتؼهٛى نشفذ انؼهٛب انذساعخ يٕاصهخ انمذسحػهٗ نذٚٓب انطهجخ يٍ َخجخ تخشٚذ .9

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ لبدس طبنت تخشٚذ .16

 انكاليٛخ نهفشق االعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .11

 
 

  

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 -:ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ًمشسيخشربد ان .9
  دهذا  المعريية األ -أ

 انًمشس ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد االنًبو   .1أ
 .انتذسٚظ ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ االثؼبد تطجٛك يٍ انتًكٍٛ.2أ

 ثبنًمشس انًتؼهمخ ٔانًصبدس انًشارغ يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛـ 3أ
 انذساعٛخ انًبدح نتمجم َفغٛب انطبنت اػذادـ 4ا
 انفشق انكاليٛخ يبدح فٓى ػهٗ نهضصٕل انطبنت تًكٍٛـ 5أ
 انتشثٕٚخ انًؤعغبد فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذادـ 6أ
 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ نهذساعبد اإلعاليٛخ يذسط ػذادإ.ـ7أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراجاألدهذا    -ب 

 ٔانضٕاس انًشبسكخ ػهٗ انمذسح - 1ة
 انًؼهٕيبد ثٍٛ انشثظ يٍ انطبنت ٚتًكٍ بٌـ 2ة
 تعليم الطالب الوسائل والمهارات الخاصة بكتابة البحوث والتماريرـ 3ب
 المابلية الذهنية للطالب في مجال تخصصة العلمي واالكاديمي تطويرـ 4ب

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 انطهجخ ثٍٛ ٔانُمبػ انُمذ ، انضٕاس

 

 
 طشائك انتمٛٛى      

 

 

 6تمبسٚش تمذٚى .1

 انًشبسكخ فٙ انُمبشبد انصفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙصم  .6

 
 األدهذا  الىجذانية و القيمية  -ج

 .انذلٛمخ انؼهًٛخ انًصبدس انٗ ٔانشرٕع ثبنًبدح انخبصخ انكتت لشاءح ػهٗ انطبنت صج -1د-1د

 .االَتجبِ تزهت انتٙ ٔاالصذاث ٔانشٔاٚخ ٔانشؼش انمصخ اعهٕة ثٕعبطخ نهًبدح انطبنت تشٕٚك2-د

 انتذسٚظ يُٓخ يضأنخ ػُذ ّث ٚمٕو عٕف انز٘ انذٔس أًْٛخ انطبنت ٚؼٙ أٌ- 3د                 

 
 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 

 انًُبلشخفتش ثبة انضٕاس ٔٔ انغبثمخ ثشكم ػبو  انًبدح ػشض طشٚمخ .1

 انُظشٚخ انًضبضشاد .2

 . نًٕاضٛغ يضذدح يغجمب  جضٕثان كتبثخ .3
 يٍ غٛش انكتبة انًمشس. انتمبسٚشاػذاد   .4
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 انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس .5
ثًٕلغ   ) ْٔٙ كخٛشح التختص ٚخص انًبدح  االنكتشَٔٙ انجضج ػجش يؼهٕيبد ػهٗ االطالع  .6

 ٔتٕرّٛ اعتبر انًبدح( يضذد ٔيٍ حى ػشضٓب عشٚؼبً ٔيُبلشتٓب يٍ لجم انطالة ثبششاف
 طشائك انتمٛٛى    

 6تمبسٚش تمذٚى .1
 انًشبسكخ فٙ انُمبشبد انصفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ .6

 المهارات األخري المحعلقة بقابلية الحىظيف والحطىر الشخصي (.المنقىلة ) الحأدهيلية المهارات العامة و -د 

 انصف اداسح يٓبساد -1د

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ انًذاسط فٙ تذسٚظ يٓبساد انطبنت ٚكتغت اٌـ  2 د

 انؼهًٛخ لبثٛهتٓى صغت انفئبد ثٍٛ ٔانتًٛٛض انتمٕٚى يٓبسادـ 3د

 يبدح انفشق انكاليٛخ تخص ٔيؤتًشاد َذٔاد صضٕسـ 4 د
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 -:) انفصم انذساعٙ االٔل نهُظبو انغُٕ٘   ٔ  انفصم انٕاصذ نهُظبو انفصهٙ )انكٕسعبد(( ثُٛخ انًمشس  - 1 .16

 األسبىع
الساعا

 ت

 يخشربد انتؼهى انًطهٕثخ
ٛخ أ ٔرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ أ يٓبساتتضمٛك اْذاف )يؼشفٛخ أ 

   خ(يٓبساد ػبي

اعى انٕصذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انتؼهٛى

 ـــــــ
 طشٚمخ انتمٛٛى

 ــــــ

1.  2  

 الفرق الكالمية  
تعارف ومحاضرة 

برنامج ال  عنتمهيدية 
 الدراسي لهذا الفصل

وبيان المفردات 
المنهجية والكتب 
الممررة والمساعدة، 

شرح وطريمة 
عن طريك ) المحاضرة 

( الصف االلكتروني
 المحاضرةوارسل 

 bdfوورد و  مكتوبة 

عن طريك الصف 
االلكتروني. وفيها 
الواجب الخاص 

م استالويتم بالمحاضرة 
الواجب بداية المحاضرة 

استمبل ، والالحمة
اجاباتكم واستفساراتكم 
ومالحظاتكم عن طريك 
الصف االلكتروني 

، مباشرة بعد المحاضرة
أعددت لكم ) اسئلة و

االمتحان المفتوح لمادة 
الفرق الكالمية( اما عن 

لها تمرأ السؤال كيفية ح
وتفتح الكتاب وتمرأ 
االجابة ومن ثم تغلك 
الكتاب وتجيب على 
السؤال بالصيغة التي 
فهمتها) االجابة النصية 
كما في الكتاب ترفض 
وتهمل( ومطلوبة منكم 
لبل نهاية الفصل بعشرة 

عتبر مراجعة أيام ، وت
 شاملة ونشاط لن

 

 تمذٚى.

 6تمبسٚش

 صم .2

 اعئهخ

 االيتضبٌ

 انًفتٕس

 دسربد.3

  االيتضبَبد

 اإلختجبساد.4

 . انٕٛيٛخ

 اإلختجبساد.5

 انشٓشٚخ

2 2 

  االْذاف انًؼشفٛخ 

 ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد االنًبو .1

 انًمشس
 االثؼبد تطجٛك يٍ انتًكٍٛ .2

 ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ

 .انتذسٚظ
 يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛ .3

 انًتؼهمخ ٔانًصبدس انًشارغ

 ثبنًمشس
 6تمبسٚش تمذٚى .4

 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس .5
 االيتضبَبد  دسربد .6

المقصود بالفرقة 
والفرق بينها 
وبين الطائفة 
والجماعة 

والحزب والملة 
 ، ٔ علم الكالم

نشأة الفرق 
 ٔاعجبثٓب الكالمية

  انًضبضشاد

 تمذٚى تمبسٚش
 انُمذ ، انضٕاس

 ثٍٛ ٔانُمبػ

كتبثخ ، انطهجخ

 انتمبسٚش
 

د

 

ت

ل

د

ٚ

و

 

ت

ل

ا

س
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 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .7
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .8
 انذساعٛخ انًبدح نتمجم َفغٛب انطبنت اػذاد
  ًبدحان فٓى ػهٗ نهضصٕل انطبنت تًكٍٛ
 فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذاد .9

 انتشثٕٚخ انًؤعغبد
نهذساعبد  يذسط ػذادإ .16

 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ اإلعاليٛخ

 

ٚ

س

 

ل

ا

 ال

3 2 

 جشَبيذ انخبصخ ثبن األْذاف انًٓبساتٛخ

 انًشبسكخ ػهٗ انمذسح .1

 ٔانضٕاس
 انشثظ يٍ انطبنت ٚتًكٍ اٌ .2

 انًؼهٕيبد ثٍٛ
تعليم الطالب الوسائل  .3

والمهارات الخاصة بكتابة 
 البحوث والتمارير

تطوير المابلية الذهنية  .4
للطالب في مجال تخصصة 

 العلمي واالكاديمي

يشارؼخ عشٚؼخ 

نهًضبضشح 

الشروط انغبثمخ ، 
توافرها الواجب 

فيمن يتصدى 
لدراسة الفرق 

، اعتالو الكالمية

انٕارت انٕٛيٙ 

 ٔيُبلشتّ

 راتٓب

ت .1
ل

د

ٚ

و

 

ت

ل

ا

 س

  

 راتٓب 2 4

يشارؼخ ػبيخ 

ٔيُبلشبد طالثٛخ 

نهًضبضشاد 

انغبثمخ ثبششاف 

ٔتٕرّٛ اعتبر 

 انًبدح

 راتٓب

 تمذٚى.

 6تمبسٚش

 صم .2

 اعئهخ

 االيتضبٌ

 انًفتٕس

 دسربد.3

  االيتضبَبد

 اإلختجبساد.4

 . انٕٛيٛخ

 اإلختجبساد.5

 انشٓشٚخ

 راتٓب راتٓب ايتضبٌ راتٓب 2 5

 راتٓب 2 6
القدرية 

 ومعتقداتها
  راتٓب

 راتٓب 2 7
تكًهخ يٕضٕع 

 يؼتمذاد انمذسٚخ
  راتٓب

 راتٓب 2 8
 الجهمية
 وفلسفتها

  راتٓب
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 راتٓب 2 9
تكًهخ فهغفخ 

 انزًٓٛخ
  راتٓب

 راتٓب 2 11
الخوارج واهم 

 معتقداتهم
  راتٓب

 راتٓب 2 11
تكًهخ يؼتمذاد 

 انخٕاسد
  راتٓب

 راتٓب 2 12
يشارؼخ نًب عجك 

 ٔايتضبٌ شفٓٙ
  راتٓب

 راتٓب 2 13
المرجئة واهم 

 افكارهم
  راتٓب

 راتٓب 2 14
تكًهخ افكبس 

 انًشرئخ
  راتٓب

 راتٓب 2 15
يُبلشخ صم اعئهخ 

 االيتضبٌ انًفتٕس
  راتٓب

 

 -:) انفصم انذساعٙ انخبَٙ  نهُظبو انغُٕ٘ فمظ ( انًمشسثُٛخ   - 2. 16

 الساعات األسبىع

يخشربد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
تضمٛك اْذاف )يؼشفٛخ أ 

ٛخ أ ٔرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ يٓبسات

   خ(يٓبساد ػبيأ 

 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى اعى انٕصذح / أٔ انًٕضٕع

 راتٓب 2 16
 انفشق انكاليٛخ انفصم انخبَٙ

 مراجعة سريعة لمواد الفصل االول
 راتٓب راتٓب

 راتٓب راتٓب المعتزلة واصولها الخمسة راتٓب 2 17

 راتٓب راتٓب منهج المعتزلة راتٓب 2 18

 راتٓب 2 19
اثر المعتزلة في الفكر العربي 

 االسالمي
 راتٓب راتٓب

 راتٓب راتٓب مراجعة ومناقشات طالبية راتٓب 2 21

 راتٓب راتٓب االشاعرة منهج االشعرينشأة  راتٓب 2 21

 راتٓب راتٓب  منهج االشعري راتٓب 2 22

 راتٓب راتٓب اشهر مناظرات االشاعرة راتٓب 2 23
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 راتٓب راتٓب مراجعة ومناقشات طالبية راتٓب 2 24

 راتٓب راتٓب الماتريدية ومعتقداتها راتٓب 2 25

 راتٓب راتٓب ذٚختكًهخ يؼتمذاد انًبتشٚ راتٓب 2 26

 راتٓب راتٓب مراجعة شاملة راتٓب 2 27

 راتٓب راتٓب يُبلشخ صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس راتٓب 2 28

 راتٓب راتٓب ايتضبٌ شٓش٘ راتٓب 2 29

 راتٓب راتٓب مراجعة شاملة راتٓب 2 31

 
 

 انجُٛخ انتضتٛخ  .11

أبو الفتح دمحم بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )ادلتوىف: ، ادللل والنحل ـ انكتت انًمشسح انًطهٕثخ :1
أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  ، الفصل يف ادللل واألهواء والنحل ،، مؤسسة احلليب الناشر:، هـ(326

 القاهرة -مكتبة اخلاجني ، هـ(234األندلسي القرطيب الظاهري )ادلتوىف: 
. 

  -ـ انًشارغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( :2

  :( انًزالد انؼهًٛخ ، انتمبسٚش ،.... ) اـ انكتت ٔانًشارغ انتٙ ٕٚصٗ ثٓب 
مكتبة  زهدي حسن عبد هللا،،ادلعتزلة،2776مكتبة دار السالم ، بريوت ،  دراسات يف الفرق العقائد ،د.عرفان عبد احلميد،

الغلو والفرق الغالية يف ، 0222، دار الشروق ، بريوت ، الكالم،امحد حممود صبحييف علم  ،2741، القاهرة –اخلاجني 
 . 6996، مكتبة املنار ، القاىرة ، احلضارة العربية االسالمية،د.عبد هللا سلوم السامرائي.
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ة ـ عالشي-أدلة اثبات الصانع لدى الفرق الكالمية اإلسالمية  ب ـ المراجع االلكحرونية, مىاقع االنحرنيث:
 , موحان تايه, براهيما جًا ،المعتزلة ـ االشعرية ـ أنمهذ

Iss22.613.https://doi.org/10.31185/lark.Vol1 
 

 الفواز هللا عبد علي  -أثر الصراعات السياسية في نشأة الفرق وعمائدها الكالمية
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 خطخ تطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

 0خارجية معلومات تتطلب اليت الواجبات من االكثار .6
 االمتحاانت الشفوية اليت تتطلب التفاعل  مع املادة املطروحة من االكثار .2

 الدكتوراه محلة من علميا مؤىلنی خبرجینی املختلفة واملؤسسات والكليات اجلامعات رفد يف االسهام .3
 واملاجستری

 توافر أساسها على يف تعتمد اليت الرباجميات وتطبيق اامهارات خمتلف استعمال االسهام يف .4
 .املختلفة واستعمال التقنيات

 مْوارشاد الطلبة توتوجها قابليات تنمي اليت املكتسبة واخلربات التعلم فرص بتوفری ْتًبو اال .5
 والوجدانية ةواملهاري املعرفية كفاايهتم تطوير لضمان للتعلم املستمر

ابدال الكتب املنهجية املقررة مبصادر حديثة كون الكتب القدمية يصعب فهمها واستيعاب مفرداهتا  .6
من قبل طلبة ىذه االايم ، وحتتاج لوقت طويل لشرح املفردة وايضاحها لغالبية الطالب ، ونقطة 

املفردات املفررة ... لذا نقرتح  اال وىي ان الكتابنی املقررين اليغطيآخرى جديرة ابالىتمام 
أ. عبداجلبار عبدالواحد ، حيث مت ترتيبو على  اعتماد كتاب الدخل لدراسة الفرق الكالمية ملؤلفو

عبد القادر ، الفرق الكالمية اإلسالمية وظاهرة التطرف الدينيكتاب ضوء املفردات املنهجية ، او 
المعتزلة ، زهدي جار هللا ، اهمية  ،الجزائر–جامعة حسيبة بن بهعمي ، الشمف ، شارفي

 .م7491لمنشروالتهزيع، بيروت ، 
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