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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 اإلسالمية الدراسات: القسم العلمي
 انفكش اإلعاليٙ ٔاالعتششاق / انًشصهخ انشاثؼخاسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/    4  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 أ.عبداجلبار عبدالواحد صاحل: اسم استاذ املادة
 0202/     4/7:   لتاريخا

 :   التوقيع
 اسم رئيس القسم :

 0202/    :   / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 انذراسي صف انًمررو

 

 كهية انحكًة اندايعة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 لغى انذساعبد اإلعاليٛخ    ؼهًٙ انمغى ان .2

 انفكش اإلعاليٙ ٔاالعتششاق / انًشصهخ انشاثؼخ انًمشس )اعى انًبدح(اعى  .3

 )ػُذ ثؼذ( انكتشَٔٙصضٕس٘ /  أشكبل انضضٕس انًتبصخ .4

 / نهفظم انخبَٙ فمظ فظهٙ َظبو انًمشس )فظهٙ/ عُٕ٘( .5

 انكهٙ(عبػخ  333عبػخ اعجٕػٛبً ) 2 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2321/     7/ 4         تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 -:أْذاف انًمشس .8
 

  انضيُٙ ٔااليتذاد االَغبَٙ انفكش فٙ  ٔثذاٚتّ اإلعاليٙ ٔانفكش انفكش يفٕٓو .1

 انفكش اإلعاليٙ  ٔفبئذتّ يظطهش ػهٗ انتؼشف .2
  اإلعاليٙ انفكش ثُشأح تؼشٚف .3
 اإلعاليٙ فكشنه ٔانخظبئض انغًبد اثشص تضذٚذ .4
  ٔاعبنٛجٓى ٔغبٚبتٓى انًغتششلٍٛ ٔافكبس اساء يُبلشخٔ ثبالعتششاق انتؼشٚف  .5

  نهتؼهى ثبنذافؼٛخ انًؼشفخ انطهجخ اكتغبة .6
 يٍ نؼذد انتذسٚغٙ ٔانطبنت  دساعخ خالل يٍ انًؼشفخ ْزِ ٔتتى انفكش اإلعاليٙ  ، نذساعخ انُظشٚخ انًؼشفخ .7

 انًشارغ.
 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ لبدس طبنت تخشٚذ .8
 ٔثبالخض انفكش االعاليٙ انششػٛخ نهؼهٕو االعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .9

 اٜخشٍٚا يغ نهتؼبيم انتشثٕٚخ ثبالعبنٛت يهى طبنت تخشٚذ .13
 يغتمجال انؼبنٙ انتؼهٛى نشفذ انؼهٛب انذساعخ يٕاطهخ انمذسحػهٗ نذٚٓب انطهجخ يٍ َخجخ تخشٚذ .11
 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ لبدس طبنت تخشٚذ .12

 
 

 

  

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 .6
  دهذا  انًعريية األ -أ
   انفكش اإلعاليٙ ... ٔاالعتششاق .فٙ انجضج يُبْذ ػهٗ انتؼشف   .1أ

 انًمشس ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد النًبو   2أ 

 .انتذسٚظ ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ االثؼبد تطجٛك يٍ انتًكٍٛ 3.أ

 ثبنًمشس انًتؼهمخ ٔانًظبدس انًشارغ يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛ .4أ

 انذساعٛخ انًبدح نتمجم َفغٛب انطبنت اػذاد 5.أ

   انًغتششلٍٛ ٚهؼجّ انز٘ ٔانذٔس اإلعاليٙ انفكش يبدح فٓى ػهٗ نهضظٕل انطبنت تًكٍٛ 6.أ

 انتشثٕٚخ انًؤعغبد فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذاد 7أ

 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ اإلعاليٛخ نهذساعبد يذسط إػذاد8 أ 
  ًمرر.انخاصة بان يةانًهاراجاألدهذا    -ب 

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

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 انطهجخ ثٍٛ ٔانُمبػ انُمذ ، انضٕاس

 
 طشائك انتمٛٛى      

 3تمبسٚش تمذٚى .1

 انًشبسكخ فٙ انُمبشبد انظفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفظم انذساعٙ .6
 تخشد ثضٕث .7

 األدهذا  انىخذانية و انميًية  -ج

 .انذلٛمخ انؼهًٛخ انًظبدس انٗ ٔانشرٕع ثبنًبدح انخبطخ انكتت لشاءح ػهٗ انطبنت صج  -1د

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

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

 
 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 ٔفتش ثبة انضٕاس ٔانًُبلشخ انًبدح انغبثمخ ثشكم ػبو  ػشع طشٚمخ .1

 انُظشٚخ انًضبضشاد .2

 . نًٕاضٛغ يضذدح يغجمب  انجضٕث كتبثخ .3
 اػذاد انتمبسٚش يٍ غٛش انكتبة انًمشس.  .4
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفظم انذساعٙ .5
ثًٕلغ   االنكتشَٔٙ ٚخض انًبدح  ) ْٔٙ كخٛشح التختض انجضج ػجش يؼهٕيبد ػهٗ االطالع  .6

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

 3تمبسٚش تمذٚى .1
 انًشبسكخ فٙ انُمبشبد انظفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 ثذاٚخ انفظم انذساعٙصم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ  .6

 انًنمىنة ) انًهارات األخري انًحعهمة بمابهية انحىظيف وانحطىر انشخصي (.انحأدهيهية انًهارات انعاية و -د 

 انظف اداسح يٓبساد -1د

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ انًذاسط فٙ تذسٚظ يٓبساد انطبنت ٚكتغت ـ اٌ 2 د

 انؼهًٛخ لبثٛهتٓى صغت انفئبد ثٍٛ ٔانتًٛٛض انتمٕٚى ـ يٓبساد3د

 انفكش االعاليٙ يبدح  تخض ٔيؤتًشاد َذٔاد ـ صضٕس4 د

 انؼهًٙ انجضج ػهٗ ٔتضفٛضْى نهطهجخ انًغتًش انتؼهى فشص تٕفٛش ـ 5د

 انتفكٛشانًختهفخ يٓبساد اكتغبة فٙ انًُظى انزاتٙ نتؼهىا انضج ػهٗـ 6د
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 -:ٔ  انفظم انٕاصذ نهُظبو انفظهٙ )انكٕسعبد((   ) انفظم انذساعٙ االٔل نهُظبو انغُٕ٘ ثُٛخ انًمشس  - 1     .7

 األسبىع
انساعا

 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  

ومحاضرة تعارف 

  تمهيدية عن

برنامج الدراسي ال

وبيان  لهذا الفصل

المفردات المنهجية 

والكتب الممررة 

والمساعدة، وطريمة 

شرح المحاضرة 

عن طريك ) الصف 

االلكتروني( وارسل 

  مكتوبة  المحاضرة

عن  bdfوورد و

طريك الصف 

االلكتروني. وفيها 

الواجب الخاص 

ويتم بالمحاضرة 

ة م الواجب بداياستال

، المحاضرة الالحمة

استمبل اجاباتكم و

واستفساراتكم 

ومالحظاتكم عن 

طريك الصف 

االلكتروني مباشرة 

، بعد المحاضرة

أعددت لكم ) اسئلة و

االمتحان المفتوح 

لمادة الفرق 

الكالمية( اما عن 

كيفية حلها تمرأ 

السؤال وتفتح 

الكتاب وتمرأ 

االجابة ومن ثم 

تغلك الكتاب وتجيب 

 على السؤال

بالصيغة التي 

فهمتها) االجابة 

النصية كما في 

الكتاب ترفض 

وتهمل( ومطلوبة 

 

 تمذٚى.1

 3تمبسٚش

 صم .2

 اعئهخ

 االيتضبٌ

 انًفتٕس

 دسربد.3

  االيتضبَبد

اإلختجبسا.4

 . انٕٛيٛخ د

اإلختجبسا.5

 انشٓشٚخ د
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منكم لبل نهاية 

الفصل بعشرة أيام ، 

وتعتبر مراجعة 

 .شاملة ونشاط لكم

2 2 

  االْذاف انًؼشفٛخ 

بناء وعي فكري يؤمن ابلتعايش ويعتمد  .1
النسبية املعرفية وبيان امهية الفكر يف 

 االصول االسالمية

 ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد االنًبو .2

 انًمشس
 االثؼبد تطجٛك يٍ انتًكٍٛ .3

 ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ

 .انتذسٚظ
 يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛ .4

تعريف الفكر 

 َٔشأتّ االسالمي

انًضبضشاد  

 تمذٚى تمبسٚش
 انُمذ ، انضٕاس

 ثٍٛ ٔانُمبػ

انطهجخ، كتبثخ 

 انتمبسٚش
 

د

 

ت

ل

د

ٚ

و

 

ت

ل

ا
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 انًتؼهمخ ٔانًظبدس انًشارغ

 ثبنًمشس
 3تمبسٚش تمذٚى .5

 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس .6
 االيتضبَبد  دسربد .7
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .8
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .9
 انذساعٛخ انًبدح نتمجم َفغٛب انطبنت اػذاد
  انًبدح فٓى ػهٗ نهضظٕل انطبنت تًكٍٛ

 نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذاد .13

 انتشثٕٚخ انًؤعغبد فٙ
نهذساعبد  يذسط ػذادإ .11

 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ اإلعاليٛخ

 

س

ٚ

س

 

ل

د

ٚ

ح

 

. 
  

3 2 

 جشَبيذ انخبطخ 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
 

خصائص الفكر 
 االسالمي

 راتٓب

ت .1
ل

د

ٚ

و

   

 راتٓب 2 4
 انفكر جطىر

  راتٓب االساليي

 راتٓب 2 5
يشارؼخ نًب عجك 

 ٔايتضبٌ شفٓٙ
  راتٓب

 راتٓب 2 6
 االساليي انفكر

 انًذارس ٔ انحذيث
 انحذيثة واالجدادهات

  راتٓب

  راتٓب ايتضبٌ شفٓٙ راتٓب 2 7

 راتٓب 2 8
مقدمة عن 
 االسحشراق

  راتٓب

  راتٓب انًسحشرلين ينادهح راتٓب 2 9

  راتٓب االسحشراق أدهذا  راتٓب 2 11
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 راتٓب 2 11
 انفكر جطىر

  راتٓب االسحشرالي

 راتٓب 2 12
يشارؼخ نًب عجك 

 ٔايتضبٌ شفٓٙ
  راتٓب

 راتٓب 2 13
 انفكر خصائص

  راتٓب االسحشرالي

  راتٓب االسحشراق انًحايذ راتٓب 2 14

 راتٓب 2 15
يُبلشخ صم اعئهخ 

 االيتضبٌ انًفتٕس
  راتٓب

 انجُٛخ انتضتٛخ  .8

 .ـ انكتت انًمشسح انًطهٕثخ :1
 الفكر االسالمي / جلنة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / أ.د. رعد مشس الدين حمي الدين

 أ.د.دمحم هادي                                                                   
 أ.د.دمحم حسني                                                                   

  -ـ انًشارغ انشئٛغٛخ )انًظبدس( :2

  :( انًزالد انؼهًٛخ ، انتمبسٚش ،.... ) اـ انكتت ٔانًشارغ انتٙ ٕٚطٗ ثٓب 
، دار الكتاب العربي ، سعيذ ادوارد – االسحشراق،  3004، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، انًيالد زكي-االساليي انفكر

 رعذ-االسحشرالية انحركة جاريخ، 2191، دار العلم للماليين ، بيروت ، يؤنفين يدًىعة-انًسحشرلين ينادهح،  3002القاهرة ، 

 جدذيذ2111،  مطبعة انوار الشرق ، بيروت ،  انطائي باسم.د -انكالو ليكد، 3022االندلس ، بغداد ، ، دار انذين يحي انذين شًس

 .5995، كراتشي ،  البال دمحم، انحفكيرانذيني

  االنكحرونية، يىالع االنحرنيث:ب ـ انًراخع 
(  الفكر اإلسالمياليحتاج الطالب موقع محدد وانما يكتب في البحث على الكوكل او أي متصفح ) 

    .( سيجد مبتغاه بدون جهد كبير االستشراق)
 

 خطخ تطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .9

   

 0خارجية معلومات تتطلب اليت الواجبات من االكثار .5
 االمتحاانت الشفوية اليت تتطلب التفاعل  مع املادة املطروحة من االكثار .2

 الدكتوراه محلة من علميا مؤهلنی 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 التقنياتواستعمال 
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 مْوارشاد الطلبة توتوجها قابليات تنمي اليت املكتسبة واخلربات التعلم فرص بتوفری ْتًبو اال .5
 والوجدانية ةواملهاري املعرفية كفاايهتم تطوير لضمان للتعلم املستمر

 
 

 

 انهدنة انعهًية يي انمسى:
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 :اعضو 
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 :اعضو 
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 :ارئيس
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