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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 البخنامج

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية القدؼ العمسي/ السخكد 

 العقيجة االسالمية اسؼ البخنامج األكاديسي او السيشي 

 بكالؾريؾس عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية اسؼ الذيادة الشيائية 

 الشغام الجراسي: 

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

 سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي

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

. العسل عمى بيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وىي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.



 . تؾجيو الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء بو اإلسالم.3   

 .  االلتدام بالسفخدات الجراسية.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  

 التعميؼ والتعمؼ والتقييؼمخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق                 

 

 

 االىجاف السعخفية

 

  ....................سالميةالعقيدة اإلعقؾل الظمبة بسادة .. العسل عمى إثخاء -1أ

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

 السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼ.استخجام المؾحة والسذجخات التي تبيؽ  -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات. -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 ب األىجاف السياراتية الخاصة بالبخنامج

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 



 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 

 الظمبة.طخح االسئمة االستكذافية عمى  3ب 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

يسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي يخكد عمى االستاذ   
 والتعمؼ

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

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

 

 طخائق التقييؼ

 . التحزيخات اليؾمية والسذاركات الرفية3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1
 لمظالب. االنزباط الدمؾكي وااللتدام االخالقي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 األىجاف الؾججانية والكيسية. -ج      

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

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اجخاء امتحانات يؾمية سخيعة متزسشة اسئمة فكخية. -3ج             

 تكميف الظمبة بإعجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة. -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             



 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2

 الحزؾر اليؾمي .3

 د. السيارات العامة والتأىيمية السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  
 
 . ان يتقؽ الظالب أداء...كمساتو بظخيقة نيحيبية1د 
 . ان يستمػ الظالب القجرة عمى تؾضيح..افكاره بظخيقة ثقافية ومشظكية .....2د 
 واتدانو الذخري... . ان يحافظ الظالب عمى...قجراتو3د
 . ان يظؾر الظالب معمؾماتو عؽ.....السادة العمسية ...4د
 

 

 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 البخنامج. 11

 الداعات السعتسجة     اسؼ السادة الجراسية السخحمة الجراسية التدمدل 



 عسمي نغخي      

   العقيجة األسالمية لثةثاال  -1

 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

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

 .متابعة البخنامج بجقة.2

 الرفية وتقييؼ الظمبة..اعجاد االسئمة والسشاقذات 3
 

 معيار القبؾل )وضع األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو السعيج(          

 معيار القبؾل السخكدي 

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 

 



 

 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 التدمدل

 

 
/ السنة / المستوى 

 املرحلة

اسؼ السادة 
 الجراسية

 أساسي

 أم اختياري 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
السشقؾلة )السيارات األخخى 
الستعمقة بقابمية التؾعيف 

 والتظؾر الذخري(

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

العقيجة  2021 -1
 األسالمية

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   الثانيةالسخحمة 

                    

                   



 نسؾذج وصف السادة الجراسية

 وصف السادة الجراسية

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 اإلسالميةعمؾم القخآن والتخبية  القدؼ العمسي/ السخكد

 العقيجة األسالمية اسؼ السادة الجراسية

 googlemeetو classroomدوام رسسي )نغامي( أو ألكتخوني عبخ تظبيق    أشكال الحزؾر الستاحة

 الثانيةالسخحمة  الفرل / الدشة

 ساعة 60 عجد الداعات الجراسية )الكمي(

 2/10/2021                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السادة الجراسية        

 .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ فيؼ .السادة العمسية1

 .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة2

 .تدويج الظمبة بأىؼ االىجاف العامة 3 

 . ان يكؾن الظالب قادر عمى تؾعيف مفخدات...السادة العمسية .....4 

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

 البخنامج.



 . معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة5  

 

 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

 الخاصة بالسقخر.األىجاف السياراتية  -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب

     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5. طخيقة العرف الحىشي 4. طخيقة الدؤال والجؾاب 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 طخائق التقييؼ

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 د. السيارات العامة والتأىيمية السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(
 . تشسية قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية.1د

 الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(. تشسية قجرة 2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د



 بشية السادة الجراسية                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ التعميؼطخيقة 

 ساعتان االول
 التعريف بالعقيدة األسالمية  معخفة ميارية

 لغة واصطالح
 

 مذتخكة
اختبارات 

يؾمية/ اختبار 
 شيخي 

 ساعتان الثاني
اىسية العقيجة  معخفة ميارية

 األسالمية
 مذتخكة

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 

 الثالث

 

 ساعتان
 

 معخفة ميارية      
 

العقيجة خرائص 
 األسالمية

 
 مذتخكة

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 

 الخابع

 
 

 ساعتان
 

 
 

 معخفة ميارية     
 

طخق معخفة هللا 
 سبحانو وتعالى

السعخفة الحزؾرية 
والسعخفة الحزؾرية 

 والفظخية
 

 فخدية
 
 

اختبارات 
 يؾمية

  

 

 الخامذ

 
 ساعتان

 
 

 
 

 معخفة ميارية    
  

 
 ادلة وجؾد هللا

 مذتخكة
 
 

اختبارات 
يؾمية/ اختبار 

 شيخي 
 

 
 



 الدادس
 

 ساعتان
 

    
 معخفة ميارية 

    

 
 دليل الحجوث

 

 
 فخدية

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 الدابع
 

 ساعتان

 
 معخفة ميارية

 دليل الؾجؾب واألمكان
 
 مذتخكة

 
اختبارات 

يؾمية/ اختبار 
 شيخي 

 

 اختبار شيخي  مذتخكة واألختخاعدليل العشاية  معخفة ميارية ساعتان الثامؽ 

 معخفة ميارية ساعتان التاسع
امتحان شامل بسا 

 سبق درسو
 اختبار شيخي  مذتخكة

 معخفة ميارية ساعتان العاشخ
 

 اختبار شيخي  مذتخكة الرفات اإلليية

 ساعتان الحادي عذخ

 
 

 معخفة ميارية
 

 اختبار شيخي  مذتخكة الرفات الحاتية

 معخفة ميارية ساعتان الثاني عذخ
الرفات الدمبية 

 اختبار شيخي  مذتخكة والفعمية

 معخفة ميارية ساعتان الثالث عذخ
الرفات الخبخية وما 
يثبت الرفات الحاتية 

 والفعمية
 اختبار شيخي  مذتخكة



 البشية التحتية 

ممدمة معتسجة مؽ جامعة واسط كمية التخبية قدؼ عمؾم القخآن    ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1
 والتخبية االسالمية                    

 العقيجة اإلسالمية لمسؤلف جعفخ سبحانيكتاب -1  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 كتاب العقيجة األسالمية دمحم تقي مرباح اليددي  -2

 كتاب العقيجة لمذيخ دمحم رضا السغفخ -3

 معخفة ميارية ساعتان الخابع عذخ
 

 اختبار شيخي  مذتخكة القزاء والقجر

 ساعتان الخامذ عذخ

 
 

 معخفة ميارية
 

 مذتخكة الفخق الكالمية
اختبارات 

 شيخية

 ساعتان الدادس عذخ
 معخفة ميارية

 اختبار شيخي  مذتخكة اإلمامة 

 ساعتان الدابع عذخ
 معخفة ميارية

 
 مذتخكة السعتدلة

اختبارات 
 شيخية

 ساعتان الثامؽ عذخ
 

 معخفة ميارية
 

 األشاعخة
 

 مذتخكة
اختبارات 

 شيخية

 ساعتان التاسع عذخ 
 مياريةمعخفة 

 
امتحان شامل لكل ما 
 درس لمكؾرس الثاني

 فخدية   
اختبارات 

 يؾمية



ىشاك الكثيخ مؽ الكتب التي تبحث في مؾضؾع العقيجة األسالمية  اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 
 ميةوالستؾفخة في جسيع السكتبات العخبية والسح

 اليؾجج   ب ـ السخاجع االلكتخونية، مؾاقع االنتخنيت

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 لعقيجة االسالميةان يعتسج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيج والعسل عمى تظبيقيا في مادة ا -

الظالب العسل عمى اعظاء الظالب بتمخيص كتاب يخص مادة العقيجة اإلسالمية لكي يشسي قجرات  -
 وااللسام بيحه السادة الجراسية

 
 


