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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكد القدؼ العمسي

  او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

  سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي

بسجرسي القخآن الكخيؼ  ةعجاديواإلالعسل عمى تخخيج دفعات مؽ الظمبة لخفج السجارس الستؾسظة  .1
 والتخبية اإلسالمية.

. العسل عمى بيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وىي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.
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 . تؾجيو الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء بو اإلسالم.3   

 تدام بالسفخدات الجراسية.لاال  .4  

 . إثخاء السحاضة ببعض السؾاضيع التي تخبط الجراسة بالسجتسع والتي تحقق فائجة عمسية وتخبؾية.5  

 تعخيف الظمبة بالجيؾد الفقيية عمى اختالف مجارسيا ومرادرىا السعتسجة لجييا. .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 السعخفيةاالىجاف 

 

  ....................اسذ التخبية..إثخاء عقؾل الظمبة بسادة  العسل عمى -1أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 
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 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 والتعمؼطخائق التعميؼ 

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  

 ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت   

 

 طخائق التقييؼ

 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             
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 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 كمساتو بظخيقة نيحيبيةأداء.... ان يتقؽ الظالب 1د 
 .....افكاره بظخيقة ثقافية ومشظكية ..القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 ...الذخري قجراتو واتدانو.... ان يحافظ الظالب عمى3د
 ...السادة العمسية .....معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بشية البخنامج11
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

   العقيجة االسالمية  الثانية   -1

 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

 .........متكامل......إعجاد مشيج اكاديسي.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 .ؼ الظمبةيذات الرفية وتقي.اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي 

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج
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 مخظط ميارات السشيج        

 البخنامج الخاضعة لمتقييؼيخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ                      

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 التدمدل

 

 
/ الدشة / السدتؾى 

 املرحلة

ادة اسؼ الس
 الجراسية

 أساسي

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  )السياراتالسشقؾلة 

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

العقيجة  2022\2021 -1
 االسالمية 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 

                   الثالثة السخحمة 
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 ادة الجراسيةسؾذج وصف السن

 ادة الجراسيةوصف الس

 

 سيوزارة التعميؼ العالي والبحث العم  السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدالقدؼ العمسي

 العقيدة االسالمية  السادة الجراسيةاسؼ 

 googlemeetو classroomعبخ تظبيق  أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

 الثالثةالسخحمة                           الفرل / الدشة

 ساعة 60 )الكمي( الجراسيةعجد الداعات 

 2/10/2021                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 ادة الجراسيةأىجاف الس        

 السادة العمسية.فيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

 .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة2

  االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة .3 

 .....السادة العمسية ...مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 البخنامج.
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 معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -1أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر. -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5الحىشي  طخيقة العرف. 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 طخائق التقييؼ

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة 
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د
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 ادة الجراسيةبشية الس                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

 ساعتان االول
  معخفة ميارية

 العقيجة االسالمية 
 مذتخكة

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 ساعتان الثاني

تعخيف العقيجة  معخفة ميارية
 االسالمية 

 لغتا واصظالحا 

 مذتخكة

اختبارات 
اختبار / يؾمية
 شيخي 

 الثالث

 

 ساعتان
 

 معخفة ميارية      
 

تاريخ العقيجة 
 مذتخكة  االسالمية 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 الخابع

 
 

 ساعتان
 

 
 

 معخفة ميارية     
 

 
مؾضؾعات العقيجة 

  االسالمية 

 فخدية
 
 

اختبارات 
 يؾمية

 
 

 

 الخامذ

 
 ساعتان

 
 

 
 

 معخفة ميارية    
  

 
  ادلة وجؾد هللا 

 مذتخكة
 
 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
  شيخي 

 

 
 

 الدادس
 

 ساعتان
 

    
 معخفة ميارية 

    

 
االدلة عمى وجؾد هللا 

 سبحانو وتعالى 

 
 فخدية

 
اختبارات 

 يؾمية
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 الدابع
 

 ساعتان

 
 معخفة ميارية

 التؾحيج الحاتي 
 التؾحيج في الرفات 
 التؾحيج في الخالكية 
 التؾحيج في الخبؾبية 

  

 
 مذتخكة

 
اختبارات 

/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 

 معخفة ميارية ساعتان الثامؽ 
 التؾحيج في الحاكسية 
 التؾحيج في التيقؽ 
  التؾحيج في العبادة 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 معخفة ميارية ساعتان التاسع

صفات الممو سبحانو 
 وتعالى 

 صفات هللا الثبؾتية 
الرفات الحاتية هلل 
  سبحانو وتعالى 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 معخفة ميارية ساعتان العاشخ
 

 هللا وصفات الفعل 
 ثالث صفات 

 التكمؼ  -1
 الرجق  2 -2
 الحكسة  -3

 اختبار شيخي  مذتخكة

 ساعتان الحادي عذخ

 
 

 معخفة ميارية
 

 اختبار شيخي  مذتخكة صفات هللا الدمبية 

 مياريةمعخفة  ساعتان الثاني عذخ

 القزاء 
 تعخيفة لغتا واصظالحا 
الذؾاىج القخانية حؾل 

  معشى القزاء 

 اختبار شيخي  مذتخكة
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 البشية التحتية 

 كتاب العقيدة االسالميت للعالمت الشيخ جعفر السبحاني    ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 مباحث في العقيدة االسالميت للدكتور دمحم عبد العزيز  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

ذكر بعض خصائص  \كتاب المفيد في مهماث للتوحيد  اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 

 العقيدة االسالميت 

  مؾاقع االنتخنيت االلكتخونية،ب ـ السخاجع 

 

 اختبار شيخي  مذتخكة تفديخ معشى القزاء  معخفة ميارية ساعتان الثالث عذخ

 معخفة ميارية ساعتان الخابع عذخ
 

 القجر 
 تعخيفة لغتا واصظالحا 

 تفديخ معشى القجر 
الذؾاىج القخانية حؾل 

 معشى القجر 

 اختبار شيخي  مذتخكة

 ساعتان الخامذ عذخ

 
 

 معخفة ميارية
 

 الشبؾة 
تعخيفيا لغتا 
 واصظالحا 

االدلة عمى ضخورية 
 الشبؾة 

 مذتخكة
اختبارات 

 شيخية

 ساعتان الدادس عذخ
 معخفة ميارية

 

 القخان واىجاف الشبؾة 
 طخق معخفة االنبياء 

 
 اختبارات فخدية

 يؾمية
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 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 مادة اسذ التخبية. والعسل عمى تظبيقيا في سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيجتان يع -

العمل عمى اعطاء الطالب بتمخيص كتاب يخص مادة اسس التربية لكي ينمي قدرات الطالب وااللمام  -
 لهذه المادة الدراسية 

 

 


