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 1لصفحة ا

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 تاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص امل

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الفكر العربي المعاصر

 بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

والتعرف  رز واهم المدارس الفكرية والفلسفية في الفكر العربي: التعرف على اب أهداف البرنامج األكاديمي .9

حركة النهضة الفكرية عند  واالطالع على على أهم التيارات الفلسفية واالصالحية والدينية في هذا الفكر، 

العرب في القرن التاسع عشر وعلى أهم عواملها، وعلى واقع الفكر العربي الحديث والمعاصر أهم 

المشكالت التي يعاني منها، فضالً عن محاولة اإلجابة عن السؤال والذي مفاده: اين نقف اليوم من مجمل 

في الغرب، وما السبيل إلى التوفيق بين األصالة  حركة التأريخ ومن مجمل التيارات الفلسفية التي ظهرت

والمعاصرة، والبحث المستمر عن الحلول التي تساعد في حل المشكالت الفكرية التي يمر بها واقعنا 

 العربي المعاصر.  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      .تعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير اإلنسانيال – 1

 تحديد مالمح الفكر العربي المعاصر. -2

 .محالة التوفيق بين األصالة والمعاصرة -3
 .تحديد المشكالت الفكرية التي يمر بها الواقع العربي -4
 .التعرف على الحلول التي وضعها المفكرون العربي المعاصرون  -5
فة كيف فهمت االتجاهات الفكرية التي ظهرت في القرن العشرين الواقع العربي وكيف محاولة معر -6

 .تعاملت معه 

مح لفكر له سمات وخاائ  تضع له خخاية فلسفية فكرية مستقلة عن االتجاهات محاولة رسم مال -7

 .الغربية المعاصرة ومتحررة بعض الشيء من النمط التقليدي في التفكير 

   
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 . ى التعرف على واقع الفكر العربي قبل وبعد عار النهضة الفكرية عند العربالقدرة عل  – 1ب 

 .محاولة التركيز على ضرورة أن يعرف الطالب واقعه الفكري بين اليوم وبين األمس  – 2ب 

لب استيعاب اكبر قدر من األفكار التي العمل على احداث مرونة فكرية عالية يستطيع بها الطا   - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة . 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

ة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئل

اذ المحاضر نهاية الفال الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األست

 ً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض ومن قبل الطالب أيضا

يا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب خفهياً وتحريرياً من ذلك تدريب الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوب

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالماادر 

كلية والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في ال

استخدام مناات التواصل االلكتروني أللقاء المحاضرات وألجراء االختبارات وخارجها، فضالً عن 

  واالمتحانات.

 

 

 
 طرائق التقييم      
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 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفال الدراسي .

 ب البحث الُمكلف به .ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطال

 رابعاً: استخدام مناات التعليم االلكتروني في المحاضرة واالختبار واالمتحان.

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .والتربوية : العمل على تحقيق اكبر قدر من االهداف األخالقية  1ج .

 .االعتزاز بماضيه وحاضره ومستقبلهو:العمل على تعزيز ثقة الطالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفسياً  2ج 

 . ونابه  لعمل على صناعة كاتب جيد وقارىء ذكيا: 3ج  

ً ومفكر العمل على انتاج مربي   -4ج     .قادر على توجيه األجيال القادمة علمياً وأخالقياً وفكرياً وثقافيا

 لمجتمع من عدمه. العمل على انتاج عقلية نقدية متميزة، قادرة على التمييز بين ما فيه صالح ل

 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 

 

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة 

ابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفال التي تكون االج

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

من ذلك تدريب  أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض

الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب خفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد 

الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالماادر والمراجع المطلوبة  

، فضالً عن استخدام وخارجهارة للمكتبات الموجودة في الكلية بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستم

  مناات التعليم االلكتروني والتواصل بواسطة التطبيقات االلكترونية.

 
   طرائق التقييم   

 الشفهية والتحريرية . أوال : االختبارات اليومية

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفال الدراسي .

 ً  : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . ثالثا

 رابعاً: االختبارات عن بعد بواسطة مناات التواصل والتعليم عن بعد.
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  الشخاي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 راءة الجيدةالق-3

 القدرة على التعبير أسلوبيا والقدرة على توصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالماً . -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

ستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي ي

التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفال 

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

 ً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب  أيضا

الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب خفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى 

دة الطلبة بالماادر والمراجع المطلوبة  جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساع

، فضالً عن استخدام تبات الموجودة في الكلية وخارجهابواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمك

 مناات التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 رات السريعة وكتابة التقارير .االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبا
 فضال عن :

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفال الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 وني.رابعاً: االختبارات بواسطة مناات التعليم االلكتر
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعتان 2 الفكر العربي المعاصر  الرابعة

 اسبوعيا
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 للتطور الشخاي  التخطيط .12

المراجعة المستمرة للمعلومات المخزونة والعمل على وتمرة للقراءة خاصة االصدارات الحديثة المتابعة المس

تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي المستمر لمهارات االلقاء والعمل على تحسين 

ر المستمر للغة اإلنجليزية ، فضال  عن وضبط اللغة العربية نحواً وامالًء وبالغةً والطوياالسلوب كتابة والقاًء 

 البحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة خاصة وعالم الثقافة عامة : فناً وأدباً وعلمأ .

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 : القدرة على التفكير .1

 ذ واحترام التخا  واحترام الجامعة (: القدرة على االحترام ) احترام االستا2

 : الرغبة في التخا  .3

: االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مجتمع حر وفاعل وناقد 4

 وأخالقي وسعيد .

 : التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافية جيدة .5

 : المرونة في التفكير .6

 النفتاح على جميع االفكار .: ا7

 : القرة على التخل  من الجمود واالنغالق والتعاب .8

 : ان يتمتع بروح المواطنة العالية . 9

 فضالً المتطلبات االدارية األخرى والشروط الجامعية .

 % . 62: اجتياز االمتحان التنافسي بدرجة ال تقل عن 12

 جرى له من فبل القسم المخت  .: اجتياز المقابلة التي ت11

 

 
 أهم ماادر المعلومات عن البرنامج .14
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  ة.ظاالتجاهات الفكرية عن العرب في عار النهضة: علي المحاف_ 1

 تأليف: البرت حوراني .لفكر العربي في عار النهضة _ ا2

 .تأليف: خاكر النابلسي  الفكر العربي في القرن العشرين: _3

 عربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي األول.الفلسفة في الوطن ال_ 4

 االصالح والنهضة: تأليف: دمحم كامل الخطيب._ 5

 أزمة الفكر العربي المعاصر، تأليف: علي بو ملحم._ 6
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (تطور الشخصيوال

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

الفكر العربي   المرحلة الرابعة

  المعاصر
 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8لصفحة ا

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفلسفة / المركز علمي القسم ال .2

 الفكر العربي المعاصر/ المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي أخكال الحضور المتاحة .4

 2222-2219 الفال / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 2/8/2222 هذا الوصف  تاريخ إعداد .7

 أهداف المقرر .8

أهداف البرنامج األكاديمي : التعرف على ابرز واهم المدارس الفكرية والفلسفية في الفكر العربي  .9

والتعرف على أهم التيارات الفلسفية واالصالحية والدينية في هذا الفكر،  واالطالع على حركة النهضة 

عشر وعلى أهم عواملها، وعلى واقع الفكر العربي الحديث  الفكرية عند العرب في القرن التاسع

والمعاصر أهم المشكالت التي يعاني منها، فضالً عن محاولة اإلجابة عن السؤال والذي مفاده: اين نقف 

اليوم من مجمل حركة التأريخ ومن مجمل التيارات الفلسفية التي ظهرت في الغرب، وما السبيل إلى 

والمعاصرة، والبحث المستمر عن الحلول التي تساعد في حل المشكالت الفكرية التي التوفيق بين األصالة 

 يمر بها واقعنا العربي المعاصر.  
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

   هداف المعرفية األ -أ

 التعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير اإلنساني.      – 1

 تحديد مالمح الفكر العربي المعاصر. -2

 محالة التوفيق بين األصالة والمعاصرة. -3

 تحديد المشكالت الفكرية التي يمر بها الواقع العربي. -4

 التعرف على الحلول التي وضعها المفكرون العربي المعاصرون . -5

ين الواقع العربي وكيف محاولة معرفة كيف فهمت االتجاهات الفكرية التي ظهرت في القرن العشر -6

 تعاملت معه .

محاولة رسم مالمح لفكر له سمات وخاائ  تضع له خخاية فلسفية فكرية مستقلة عن االتجاهات  -7

 الغربية المعاصرة ومتحررة بعض الشيء من النمط التقليدي في التفكير .

   

2 
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض - 1ب

 يلالتحل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

إثارة األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العاف الذهني المستمر ، االمتحان 

 ارير ، االختبار اليومي السريع. استخدام مناات التعليم االلكتروني.التحريري والشفوي ، كتابة التق

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفال الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر القيم االخالقية الحسنة . -1ج

 نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني . -2ج

 الدعوة الى المعرفة العلمية الاحيحة . -3ج

  االرتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الوجود . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ات التي تنشط السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاخ

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ .

السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاخات التي تنشط 

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ . 

 المجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، و

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في 

عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر  نهاية الفال الدراسي فضال

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

وتحريرياً من ذلك تدريب الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب خفهياً 

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالماادر 

تبات الموجودة في الكلية والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمك

 ، فضالً عن استخدام مناات التعليم االلكنروني.وخارجها

 
 لتقييم طرائق ا   

 

 
 االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .

 فضال عن :
 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفال الدراسي .
 الُمكلف به .ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث 

 رابعاً: االختبارات بواسطة مناات التعليم االلكتروني.
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخاي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 رةاالختبارات النقاخية غير المباخ  -3د

  االمتحانات الفالية  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف في الفكر   2 االول

 العربي المعاصر
الشرح 

 وااليضاح

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

تحديد ما المقاود   2 لثانيا

بالفكر العربي وما 

 المقاود بالمعاصر

=  

بالمفكر التعريف   2 الثالث

وبالفيلسوف والفرق 

 بينهما

=  

واقع الفكر العربي قبل   2 الرابع

 عار النهضة
=  

عار النهضة في   2 الخامس

  أوربا
=  

عار النهضة في   2 السادس

 الفكر العربي الحديث
=  

 السابع

 

 

 

عالقة النهضة العربية   2

 بالنهضة األوربية
=  

عوامل النهضة عند   2 الثامن

 العرب

=  

 -جمال الدين االفغاني  2 التاسع

 -حياته ومؤلفاته

=  

جمال الدين األفغاني   2 العاخر 

ومساهمته في النهضة 

 الفكرية

  

الحادي 

 عشر

حياته  -الطهطاوي  2

 -ومؤلفاته

=  

الطهطاوي ودوره في   = الثاني عشر

  النهضة العربية

=  

حياته  –دمحم عبده   = الثالث عشر

  -ومؤلفاته

=  

  =دمحم عبده ومحاولته   = الرابع عشر
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 البنية التحتية  .12

 _ االجتاهات الفكرية عن العرب يف عصر النهضة: علي احملافظة. 1 مطلوبة ـ الكتب المقررة ال1
 _ الفكر العريب يف عصر النهضة . أتليف: الربت حوراين2
 _ الفكر العريب يف القرن العشرين:  أتليف: شاكر النابلسي.3
 _ الفلسفة يف الوطن العريب املعاصر: حبوث املؤمتر الفلسفي العريب األول.4

 االصالحية

الخامس 

 عشر

  = امتحان فالي  =

 
السادس 

 عشر

 حياته - خبلي خميل  =

 -مؤلفاته 

=  

 

خبلي خميل ومواقفه   = السابع عشر

 الفكرية

=  

–اسماعيل مظهر   = ثامن عشرال

 -حياته ومؤلفاته

=  

اسماعيل مظهر   = التاسع عشر

 ونتاجه الفكر

=  

 –زكي نجيب محمود   = العشرون

 -حياته ومؤلفاته 

=  

الحادي 

 والعشرون

زكي نجيب محمود   =

 وموقفه من الميتافيزيقا

=  

الثاني 

 والعشرون

 –عبد الرحمن بدوي   =

 -حياته ومؤلفاته

=  

الثالث 

 والعشرون

عبدالرحمن بدوي   =

 ومنجزه الفلسفي

=  

الرابع 

 والعشرون

ياسين خليل ودوره في   =

الوضعية المنطقية 

 -المعاصرة

=  

الخامس 

 والعشرون

حياته  –الطيب تيزيني   =

ومؤلفاته وموقفه من 

 -الماركسية

=  

السادس 

 والعشرون

 –حسام اآللوسي   =

مؤلفاته وحياته 

 -فلسفي ومنجزه ال

=  

السابع 

 والعشرون

السيد دمحم باقر الادر   =

 -حياته ومؤلفاته  –

=  

الثامن 

 والعشرون

السيد دمحم باقر الادر   =

ومنجزه في الفكر 

 العربي المعاصر

=  

التاسع 

 والعشرون 

  = مراجعة  =

  = امتحان السعي السنوي  = الثالثون
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  ح والنهضة: أتليف:  دمح كال  اطخيي.._ االصال5
 _ أزلة الفكر العريب املعاصر، أتليف: علي بو للحم.6

 جزء، اعداد لعن زايدة   2املوسوعة الفلسفية العربية،   )الماادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية ، التقارير ،....) 
االعمال الكاللة حملمد عبده، االعمال الكاللة  هياوي،ياالعمال الكاللة لل

للسيد  دمح ابقر الصدر، لوقف لن امليتافيزيقا لزكي جني. حممود، االعمال 
 الكاللة حلسام اآللوسي.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 . pdfواملوجودة ك  ، واملصادر اليت ختص اتريخ الفلسفة ويكيبيداي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

بشكل عام وعن الفكر العربي المعاصر بشكل خاص   االستفادة دائما من احدث الكتب التي تادر عن الفلسفة 

 وعن ما ينتجه العرب المعاصرون في مجال الفكر والفلسفة.. في الشرح والتعليم واستخدام احدث الطرق

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 اذ املادة: د. دمحم فاضل عباساسم است   
 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1/9/0202: لفملء امل اتريخ   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                   ابسم راجح اآللوسيد.   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مشكالت فلسفية

 ماجستيرال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 يوجد  ال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

: التعرف على ابرز واهم المشكالت الفلسفية الكبرى في تاريخ الفلسفة ،  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ومعرفة الفرق بينها وبينها مشاكل العلم ، واالطالع على : كيف تسنى لكبار الفالسفة وكبار المدارس

 الفلسفية من حل هذه المشاكل المدرجة ادناه . 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      تطور التفكير الفلسفي. - 1

 .مشكلة الفلسفة  -2

 . مشكلة المعرفة -3
 . مشكلة الحرية -4
 . مشكلة االنسان -5
 الفن .مشكلة  -6

 المشكلة الخلقية -7

   
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على التمييز بين المشكلة الفلسفية  والمشكلة العلمية .  – 1ب 

 تنمية  وعي الطالب والعمل على توسيع مديات التفكير والتحليل والنقد عنده .  – 2ب 

ية يستطيع بها الطالب استيعاب اكبر قدر من األفكار التي العمل على احداث مرونة فكرية عال   - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة . 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة 

نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر 

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

بة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً من ذلك تدريب الطالب على الكتا

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر 

 كليةوالمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في ال

  وخارجها، فضالً عن استخدام منصات التعليم االلكتروني.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 التقييم بواسطة االختبارات التي تجرى عبر منصات التعليم االلكتروني.رابعاً: 
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 : العمل على تحقيق اكبر قدر من االهداف األخالقية . 1ج .

 :العمل على تعزيز ثقة الطالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفسياً . 2ج 

 كي .: لعمل على صناعة كاتب جيد وقارىء ذ3ج  

ً   -4ج     العمل على انتاج مربي قادر على توجيه األجيال القادمة علمياً وأخالقياً وفكرياً وثقافيا

 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 

 

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

التي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة طرح األسئلة اآلنية والسريعة و

التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل 

ب الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطال

أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب 

الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد 

م مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يت

 بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الكلية وخارجها. 

 
   طرائق التقييم   

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 اً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .ثالث

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

 ة كتابة وعرضا وكالماً .القدرة على التعبير أسلوبيا والقدرة على توصيل الفكر -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة 
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التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل 

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

تابة به والغرض من ذلك تدريب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الك

الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى 

جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  

، فضالً عن استخدام تبات الموجودة في الكلية وخارجهازيارتهم المستمرة للمكبواسطة التدريسي وبواسطة 

 منصات التعليم االلكتروني وبعض التطبيقات االلكترونية.

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .
 فضال عن :
 تبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .أوال : االخ

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 رابعاً: االختبارات االلكترونية.
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           أو المساق اسم المقرر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعتان 2 مشكالت فلسفية  اجستيرالم

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي  التخطيط .12
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لعمل على المراجعة المستمرة للمعلومات المخزونة واوالمتابعة المستمرة للقراءة خاصة االصدارات الحديثة 

تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي المستمر لمهارات االلقاء والعمل على تحسين 

وضبط اللغة العربية نحواً وامالًء وبالغةً والطوير المستمر للغة اإلنجليزية ، فضال  عن االسلوب كتابة والقاًء 

 خاصة وعالم الثقافة عامة : فناً وأدباً وعلمأ . البحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 : القدرة على التفكير .1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 : الرغبة في التخصص .3

: االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مجتمع حر وفاعل وناقد 4

 وأخالقي وسعيد .

 : التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافية جيدة .5

 : المرونة في التفكير .6

 : االنفتاح على جميع االفكار .7

 واالنغالق والتعصب .: القرة على التخلص من الجمود 8

 : ان يتمتع بروح المواطنة العالية . 9

 فضالً المتطلبات االدارية األخرى والشروط الجامعية .

 % . 62: اجتياز االمتحان التنافسي بدرجة ال تقل عن 12

 : اجتياز المقابلة التي تجرى له من فبل القسم المختص .11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .سلة مشكالت فلسفية للمؤلف زكريا ابراهيم_ سل1

 اعها ومشكالتها: هنتر ميدوان_ الفلسفة 2

 _ اسس الفلسفة للمؤلف توفيق الطويل.3

 _ تاريخ الفلسفة اليونانية للمؤلف يوسف كرم.4

 _ تاريخ الفلسفة الحديثة للمؤلف يوسف كرم.5

 .سفة المعاصرة للمؤلف زكريا ابراهيم _ تاريخ الفل6

 ل جديد الى الفلسفة : عبد الرحمن بدوي .مدخ -7
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يفالمعراألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

مشكالت   ماجستيرالمرحلة ال

 فلسفية
 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفلسفة / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفية/ المرحلة الثالثة مشكالت اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان 2/_ مشكالت فلسفية/ الماجستير1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 2/8/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 نشأتها منذ الفلسفة حولها دارت التي كالتالمش أهم على التعرف: ماجستيرال مرحلة/  فلسفية مشكالت
 او, القصوى وغاياته األولى وعلله الوجود أصل في تبحث وجودية كانت سواء, الحاضر الوقت  وحتى
 .االثنين اجتماع أم وحده العقل أم وحدها الحواس هي هل االنسانية المعرفة وسيلة في تبحث معرفية كانت

 في االنسان تواجه التي المشكالت من وغيرها اللغة بنية يخص لغوية وأ جمالية فنية أو أخالقية كانت أم
 .بالكون عالقته

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 تطور التفكير الفلسفي. -1

 .مشكلة الفلسفة  -2

 مشكلة المعرفة. -3
 .مشكلة الفن -4
 سان.مشكلة االن -5
 مشكلة الحرية. -6

 المشكلة الخلقية -7
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إثارة األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العصف الذهني المستمر ، االمتحان

 التحريري والشفوي ، كتابة التقارير ، االختبار اليومي السريع . 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 .ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر القيم االخالقية الحسنة . -1ج

 نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني . -2ج

 الدعوة الى المعرفة العلمية الصحيحة . -3ج

  االرتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الوجود . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

لشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال وا

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ .

السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط 
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 هم والتركيز والحفظ . ذهن الطالب على المشاركة والف

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

لقادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات ا

نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر 

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

ى الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً من ذلك تدريب الطالب عل

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر 

الكلية  والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في

 وخارجها.

 
 طرائق التقييم    

 

 
 االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .

 فضال عن :
 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .
 معتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .ثالثاً : التقييم ال

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  ليةاالمتحانات الفص  -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تطور التفكير الفلسفي  2 االول

تعريف المشكلة 

واالشكالية والفرق 

 بنهما

الشرح 

 وااليضاح

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

  = فلسفةمشكلة ال  2 الثاني
التعريف والوظيفة   2 الثالث

والغاية واالتجاهات 

 الفلسفية

=  

  = معرفةمشكلة ال  2 الرابع
ادوات المعرفة   2 الخامس

ومصادرها وطبيعتها 

 وامكانها 

=  

  = مشكلة الحرية  2 السادس
 السابع

 

 

 

انواعها وعالقتها   2

بالعلم وباألخالق 

 ن وبالقانو

=  

  = مشكلة الفن   2 الثامن
االبداع الفني والعوامل   2 التاسع

الفنية ومفهوم الجميل 

 والجمال والجليل

=  

   المشكلة الخلقية  2 العاشر 
الحادي 

 عشر

البحث في ما هو كائن   2

وفيما ينبغي أن يكون 

واالخالق النظرية 

 واالخالق العملية

=  

  =  مشكلة اإلنسان  = الثاني عشر
مصير اإلنسان   = الثالث عشر

 وسعادته وقلقه وتوتره 

=  

  = مناقشة التقارير  = الرابع عشر
الخامس 

 عشر

   االمتحان التحريري  =
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 تواريخ الفلسفة: اتريخ الفلسفة اليواننية/ اتريخ الفلسفة الوسيطة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ة/ اتريخ الفلسفة املعاصرة.اتريخ الفلسفة احلديث

 اسس الفلسفة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 سلسلة مشكالت فلسفية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
املعرفة العلمية أو املوقف الطبيعي لفؤاد زكراي ، مشاكل الفلسفة لربتراند رسل ، 

 الفلسفة أنواعها ومشكالهتا هلنرت ميد .

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 . pdf، واملصادر اليت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة ك  ويكيبيداي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 رح والتعليم.في الش االستفادة دائما من احدث الكتب التي تصدر عن الفلسفة، واستخدام احدث الطرق  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 االسم : أ.م.د. حنان علي عواضه   
 بغداد:  اجلامعة     
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202/ 9/ 1خ ملء امللف :  اتري   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة الجمال

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الكورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطالب بأهم الفالسفة  منذ أفالطون إلى الفلسفة المعاصر ) نظرة تاريخية ( اللذين كان لهم  -1

 نظريا ت وآراء مؤيدة ومعارضة للفن والجمال.
ر التعليم األكاديمي في الجامعة والكلية ، بما تتطلبه معايير الجودة في التعلية العالي ، التي تمكن تطوي -2

 الجامعات من مواكبة النظريات الجمالية والنقد الفني العالمي ، مما يساهم تزكية الحس الفني في المجتمع .
 والفن  .التعرف بأهم التيارات والمذاهب والنظريات في فلسفة الجمال  -3

 تعريف الطالب على أهم المصادر والمراجع والموسوعات التي تهتم في فلسفة الجمال . -4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 اإللمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر.      -1أ

في أداء عملي ناجح ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربوية  التمكن من ترجمتها  -2أ

 في عملية التدريس.

 تهيئة الطالب لإلستفادة من المصادر والمراجع الهامة المتعلقة بفلسفة الجمال . -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث العلمية المتعلقة بالمادة . -4أ

 ب نفسياً وفكرياً لتقبل المادة الدراسية .إعداد الطال -5أ

 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر . -6أ
  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

تمكين الطالب ذهنياً من خالل المحاضرات على تنظيم المعارف والخبرات في مجال فلسفة الفن  – 1ب 

 والجمال .

 ر ممكن من المعارف حول تاريخ المادة المعطاة .تحصيل أكبر قد – 2ب 

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار خالل المحاضرة لمادة فلسفة الجمال .       - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المناقشات العلمية والحوار ، واالستفادة من التطور التكنولوجي والكتب االلكترونية والورقية . 

 

 
 طرائق التقييم      

 

ة للطالب للمادة المقررة . واستخدام التقنيات الحديثة مالتحضيرات الدائ ، إمتحانات تحريرية وشفوية

 لالستيعاب ، والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 قراءة الكتب المناسبة للمادة حسب المرحلة التي هم فيها . تشجيع الطالب على -1ج

ومحاولة لغرس القيم الجمالية والفنية عند  عرض الدروس ، بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة . -2ج     

 الطالب.

التي تعكس حالة الوعي والذوق االستشهاد بالنصوص األساسية للفالسفة اللذين اهتموا بعلم الجمال ، و-3ج

 مالي والفني والقيمي للمجتمع .جال

بفلسفة الجمال ، وكذلك آراء الفنانين والنقاد الذين عندهم  ااإلستشهاد بنصوص الفالسفة الذين اهتمو-4ج   

 اهتمام بفلسفة الفن والجمال .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

لتكنولوجي منها الوتس ، الطريقة المتاحة اآلن هي الطريقة اإللكترونية ، عبر وسائل التواصل ا •
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 class meetingوالفايبر ، والتليغرام ، والجوجل كالس روم ، +
 

 

 

 

 معطاة . وخلق بيئة تشجع الطالب على الرغبة في لير بما يخص المادة اغتهيئة جو من الرغبة في الت

م وتبسيط المادة إثارة التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير ، وإعطاء أمثلة من الواقع تساعد على فه

المطلوبة ، تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع ، وضرح أفكار جديدة ، تساعد على جعل المتعلم مفكر 

نشيط ومنظم  يساعد ذلك على البحث العميق واالستقصاء عن موضوعات أعمق مي مجاالت فلسفة 

 الجمال.

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ة، وكذلك الكتروني إمتحانات تحريرية وشفوية

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 وحوار وتحضير للمادة

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الكتروني

 

 
 طرائق التقييم          

 
 وحوار تحضيري للمادة ومناقشات ، امتحانات الكترونية

 

 البرنامج بنية  .11
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 فلسفة الجمال pAe330 المرحلة الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 اإلستمرارية ابلقراءة للمصادر واملراجع اجلديدة اخلاصة مبفردات املادة حماولة مواكبة كل جديد متطور ، مع-
 طوير مناهج املادة . -
 االلتزام ابلوقت احملدد للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية .-
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 ركزيم
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 لبرنامجأهم مصادر المعلومات عن ا .14
 محاورة أفالاطون فايدروس/ أميرة حلمي مطر

 محاورة الخطابة/ أفالطون

 السفسطائية في الفكر اليوناني / دمحم حسين النجم

 نظرية كروتشة / أفراح لطفي

 مشكلة الفن / زكريا ابراهيم

 قصة الفلسفة / ول ديورانت

 أفلوطين رائد الوجودية / غسان خالد

 ونصوص / أميرة حلمي مطرالفلسفة اليونانية مشكالت 

 فلسفة الجمال في الفكر المعاصر / دمحم زكي العشماوي

 ومصادر ومراجع أخرى.....

 املوسوعات الفلسفية -
 موسوعة عبد الرمحن بدوي -
 موسوعة معن زايدة  -
 كتاب فلسفة اجلمال /  أمرية حلمي مطر -
 كتاب نبيل رشاد سعيد / مدخل إىل فلسفة اجلمال  -
 أفراح لطفي / نظرية كروتشة اجلماليةكتاب  -
 كتاب دمحم زكي العشماوي / فلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر -
 كتاب حسن دمحم حسن/ مذاهب الفن املعاصر -
 كتاب هانس جورج غادامري / التأويلية والفن  -
 وكتب أخرى ...... -
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 مخطط مهارات المنهج

 ابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المق

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 رمز المقرر السنة / المستوى

 
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

أ 1أ

2 
أ

3 
أ

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

التعريف  أساسي فلسفة الجمال pAe330 المرحلة الثالثة

بالمادة 

وبنظريات 

وأفكار 

)نظرة ةفالفالس

 تاريخية(
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة الجمال pAe330 اسم / رمز المقرر .3

 عن بعد ونيالكتر أشكال الحضور المتاحة .4

 الكورسات / كورس أول الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف أبهم التيارات واملذاهب والنظرايت يف فلسفة اجلمال والفن  . -1

صر ) نظرة اترخيية ( اللذين كان هلم نظراي ت وآراء مؤيدة تعريف الطالب أبهم الفالسفة  منذ أفالطون إىل الفلسفة املعا -0
 ومعارضة للفن واجلمال.

 تعريف الطالب على أهم املصادر واملراجع واملوسوعات اليت هتتم يف فلسفة اجلمال . -3

متكن اجلامعات من مواكبة  تطوير التعليم األكادميي يف اجلامعة والكلية ، مبا تتطلبه معايري اجلودة يف التعلية العايل ، اليت -4
 النظرايت اجلمالية والنقد الفين العاملي ، مما يساهم تزكية احلس الفين يف اجملتمع .

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 اإللمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر.      -1أ

 الب لإلستفادة من المصادر والمراجع الهامة المتعلقة بفلسفة الجمال .تهيئة الط -2أ

التمكن من ترجمتها في أداء عملي ناجح ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربوية   -3أ

 في عملية التدريس.
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر . -4أ
 وفكرياً لتقبل المادة الدراسية .إعداد الطالب نفسياً   -5أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث العلمية المتعلقة بالمادة .   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحصيل أكبر قدر ممكن من المعارف حول تاريخ المادة المعطاة . - 1ب

 ار خالل المحاضرة لمادة فلسفة الجمال .القدرة على المشاركة الجماعية والحو       - 2ب

 الموضوع   .بلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ال  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

وجميع  ، واالستفادة من التطور التكنولوجي والكتب االلكترونية والورقية مع الطلبة المناقشات العلمية والحوار

. واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ، والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع  اعيمواقع التواصل اإلجتم

 . ترنت االن

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طريقة األسئلة المفاجئة بما يسمى ) العصف الذهني(

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

لتشويق ومن تلك األساليب أسلوب عرض الدروس ، بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً ا -1ج

 القصة او الشعر او الفنون كافة او االمثلة التي تجلب انتباه الطالب .

االستشهاد بالنصوص الخاصة بفلسفة الجمال او التي لها اثر في حياة الناس والتي تعكس حالة  -2ج

 الوعي الجمالي والفني  للمجتمع .

 -3ج

   -4ج

  
  طرائق التعليم والتعلم    
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والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء للطالب استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة 

،  استراتيجيات بشكل جماعي التعلم،  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج

 التخطيط والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و مهاراتال -د 

 متابعة مستمرة لكل جديد يخص مفردات مادة فلسفة الجمال -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم مطريقة التعلي

ماهو علم  -1 3 1

 الجمال ، 
لظة علم  -2

 الجمال
ما الذي يجعلنا  -3

نبحث عن 

الجمال) نظرة 

 تاريخية (

...... ..... .... 

علم الجمال :  -1 3 2

هل هو فلسفة 

 ام علم
أبحاث فخنر  -2

 عن الجمال
الجمال  -3

الطبيعي 

 والجمال الفني

..... .... .... 

السفسطاىية  -1 3 3

 وفن الخطابة
ة : الخطاب -2

محاورة 

افالطون 

 منكسينوس
الجمال عند  -3

 الفيثاغورية

....   

الجمال والقيم  -1 3 4

األخالقية عند 

 سقراط
أفالطون  -2

 والجمال
أرسو  -3

 والجمال

......   

تمييز كانط  -1 3 5

بين الجميل 

 والجليل
نيتشه  -2

 والجمال
الجمال والفن  -3

 عند شوبنهور

.....   

   .....نظرية  -1 3 6
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 البنية التحتية  .12

 كل مرجع ومصدر خيص املادة املطلوبة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 حماورة أفالاطون فايدروس/ أمرية حلمي مطر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 حماورة اخلطابة/ أفالطون

 سطائية يف الفكر اليوانين / دمحم حسني النجمالسف
 نظرية كروتشة / أفراح لطفي
 مشكلة الفن / زكراي ابراهيم

 قصة الفلسفة / ول ديورانت
 أفلوطني رائد الوجودية / غسان خالد

 الفلسفة اليواننية مشكالت ونصوص / أمرية حلمي مطر
 فلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر / دمحم زكي العشماوي

 ادر ومراجع أخرى.....ومص
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 :املوسوعات الفلسفية

 عبد الرمحن بدويالفلسفة / موسوعة  -1
 / جمموعة مؤلفنيمعن زايدةالفلسفة : حترير موسوعة  -0
داوي / جمموعة موسوعة الفلسفة املعاصرة ، حترير علي عبود احملم -3

  مؤلفني
 الكتب :

 كتاب فلسفة اجلمال /  أمرية حلمي مطر -
 كتاب نبيل رشاد سعيد / مدخل إىل فلسفة اجلمال  -
 كتاب أفراح لطفي / نظرية كروتشة اجلمالية -
 كتاب دمحم زكي العشماوي / فلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر -
 كتاب حسن دمحم حسن/ مذاهب الفن املعاصر -
 كتاب هانس جورج غادامري / التأويلية والفن  -

برغسون 

الجمالية ) 

 الضحك (
خلق الفني ال -2

 عند كروتشه
 

سارتر  -1 3 7

 والجمال
سنتايانا  -2

 والنشاط الفني
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 وكتب أخرى ...... -

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
حة  اصة ابجلائهذا العام اعتمدان املراجع واملواقع اإللكرتونية بسبب الظروف اخل

 كوروان

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 ة تختلف كل عام جديدإضافات مستمرة وجديدة لمفردات الماد

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم: د.ابسم االلوسي      
 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب  كلية: / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :    القسم العلمي    
  0202-9-1امللف :  اتريخ ملء   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
   : املعاون العلمي سما                        ابسم االلوسي  .د: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                       : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  قضايامنطق ال

 بكالوريوس آداب فلسفة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف على معنى كلمة المنطق الصوري 

 والغير مباشر  توضيح وتفسير اهمية المنطق الصوري من ناحية عمليات االستدالل المباشر

 معرفة الطالب بعالقة المنطق بالعلوم االخرى 

 الوقوف على اهم اسباب االستنتاج الخاطئ  

 معرفة الطالب بأنواع الداللة المنطقية 

 معرفة الطالب بأنواع القضية المنطقية   

 

 معرفة الطالب بالقوانين المنطقية 
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 م والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعلي برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       االلمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاج المقرر  -1أ

اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد األكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في -2أ

 التدريس  

 العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير  -3أ
 تهيئة الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية  -4أ
 لمادة تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة با -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من النهج المقرر -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةاتالمهار األهداف –ب 

هنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين الطالب ذ – 1ب 

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب 

      القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 3ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة  بالموضوع  – 4ب        
 التعلم طرائق التعليم و     

المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع 

 االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية 

 
 طرائق التقييم      

والبحث  االمتحان الشفوي من خالل الحوار والنقاش واالمتحان التحريري الواجب المكلف به الطالب

 العلمي والتقرير 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع  الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية  -1ج         

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب -2ج

 تجلب انتباه الطالب او الشعر او الرواية او االحداث التي القصة 

  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم  كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم 

 نتاج استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالست
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 طرائق التقييم    

 

ط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقا

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و لمهارات العامةا-د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 ة مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلي -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 Lo االولى 
101plo 

 ---------- 62 المنطق الصوري 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضول معيار القب .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر لمستوىالسنة / ا

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Lo االولى 
101plo     

 

 

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي منطق صوري 
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 لمقررموذج وصف ان

 

 وصف المقرر

 

 

 العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / اآلداب  وزارة التعليم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .2

  Lo اسم / رمز المقرر .3
101plo    المنطق الصوري 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  2216 -2215سنوي  الفصل / السنة .5

  62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2216-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على معىن كلمة املنطق الصوري

 توضيح وتفسري امهية املنطق الصوري من انحية عمليات االستدالل املباشر والغري مباشر

 معرفة الطالب بعالقة املنطق ابلعلوم االخرى

 معرفة الطالب أبنواع الداللة املنطقية

 معرفة الطالب أبنواع الداللة املنطقية

 معرفة الطالب أبنواع القضية املنطقية   

 معرفة الطالب ابلقوانني املنطقية

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

البعاد االكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في اداء علمي من خالل التعرف وتطبيق ا -2أ

 التدريس 

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمنطق الصوري   -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ
 المادة الدراسية اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل  -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 اركة الجماعية والحوار القدرة على المش – 3ب

   معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والشاشات  over headالمناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرز 

  واالستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية 

 

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي الحوار والنقاش واالمتحان التحريري والواجب المكلف به الطالب البحث العلمي 

 والتقرير 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية  -1ج

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب   -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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لشاشات الذكية واالستفادة من المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها وا

 مواقع االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية

 

 
 طرائق التقييم         

 

طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 قاشات واالختبارات العلميةالى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والن

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 ب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حس -4د   
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تاريخية عن لمحة  مدخل تعريفي 3 1

 نشوء علم المنطق
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
التعريف بعلم المنطق  التعريف بعلم المنطق 3 2

وموضوعه والغاية 

 منه

محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

عالقة علم المنطق  3 3

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم النفس

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
عالقة علم المنطق  3 4

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم اللغة

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
علم المنطق عالقة  3 5

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم الرياضيات

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
مفهوم تفصيلي  التصور والتصديق 3 6

 للتصور والتصديق
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  الداللة العقلية الداللة واقسامها 3 7

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  الداللة الطبعية هاالداللة واقسام 3 8

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  الداللة الوضعية الداللة واقسامها 3 9

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

المختص , المشترك ,  انواع االلفاظ 3 12

المنقول , المرتجل , 

 الحقيقة والمجاز

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

الترادف , التباين ,  االلفاظ النسبة بين 3 11

 التقابل

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

تقابل النقيض, تقابل  التقابل بين االلفاظ 3 12

الملكة وعدمها , تقابل 

الضدين تقابل 

 المستضافين

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم  المفرد والمركب 3 13

 المفرد والمركب

رة محاض

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم  المفهوم والمصداق 3 14

 المفهوم والمصداق  

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم الكلي  الجزئي والكلي 3 15

 والجزئي

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

النوع , الجنس  الكليات الخمسة 3 16

خاصة , ,الفصل , ال

 العرض العام

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  نسبة التساوي النسب االربعة 3 17

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي
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محاضرة  نسب التباين النسب االربعة 3 18

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

نسبة العموم  النسب االربعة 3 19

 والخصوص مطلقا

محاضرة 

 ومناقشة

ط شفوي ونشا

 صفي نقاشي

نسبة العموم  النسب االربعة 3 22

 والخصوص من وجهة

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريم بالذاتي  الذاتي والعرضي 3 21

 والعرضي

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  التعريف بالحد التعريف وانواعه 3 22

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  التعريف بالرسم لتعريف وانواعها 3 23

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  البسيطة , والمركبة القضايا وانواعها 3 24

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

القضية الحملية ,  القضايا وانواعها 3 25

القضية الشرطية 

المتصلة , القضية 

 الشرطية

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 اشيصفي نق

الموجبة الكلية ,السالبة  اسوار الضايا 3 26

الكلية الموجبة الجزئية 

 , السالبة الجزئية

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

02 

 

 

3 
التقابل بني القضاي 
 املربع االسطي

التناقض , التضاد , 
التداخل , الدخول 
 حتت التضاد

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

82 
 

3 

 

قانون اهلوية ,قانون  مباحث االتستدالل
عدم التناقض , قانون 
 الثالث املرفوع

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

82 
معىن االستدالل  االستدالل غري املباشر 3

 املباشر
حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

02  

 

3 
معىن االستدالل  االستدالل املباشر

 املباشر
حماضرة 

ناقشةوم  

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي
 
 

01  

مراجعة شاملة لكل  املراجعة 3
 املفردات

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

شفوي ونشاط حماضرة اجراء اختبار هنائي  االمتحان النهائي 3 00
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12.  

  علم املنطق التقليدي مهدي فضل هللا : كتاب مدخل اىل  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

 
 دمحم رضا املظفر : املنطق   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ماهر عبد القادر : حماضرات يف املنطق 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية

  ةجملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكم

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الصوتية والندوات اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تطوير البرنامج هوعملية ,بين جميع اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص, وفق متطلبات مخرجات   

 التعليم 

 

 

 

 
 

 صفي نقاشي ومناقشة للطلبة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 االسم:د.عبد الكرمي سلمان   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202-9-1لف :  اتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 : املعاون العلمي سما                    ابسم االلوسي     د.   : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 معي:واألداء اجلاضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         لسيد العميد مصادقة ا                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فالسفة المغرب 

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد --- المعتمد   نامج االعتمادبر .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 فالسفة المغرب العربي معنى كلمة على  التعرف

 
, ونظرية المعرفة , والمصطلحات المتعلقة توضيح وتفسير  ابرز النظريات الفلسفية من حيث فلسفة الوجود 

 بالفلسفة العربية عند المغرب العربي واالندلس .
معرفة الطالب بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة المغرب العربي . وكيفية انتقال الفلسفة من المشرق الى 

 المغرب .
 المنهج الفلسفي  القدرة على وصف

 ة التعريف بأبرز الشخصيات الفلسفي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي .تهيئة  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 لم طرائق التعليم والتع     

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

لمكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب ا

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

يب بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األسال ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

ي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس االستشهاد بالنصوص المقدسة او الت -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

استراتيجيات التخطيط  , التفكير كالتحليل واالستنتاجاستراتيجيات التفكير من خالل دالالت  , التعلم

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 ت واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشا

 

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 بليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القا   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . لمحيطةا

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة أم

قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير , وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11
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حلة المر

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 62 فلسفة المغرب العربي Ph Cp1034 الرابع 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلم
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -
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 لبرنامجأهم مصادر المعلومات عن ا .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 ختياريأم ا
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 Ph الرابع
Cp1034 

لسفة ف

المغرب 

 العربي

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لمي / جامعة بغداد/ االدابوزارة التعليم العالي والبحث الع

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
Ph Cp1034 فلسفة المغرب العربي 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2216-2215سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
62 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1-9-2216 

 أهداف المقرر .8

 ف ابلفلسفة االسالمية ابملغرب العريب , والتعريف اببرز الفالسفة ))ابن ابجة ا, ابن , طفيل , ابن رشد ((التعري

توضيح وتفسري  ابرز النظرايت الفلسفية من حيث فلسفة الوجود , ونظرية املعرفة , واملصطلحات املتعلقة ابلفلسفة العربية 
 عند املغرب العريب واالندلس .

 بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة املغرب العريب . وكيفية انتقال الفلسفة من املشرق اىل املغرب . معرفة الطالب

وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 يف سوق العمل خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي . -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع معرفة المفاهيم    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية , 

 
 طرائق التقييم      

الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي  االمتحان

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

ساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب بأ ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .وأشرطة )الفيديو( المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

والسعة اثناء  استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة
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التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 لمتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة ا

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 والمشاهدة مهارات التقويم  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2214 
4 

التعريف بالفلسفة 

االسالمية في المغرب 

 مقدمة  العربي /

فالسفة المشرق 

 العربي
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

العربي إلى المغرب 

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/12 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

لعربي إلى المغرب ا

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/12 

ابن باجة ) كتاب تدبير  4

 المتوحد (

من هو المتوحد , وما 

 هو التدبير

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/12 

4 

من هو المتوحد , وما 

 تدبيرهو ال

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

4 

 فلسفة ابن باجة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

4 
ابن طفيل )قصة حي 

 بن يقظان(

 نشأة حي بن يقظان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 

1/2/

2212 

4 

 اكتشاف القلب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

4 

 حي والطبيعة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
4 

 عامل الكون والفساد
االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

 الشهري

والتقارير 
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 تحتية البنية ال .12

 اتريخ الفلسفة االسالمية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والبحوث 

1/3 

4 

 العالم الروحاني

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

4 

 االجرام السماوية

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

4 
العالم بين الحدوث 

 والقدم

المتحان ا محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

4 
النفس االنسانية 

 وصلتها بالواجب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

 اسال وحي بن يقظان  4

اسال وسالمان 

 )المجتمع التقليدي(

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

4 

 حي وسالمان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/4 

ابن رشد الشريعة  4

والفلسفة ) الشرع 

والنظر الفلسفي , 

 شرعية القياس, 

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

4 
ضالل الرادعين عن 

 الحكمة (

االمتحان  محاضرة سفة املشرق العريبفال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 
انسجام الظاهر 

والباطن ) مواطن 

 التاويل(.

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 6 
وجوب االستعانة 

 بعلوم االقدمين ,
 امتحان محاضرة فالسفة املشرق العريب
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 تدبري املتوحد –ابن ابجة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 قصة حي بن يقظان –ابن طفيل 
 فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال –ابن رشد 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الفدوية والصوتية اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  يع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصصبين جم , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 االسم: د.علي جبار      
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202-9-1  اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                       ابسم االلوسيد.   : رئيس القسم سما   
                                                        :  لتاريخا                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         العميد مصادقة السيد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن ا

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة اسالمية

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد --- المعتمد   العتمادبرنامج ا .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 فالسفة المغرب العربي معنى كلمة على  التعرف

 
ية المعرفة , والمصطلحات المتعلقة توضيح وتفسير  ابرز النظريات الفلسفية من حيث فلسفة الوجود , ونظر

 بالفلسفة العربية عند المغرب العربي واالندلس .
معرفة الطالب بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة المغرب العربي . وكيفية انتقال الفلسفة من المشرق الى 

 المغرب .
 المنهج الفلسفي  القدرة على وصف

 التعريف بأبرز الشخصيات الفلسفية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي . تهيئة الطالب -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات فاألهدا –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . وبأسل

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

استراتيجيات التخطيط  , ر كالتحليل واالستنتاجاستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكي , التعلم

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 ختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واال

 

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات    -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعماليومية لتقويم فهم الطلبة  أمتحانات

قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير , وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11
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المرحلة 

 دراسية ال
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 62 فلسفة المغرب العربي Ph Cp1034 الرابع 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 نهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي وامل
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -
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 جأهم مصادر المعلومات عن البرنام .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 Ph الرابع
Cp1034 

فلسفة 

لمغرب ا

 العربي

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لمي / جامعة بغداد/ االدابوزارة التعليم العالي والبحث الع

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
Ph Cp1034 فلسفة المغرب العربي 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2216-2215سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
62 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1-9-2216 

 أهداف المقرر .8

 ف ابلفلسفة االسالمية ابملغرب العريب , والتعريف اببرز الفالسفة ))ابن ابجة ا, ابن , طفيل , ابن رشد ((التعري

توضيح وتفسري  ابرز النظرايت الفلسفية من حيث فلسفة الوجود , ونظرية املعرفة , واملصطلحات املتعلقة ابلفلسفة العربية 
 عند املغرب العريب واالندلس .

 بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة املغرب العريب . وكيفية انتقال الفلسفة من املشرق اىل املغرب . معرفة الطالب

وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 يف سوق العمل خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي . -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع معرفة المفاهيم    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية , 

 
 طرائق التقييم      

الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي  االمتحان

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

ساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب بأ ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .وأشرطة )الفيديو( المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

والسعة اثناء  استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة
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التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 لمتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة ا

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 والمشاهدة مهارات التقويم  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2214 
4 

التعريف بالفلسفة 

االسالمية في المغرب 

 مقدمة  العربي /

فالسفة المشرق 

 العربي
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

العربي إلى المغرب 

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/12 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

لعربي إلى المغرب ا

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/12 

ابن باجة ) كتاب تدبير  4

 المتوحد (

من هو المتوحد , وما 

 هو التدبير

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/12 

4 

من هو المتوحد , وما 

 تدبيرهو ال

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

4 

 فلسفة ابن باجة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

4 
ابن طفيل )قصة حي 

 بن يقظان(

 نشأة حي بن يقظان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 

1/2/

2212 

4 

 اكتشاف القلب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

4 

 حي والطبيعة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
4 

 عامل الكون والفساد
االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

 الشهري

والتقارير 
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 تحتية البنية ال .12

 اتريخ الفلسفة االسالمية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والبحوث 

1/3 

4 

 العالم الروحاني

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

4 

 االجرام السماوية

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

4 
العالم بين الحدوث 

 والقدم

المتحان ا محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

4 
النفس االنسانية 

 وصلتها بالواجب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

 اسال وحي بن يقظان  4

اسال وسالمان 

 )المجتمع التقليدي(

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

4 

 حي وسالمان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/4 

ابن رشد الشريعة  4

والفلسفة ) الشرع 

والنظر الفلسفي , 

 شرعية القياس, 

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

4 
ضالل الرادعين عن 

 الحكمة (

االمتحان  محاضرة سفة املشرق العريبفال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 
انسجام الظاهر 

والباطن ) مواطن 

 التاويل(.

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 6 
وجوب االستعانة 

 بعلوم االقدمين ,
 امتحان محاضرة فالسفة املشرق العريب
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 تدبري املتوحد –ابن ابجة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 قصة حي بن يقظان –ابن طفيل 
 فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال –ابن رشد 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الفدوية والصوتية اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  يع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصصبين جم , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم  :  علي فاحل علي حسن     
 بغداد:  اجلامعة    
 اداب:  / املعهدةالكلي   
 فلسفة:    القسم العلمي    
 2222/  9/  22 :  اتريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 تاحة   ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص امل

 

 المؤسسة التعليمية .1
وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم 

 الفلسفة

 الفلسفةقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 مباحث الفلسفة  المهني 
 اسم الشهادة النهائية  .4

 البكلوريوس

  :راسي النظام الد .5
 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف  .8
22  /9  /2222 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ف أبهم املباحث اليت تشتمل عليها الفلسفةالتعري 
 

    ء اليت قيلت يف املباحث الفلسفية ابراز اهم االرا 

  تعريف الطالب ابلفالسفة الذين أدلوا بدلوهم يف موضوع الفلسفة      

بحث     لعايل والطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم اوت 
 العلمي
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 التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق  برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي , من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 لقة بالفكر االسالمي .تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتع -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكرياً لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

      

 تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  المعارف و الخبرات . - 1ب

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب
 ئق التعليم والتعلم طرا     

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

منصات التعليم االلكتروني ) كالس  الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 رووم ( ) تلغرام (

 

 

 
 طرائق التقييم      

الواجب المكلف به الطالب,    االلكتروني , المتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,ا

 البحث العلمي والتقرير

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي  -3ج

 االستنباط والقياس, والتفسير .  -4ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 نظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط والت

 

 

 
 طرائق التقييم    

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة هيلية التأو المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية.   -4د

 عليم والتعلم طرائق الت         

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث تؤدي  طرح افكار

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  مباحث الفلسفة   االولى

31  

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 القراءة غري املنقطعة لالختصاص العام والدقيق وحماولة مواكبة كل جديد خاص به
 
 
 

 المعهد(نظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األ ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 املركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد 
 التعليم العايل والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 رجات التعلم المطلوبة من البرنامجمخ 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (ر الشخصيوالتطو

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

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  مباحث الفلسفة   االولى
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  موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 مباحث الفلسفة 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2222/  2219 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
32 

 الوصف تاريخ إعداد هذا  .7
22  /9  /2222 

 أهداف المقرر .8

 باحث اليت تشتمل عليها الفلسفة التعريف ابمل

  شرح وتوضيح املباحث اليت تتألف منها الفلسفة عموما

 اليت يقوم عليها الفكر الفلسفي  ابملباحث معرفة الطالب 

ة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلود
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .12

  هداف المعرفية األ -أ
 اللمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  ا -1

      ي اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها ف  -2

 عملية التدريس .

 .سس الفلسفةلمراجع المتعلقة باتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر وا  -2

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -3

 فكريا لتقبل المادة الدراسية .اعداد الطالب نفسيا و  -5

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1

 الخبرات .

 تاريخ المادة تحصيل اكبر قدر من المعارف حول  – 2

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3

 معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع       -4
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,  الذكية واالستفادة من

 
 طرائق التقييم      

,  الواجب المكلف به الطالب,  وااللكتروني  االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري

 البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

ءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب تشجيع الطالب على قرا -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  واآلثار واألماكن الزيارات الميدانية لبعض المعالم -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 م والتعلم طرائق التعلي    

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

فهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث طرح افكار عالية ال

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 
 ف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

15  /2 

3 

المباحث المشتملة 

 عليها الفلسفة 
 محاضرة مباحث الفلسفة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  مبحث الوجود  3 2/  17

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  حي المذهب الرو 3 2/ 21

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  المذهب المادي  3 2/  23

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

المذهب الروحي  3 2/  27

 والمادي

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

مبحث نظرية  3 2/  29

 عرفة الم

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  المذهب العقلي  3 3/  2

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

ديكارت / اليبنتز /  3 3/  5

 اسبينوزا

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  تجريبيالمذهب ال 3 3/  9

الشهري 
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والتقارير 

 والبحوث 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة  بيكون / جون لوك 3 3/  11

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15  /3 

3 

 المذهب النقدي 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17  /3 

3 

 عمانوئيل كانت

االمتحان  محاضرة حث الفلسفة مبا

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21  /3 

3 

 مبحث القيم 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23  /3 

3 

 المنطق 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28  /3 

3 

 االخالق 

ن االمتحا محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32  /3 

3 

 الجمال 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2  /4 

3 
مبحث فلسفة 

 العلوم 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4  /4 

3 

 فلسفة السياسة 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

رير والتقا

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

 د   حسام الدين االلوسي –ليواننية الفلسفة ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 توفيق الطويل –اسس الفلسفة 

 زكراي ابراهيم  –مدخل اىل الفلسفة 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 , واملكتبة االلكرتونيةمكتبة القسم ومكتبة االداب 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 استشارات علمية , النشر يف اجملالت ويف وسائل االعالم ( .... المجالت العلمية , التقارير ,) 

8  /4 

3 

 فلسفة التاريخ

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12  /4 

3 

 فلسفة القانون 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14  /4 

3 

 فلسفة العلم 

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 فلسفة الدين  3 4/  22

االمتحان  محاضرة مباحث الفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 امتحان محاضرة مباحث الفلسفة  فلسفة اللغة  3 4/  24
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
× 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة مفردات اخرى للتدريس

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم  :  علي فاحل علي حسن     
 بغداد:  اجلامعة    
 اداب:  / املعهدةالكلي   
 فلسفة:    القسم العلمي    
 2222/  9/  22 :  اتريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 تاحة   ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص امل

 

 المؤسسة التعليمية .1
وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم 

 الفلسفة

 الفلسفةقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 مفاهيم فلسفية اساسية المهني 
 اسم الشهادة النهائية  .4

 البكلوريوس

  :ام الدراسي النظ .5
 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف  .8
22  /9  /2222 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف أبهم املفاهيم االساسية للفلسفة 
 

  ب الفلسفية  اليت نّظرت للمفاهيم االساسية   ابراز أهم املذاه 

  تعريف الطالب ابلفالسفة الذين أدلوا بدلوهم يف موضوع الفلسفة      

بحث     لعايل والطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم اوت 
 العلمي
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 ة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوب برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي , من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 اجع المتعلقة بالفكر االسالمي .تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمر -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكرياً لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 نامج برلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

      

 تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  المعارف و الخبرات . - 1ب

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

منصات التعليم االلكتروني ) كالس  الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 رووم ( ) تلغرام (

 

 

 
 تقييم طرائق ال     

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي  -3ج

 االستنباط والقياس, والتفسير .  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 الذاتي استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط والتنظيم

 

 

 
 طرائق التقييم    

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ة التأهيليو المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية.   -4د

 والتعلم  طرائق التعليم         

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

ية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث تؤدي طرح افكار عال

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  مفاهيم فلسفية اساية BA.PH.1.PrPh1 االولى

31  

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 القراءة غري املنقطعة لالختصاص العام والدقيق وحماولة مواكبة كل جديد خاص به
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضلقبول معيار ا .13

 
 

 املركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد 
 التعليم العايل والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 ة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 (والتطور الشخصي

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

BA.PH.1.Pr االولى
Ph1 

مفاهيم فلسفية 

 اساسية
 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي 
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 8الصفحة 

 
  

  موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
BA.PH.1.PrPh1 مفاهيم فلسفية اساسية 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2222/  2219 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
32 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
22  /9  /2222 

 أهداف المقرر .8

 هذه املفاهيم  الفالسفة الذين تناولوا والتعريف اببرز  فاهيم الفلسية االساسية التعريف ابمل

اليواننية املصطلحات املتعلقة ابلفلسفة توضيح وتفسري  ابرز النظرايت الفلسفية من حيث فلسفة الوجود , ونظرية املعرفة , و 
 والوسيطة واحلديثة واملعاصرة واالوربية واالسالمية 

 ابملفاهيم الفلسفية االساسية اليت يقوم عليها الفكر الفلسفي معرفة الطالب 

 كمكن اجلامعات من انتا  وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت
 خمرجات تز  يف سوق العمل قادرة على االنتا  يف سوق العمل

 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .12

  هداف المعرفية األ -أ
 اللمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  ا -1

      عرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل الت  -2

 عملية التدريس .

 .سس الفلسفةلمراجع المتعلقة باتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر وا  -2

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -3

 سية .اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدرا  -5

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2

 على المشاركة الجماعية والحوار .  القدرة – 3

 معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع       -4
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 اللكترونية والورقية , الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب ا

 
 طرائق التقييم      

,  الواجب المكلف به الطالب,  وااللكتروني االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري

 البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

هم فيها مع التركيز على الجوانب  تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات صيات الفكرية او الشخ الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء استراتيجيات 

التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 
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 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 هارات ادارة الصف م -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 قة التقييمطري طريقة التعليم

29  /11 

 / 
 نشأة الفلسفة 3

مفاهيم فلسفية 

 اساسية
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32  /11 

3 

 تعريف الفلسفة

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1  /12 

3 
طبيعة التفكير 

 الفلسفي

ن االمتحا محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6  /12 

3 

 الغاية من الفلسفة

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

7  /12 

3 
غاية الفلسفة عند 

 اليونان

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

8  /12 

3 
غاية الفلسفة في 

 مية الفلسفة االسال

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

13  /12 

3 
غاية الفلسفة في 

 الفلسفة الوسيطة

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14  /12 

3 
غاية الفلسفة في 

 الحديثة الفلسفة 

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15  /12 
غاية الفلسفة في  3

 معاصرةالفلسفة ال
االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 
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والتقارير 

 والبحوث 

22  /12 

3 

 فلسفة التاريخ

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21  /12 

3 

 فلسفة العلم

االمتحان  محاضرة ة اساسيةمفاهيم فلسفي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22  /12 

3 

 فلسفة اللغة

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

27  /12 

3 

 فلسفة القانون

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28  /12 

3 

 الفلسفة السياسية

االمتحان  محاضرة هيم فلسفية اساسيةمفا

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29  /12 

3 
مراحل الفلسفة 

 وتاريخها

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3  /1  /

2216 

3 
مشجر الفلسفة 

 نانيةاليو

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 ث والبحو

4  /1 

3 
مشجر الفلسفة 

 االسالمية 

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/1 

3 
مشجر الفلسفة 

االوربية في العصر 

 الوسيط

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

 د   حسام الدين االلوسي –اليواننية  الفلسفة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 توفيق الطويل –اسس الفلسفة 

 زكراي ابراهيم  –مدخل اىل الفلسفة 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 , واملكتبة االلكرتونيةمكتبة القسم ومكتبة االداب 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 استشارات علمية , النشر يف اجملالت ويف وسائل االعالم ( ,....  المجالت العلمية , التقارير) 

12  /1 

3 
مشجر الفلسفة 

 الحديثة 

االمتحان  محاضرة سيةمفاهيم فلسفية اسا

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

11  /1 

3 
مشجر الفلسفة 

 المعاصرة 

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12  /1 

3 

 الفلسفة الوجودية

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17  /1 3 
الفلسفة 

 ماتية البراج

االمتحان  محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 امتحان محاضرة مفاهيم فلسفية اساسية الفلسفة التحليلية 3 1/  18
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
× 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة مفردات اخرى للتدريس

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 االسم:د.افراح لطفي   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202-9-8اتريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                                    : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقر 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العلمفلسفة 

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد --- المعتمد   امج االعتمادبرن .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-8 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 عالقة الفلسفة بالعلم من خالل عدة مواضيعتوضيح  -

 مثل االسس الفلسفية لنظرية العلم -

 وبنية النظرية العلمية -

 مناهج البحث: االستقراء واالستنباطو -

 وايضا التعرف على القانون العلمي ومفاهيم علمية اضافة الى انواع القوانين -

وكذلك التعرف على الفلسفة في الفترة المعاصرة اقصد الفترة التي برع فيها العلم في كشف مفاهيم  -

 جديدة وقلب النظرة القديمة والتحول نحو االحتمال

في هذا المجال تناولنا نظرية التطور والنظرية المادية فضال عن اتجاهات في فلسفة العلم مثل واهم النظريات 

 الوضعية المنطقية والعقالنية التطبيقية

كذلك تتناول المحاضرات النزعة االختبارية في فيزياء الكموالفرق بين الفيزياء الكالسيكية والفيزياء  -

 الكمالجديدة وكذلك موقف اينشتين من نتائج 

وتتناول المحاضرات ايضا مفاهيم في قلب العلم معناها كالسببية والحتمية والذات والموضوع  - -
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 والزمان والمكان والاليقين والالحتمية...

 
 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  نهج المقررااللمام باساسيات طرائق التفكير بالم-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 . المراجع المتعلقة بفلسفة العلمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ
 علقة بالمادةالتعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المت-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .ات الخبر

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 ترنت والكتب االلكترونية والورقية ,الذكية واالستفادة من مواقع االن

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تي هم فيها تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة ال -1ج         

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب
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, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .ة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( المتاح

. 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

جيات التخطيط استراتي , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ات العامةالمهار-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

ن خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن م. المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          
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تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية الباستعمأمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة 

قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير , وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           م المقرر أو المساقاس رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 62 العلمفلسفة  Ph  432pps الرابع 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 شطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االن
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد   
 والبحث العلمي  التعليم العايل
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

  Ph الرابع
432pps 

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  العلمفلسفة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لمي / جامعة بغداد/ االدابوزارة التعليم العالي والبحث الع

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
Ph 432pps العلمفلسفة ا 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2216-2215سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
62 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
8-9-2216 

 أهداف المقرر .8

 لفلسفة بالعلم من خالل عدة مواضيععالقة اتوضيح  -

 مثل االسس الفلسفية لنظرية العلم -

 وبنية النظرية العلمية -

 ومناهج البحث: االستقراء واالستنباط -

 وايضا التعرف على القانون العلمي ومفاهيم علمية اضافة الى انواع القوانين -

ع فيها العلم في كشف مفاهيم وكذلك التعرف على الفلسفة في الفترة المعاصرة اقصد الفترة التي بر -

 جديدة وقلب النظرة القديمة والتحول نحو االحتمال

واهم النظريات في هذا المجال تناولنا نظرية التطور والنظرية المادية فضال عن اتجاهات في فلسفة العلم مثل 

 الوضعية المنطقية والعقالنية التطبيقية

فيزياء الكموالفرق بين الفيزياء الكالسيكية والفيزياء كذلك تتناول المحاضرات النزعة االختبارية في  -

 الجديدة وكذلك موقف اينشتين من نتائج الكم

وتتناول المحاضرات ايضا مفاهيم في قلب العلم معناها كالسببية والحتمية والذات والموضوع  - -

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

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

 ؛البرنامج.
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 والزمان والمكان والاليقين والالحتمية...

 

 

 

 التعلم والتقييموطرائق التعليم و مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 .فة العلملمراجع المتعلقة بفلستهيئة الطالب لالستفادة من المصادر وا -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  تمكين الطالب - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع    -4ب
 م طرائق التعليم والتعل     

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية , 

 
 طرائق التقييم      

لف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المك

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

 بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     
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استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

تفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت ال

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 واالختبارات العلمية. تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 ليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القاب   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2214 
4 

بين الفلسفة العالقة 

  والعلم
 محاضرة العلمفلسفة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

4 
ية التاريخالمراحل 

للعالقة بين الفلسفة 

 والعلم

االمتحان  محاضرة العلملسفة ف

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/12 

4 
على استقالل التركيز 

العلوم وبداية نشاة 

 فلسفة العلم

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/12 

المتبادلة بين المنفعة  4

الفلسفة والعلم من 

هيم خالل المفا

 واالفكار

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/12 

4 

الفلسفية االسس 

 لنظرية العلم

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

4 

اساس لنظرية المنطق 

 العلم

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

4 

المعرفة اساس رية نظ

 لنظرية العلم

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2212 

4 
اساس الميتافيزيقا 

 لنظرية العلم

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

17/2 

4 

 النظرية العلميةبنية 

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 البحوث و

23/2 

4 
العلمية واملفاهيم لواقعة 
 العلمية

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/3 

4 
والنظريات القوانين 

 العلمية

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

4 
االستقرائي المنهج 

وتحوالته مع 

 رايشنباخ

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

4 
االستنباطي المنهج 

 وتحوله مع بوبر

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

4 
الكامن القانون 

 والمفروض

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

4 
الوصفي والقانون القانون 
 االجرائي

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 
4 

التطور نظرية 

 والنظرية المادية

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  يف فلسفة العلمحماضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فيليب فرانك -العلمفلسفة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 رايشنباخ -نشأة الفلسفة العلمية
 كارل بوبر  -منطق البحث العلمي

 توماس كون –تركيب الثورات العلمية 
 ابشالر -يةالعقالنية التطبيق
 اجنلز -جدليات الطبيعة

 كارانب  -الرتكيب الفيزايئي للعامل
 دارون -اصل االنواع

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ميىن طريف اخلويل -العلم يف القرن العشرينفلسفة 

 جيليز -فلسفة العلم يف القرن العشرين
 افراح لطفي -دراسات يف فلسفة العلم

 تقارير فصلية 
 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الفدوية والصوتية اخلاصة ابملوضوع 

 

 والبحوث 

21/4 

4 

  المنطقيةالوضعية 

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

4 

 التطبيقيةالعقالنية 

االمتحان  محاضرة العلملسفة ف

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الكم نظرة فيزياء 

عامة وفرقها عن 

الكالسيكية وموقف 

 اينشتين

االمتحان  محاضرة العلمفلسفة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 6 

الزمان والمكان, مفاه 

الحتمية والالحتمية, 

السببية , الذات 

 , والموضوع

 امتحان محاضرة لمالعفلسفة 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  ميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصصبين ج , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 

 االسم : دكتورة بتول جبار علوان

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 فلسفة:    القسم العلمي    
  1/9/0202 : اتريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : املعاون العلمي سما                               د.ابسم االلوسي: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضم

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 فلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مدارس كالمية

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 محاضرات المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد لخارجية األخرى المؤثرات ا .7
 تاريخ إعداد الوصف  .8

1/9/0202 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعريف بمفهوم المدارس الكالمية من حيث البداية التاريخية ، اي متى بدء تداول المصطلح ، ودور الفلسفة 

صفات هللا وذاته وغيرها يعرف بعلم الكالم الذي ناقش مفاهيم اسالمية مهمه من قبيل  اليونانية في تسميت ما

 ةمن المفاهيم المهم
 ايضا موضوعات مهمة من قبيل كالم هللا  اذا كان قديم ام حادث ، وكذل مرتكب الكبيرة. وتقدم هذه المادة

 ولذلك فان اهداف المقرر هو السعي نحو خلق وعي ثقافي يسعى نحو تعريف التلميذ بثقافته  وماضيه المهم 

 جميع موروثاته الثقافية. الذي هو وعاء صب فيه
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      معرفة مخرجات المادة الدراسية  -1أ

 االلتزام باالداء المهني للطالب -2أ

 االلمام بطرق الكتابة العلمية -3أ
 ياالستفادة من وسائل البحث العلم -4أ
 اعداد الطلبة معنويا للدخول في اجواء البحث العلمي -5أ
 السعي نحو ايجاد جيل واعي  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطلبة عن طريق اكتساب الخبرات الكتابية والعلمية – 1ب 

 االستفادة من المصادر والمراجع العلمية – 2ب 

     ة عن طريق الحلقات النقاشيةتنمية روح المشارك   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات ، النقاشات ، البحوث والتقارير ، التقانة الحديثة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

االمتحانات الشفهية ، التحريرية، البحوث والتقارير، المشاركة اليومية ، والمناقشات داخل القاعات 

 ن الحضور الشخصي.الدراسية، فضال ع

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية روح القراءة العلمية -1ج         

 استخدام التقانة الحديثة في البحث االكاديمي -2ج

 استخدام المكتبات  -3ج

 خلق جيل واعي ومثقف -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 وث والتقاريرالمحاضرات، النقاشات العلمية ، اعداد البح

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشفهية والتحريرية  ، واعداد البحوث والتقارير، الحضور الفاعل 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارة ادارة الصف -1د

 التخطيط الدارة الصف -2د

 التخطيط  الفاعل في خلق الموازنة بين المادة والزمن -3د

 تقويم الطلبة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اعداد البحوث والتقارير، النقاشات العلمية ، العصف الذهني ، تحليل النصوص

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات 

 لتقارير، تحريرية وشفهية ، اعداد البحوث وا
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  11  مدارس كالمية   االول
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 عن طريق اقامة الندوات العلمية وتطوير المهارات والخبرات سيةالعمل على تطوير المالكات التدري

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 القبول المركزي

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 حسن الشافعي، المدخل الى دراسة علم الكالم

 في علم الكالم الجديد، ابراهيم بدوي

 طه عبد الرحمن، في اصول الحوار وتحديد علم الكالم
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 ساسيأ اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

                 اساسي دارس كالميةم  االولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 فلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 مدارس كالمية قرراسم / رمز الم .3

 المحاضرات أشكال الحضور المتاحة .4

 2121 الفصل / السنة .5

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التعريف بمفهوم علم الكالم من حيث البداية التاريخية، حيث بدء تداول المصطلح حين دخلت الفلسفة اليونانية 

الثقافة االسالمية وانتجت عدة مفاهيم فضال عن كونها استخدمت طرق بحث جديدة ومنها المنطق الة جانب  الى

 النصوص الدينية
فضال عن انه يناقش مفاهيم مهمة من قبيل صفات هللا وذاته ، ومرتكب الكبيرة ويقدم راي كل مدرسة كالمية 

 تخص هذه الموضوعات
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة مخرجات المادة المقررة -1أ

 االلتزام بالمهنية العلمية -2أ

 االطالع على طرق الكتابة االكاديمية العلمية  -3أ
 االستفادة من التقانة الحديثة -4أ
 ديمياعداد الطالب نفسيا وذهنيا للدخول في اجواء البحث االكا  -5أ
 تدريب الطلبة علىة الكتابة العلمية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطلبة عن طريق اكتساب الخبرات– 1ب

 االستفادة من المكتبات  – 2ب

 تنمية روح المشاركة الجماعية  – 3ب

  والقدرة على خلق شخصية اكاديمية واعية   -4ب

 علم طرائق التعليم والت     

 ، البحوث والتقارير، العصف الذهني ، النقاش والحوار،المحاضرات  

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات شفهية ، وتحريرية، فضال عن الحضور الفاعل

 والتقارير العلمية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 والكتابة العلمية القراءةتنمية روح  -1ج

 لحديثة في البحث االكاديمياستخدام التقانة ا-2ج

 تنمية روح النقاش والحوار -3ج

 ايجاد شخصية منتجه ومثقفة وواعية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات، التقانة الحديثة، البحوث والتقارير ، الرحالت الميدانية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اريراالمتحانات الشفهية ، والتحريرية والبحوث والتق
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 البنية التحتية  .12

 عبد الرحمن بدوي، مذاهب االسالميين ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عبد الرحمن بدوي، مذاهب االسالميين )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 بيت الحكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة، واليوتيوب الخاص بجامعة بغداد ،

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 رفع المستوى العلمي والمهني للمالكات التدريسية

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف-1د

 التخطيط الواعي لسيرة العملية العلمية بنجاح -2د

 تقويم الطلبة -3د

  اعاداد البحوث والتقارير  -4د

 بنية المقرر .11

خرجات التعلم م الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحانات  محاضرة مدارس كالمية مدارس كالمية 2 2/4

  شفهية
 / محاضرة كالميةمدارس  تعريف علم الكالم  2 5/4

 / محاضرة مدارس كالمية اهم المدارس الكالمية 2 11/5
 / محاضرة ةمدارس كالمي المعتزلة 2 13/5

  محاضرة مدارس كالمية االشاعرة 2 5/ 1
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

    

 حسني هادي صاحل االسم :      

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب : / املعهدةالكلي   
 فلسفة :    القسم العلمي    
 1/9/0202لف :  اتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  ةشعب اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتا

 

 المؤسسة التعليمية .1
وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم 

 الفلسفة

 قسم الفلسفة                                        / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 فلسفة يونانية المهني 
 دة النهائية اسم الشها .4

 بكالوريوس

  :النظام الدراسي  .5
 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف أبهم املفاهيم االساسية للفلسفة اليواننية 
 

 امليتافيزيقا،فيزيقا، االخالق ، السياسة ، املنطق -ارسطوا منها : ابراز أهم املعامل لفلسفة 

 تعريف الطالب ابلفلسفة العملية بعد ارسطوا واهم اسباب نشؤئها .     
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 وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل والبحث     العلمي

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ
التمكن من ترجمتها في اداء عملي , من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 ة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي .تهيئة الطالب لالستفاد -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكرياً لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةتالمهارا األهداف –ب 

      
 تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  المعارف و الخبرات . - 1ب

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 متعلقة بالموضوعمعرفة المفاهيم والمصطلحات ال    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 

 
 طرائق التقييم      

والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , 

 والتقرير

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 
 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي  -3ج

 االستنباط والقياس, والتفسير .  -4ج
 
 طرائق التعليم والتعلم     
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استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

ح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث طر

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 

 
 

 

 .الشخصي(قة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعل )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية. مهارات التقويم والتميز بين الفئات   -4د
 طرائق التعليم والتعلم          

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم,  

 تخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات ال
 

 
 طرائق التقييم          

 
طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث تؤدي 

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.
 
 

 مج بنية البرنا .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  31 فلسفة يونانية  الثاني
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 مواكبة كل جديد خاص بهالقراءة غري املنقطعة لالختصاص العام والدقيق وحماولة 

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 املركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

                 اساسي فلسفة يونانية  الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ميةالمؤسسة التعلي .1

 قسم الفلسفة / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة يونانية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2119فصلي / الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ف الطالب ابملباحث اليت تشتمل عليها الفلسفة اليواننية بعد ارسطواهو تعري

 شرح توضيح اهم املدارس االخالقية 

 
 
 
 
 
 

 وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل والبحث     العلمي

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

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

 ؛البرنامج.
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 م والتقييموطرائق التعليم والتعل مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ
التمكن من ترجمتها في اداء عملي , من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 االسالمي .تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكرياً لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

      
 ين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  المعارف و الخبرات .تمك - 1ب

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب
 والتعلم طرائق التعليم      

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,
 

 طرائق التقييم      

 

المكلف به الطالب,  البحث العلمي  االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب

 والتقرير
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي  -3ج

 االستنباط والقياس, والتفسير .  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ر عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث طرح افكا

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.
 

 
 طرائق التقييم    
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تفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق لل

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ادارة الصف مهارات  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية ارسطوا 3 15/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية المنطق  3 17/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية الميتافيزيقا 3 21/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  اضرة مح فلسفة يونانية الطبيعة 3 23/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية النفس 3 27/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية العلل 3 29/2

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية االدراك الحسي 3 2/3

الشهري 

والتقارير 

 قييموالت
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية االخالق 3 5/3

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية السياسة 3 9/3

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية الدولة 3 11/3

الشهري 

والتقارير 
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 والتقييم
نقد ارسطو للمثل  3 15/3

 االفالطونية
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
معالم الفلسفة بعد  3 17/3

 ارسطوا
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
الفلسفة العملية  3 21/3

 واالخالقية
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
 وء الفلسفةاسباب نش 3 23/3

 العملية 
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية فالسفة االخالق  3 28/3

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية االبيقور 3 31/3

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية قوراالخالق عند االيب 3 2/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية الدين عند االيبقور 3 4/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية نظرية المعرفة 3 8/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  حاضرة م فلسفة يونانية الرواقييون 3 12/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االخالق عند  3 14/4

 الرواقييين
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية

الشهري 
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفلسفة اليواننية ولرت ستيس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 خريف الفكر اليوانين عبد الرمحن بدوي 

  اتريخ الفليفة اليواننية يوسف كرم

 مكتبة القسم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 مكتبة االداب 

 املكتبة االلكرتونية

               راجع التي يوصى بها  ـ الكتب والما

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 استشارات علمية ،النشر يف اجملالت ووسائل االعالم

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية  الطبيعة 3 21/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
ن االمتحا محاضرة  فلسفة يونانية  نظرية المعرفة 3 24/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية الشكاك 3 26/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية االكاديمية الجديدة 3 28/4

الشهري 

والتقارير 

 والتقييم
االمتحان  محاضرة  فلسفة يونانية انصاف السقراطييون 3 31/4

الشهري 

ر والتقاري

 والتقييم
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 حنان علي عواضه م.د.أ. اإلسم :   
 بغداد: اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1/9/0202ملء امللف :  اتريخ    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة ديراسم م    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة التاريخ

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الكورسات

  المعتمد   امج االعتمادبرن .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

إلى الفلسفة المعاصر ) نظرة تاريخية ( اللذين كان لهم  هزيودتعريف الطالب بأهم الفالسفة  منذ  -1

 .لفلسفة التاريخمؤيدة ومعارضة وأفكار وآراء نظريا ت 
طوير التعليم األكاديمي في الجامعة والكلية ، بما تتطلبه معايير الجودة في التعلية العالي ، التي تمكن ت -2

 في المجتمع . التاريخي، مما يساهم تزكية الحس  في فلسفة التاريخمعات من مواكبة النظريات الجا
 .  يخالتارالمذاهب والنظريات في فلسفة الفالسفة وأفكارهم ،والتعرف بأهم  -3
 .التاريختعريف الطالب على أهم المصادر والمراجع والموسوعات التي تهتم في فلسفة  -4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 اإللمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر.      -1أ

تها في أداء عملي ناجح ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربوية التمكن من ترجم  -2أ

 في عملية التدريس.

 . تاريخجع الهامة المتعلقة بفلسفة التهيئة الطالب لإلستفادة من المصادر والمرا -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث العلمية المتعلقة بالمادة . -4أ

 لطالب نفسياً وفكرياً لتقبل المادة الدراسية .إعداد ا -5أ

 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر . -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

والخبرات في مجال  والمعلومات تمكين الطالب ذهنياً من خالل المحاضرات على تنظيم المعارف – 1ب 

 التاريخفلسفة 

 ل أكبر قدر ممكن من المعارف حول تاريخ المادة المعطاة .تحصي – 2ب 

 . تاريخخالل المحاضرة لمادة فلسفة الالقدرة على المشاركة الجماعية والحوار        - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ة .المناقشات العلمية والحوار ، واالستفادة من التطور التكنولوجي والكتب االلكترونية والورقي

 

 
 طرائق التقييم      

إمتحانات تحريرية وشفوية ، التحضيرات الدائمة للطالب للمادة المقررة . واستخدام التقنيات الحديثة 

 لالستيعاب ، والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج         

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب المناسبة للمادة حسب المرحلة التي هم فيها . -1ج

عند لحس التاريخي  والفكري ائق متنوعة . ومحاولة لغرس اعرض الدروس ، بأساليب مختلفة وطر -2ج     

 الطالب.

 ، والتي تعكس حالة الوعي للمجتمع . تاريخموا بعلم الاالستشهاد بالنصوص األساسية للفالسفة اللذين اهت-3ج

والنقاد  الفالسفة والمؤرخين ، وكذلك آراء التاريخاإلستشهاد بنصوص الفالسفة الذين اهتموا بفلسفة -4ج   
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 . تاريخالذين عندهم اهتمام بفلسفة ال
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ترونية ، عبر وسائل التواصل التكنولوجي منها الوتس ، الطريقة المتاحة اآلن هي الطريقة اإللك •

 class meetingوالفايبر ، والتليغرام ، والجوجل كالس روم ، +

 

تهيئة جو من الرغبة في التغير بما يخص المادة المعطاة . وخلق بيئة تشجع الطالب على الرغبة في  •

مثلة من الواقع تساعد على فهم وتبسيط المادة إثارة التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير ، وإعطاء أ

المطلوبة ، تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع ، وضرح أفكار جديدة ، تساعد على جعل المتعلم مفكر نشيط 

 .تاريخوعات أعمق مي مجاالت فلسفة الومنظم  يساعد ذلك على البحث العميق واالستقصاء عن موض

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 يرية وشفوية ، وكذلك الكترونيةإمتحانات تحر

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف. -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية. -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة. -3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 ترونيالك

 

 
 طرائق التقييم          
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 امتحانات الكترونية وحوار تحضيري للمحاضرة 

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 فلسفة التاريخ  المرحلة الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 حماولة مواكبة كل جديد متطور ، مع اإلستمرارية ابلقراءة للمصادر واملراجع اجلديدة اخلاصة مبفردات املادة-
 طوير مناهج املادة . -
 االلتزام ابلوقت احملدد للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية .-
 
 
 
 

 المعهد(المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  األنظمة ع)وضمعيار القبول  .13

 

 مركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املوسوعات الفلسفية
 موسوعة عبد الرمحن بدوي -
 موسوعة معن زايدة -

 كتاب محيد خلف السعيدي / دروس يف فلسفة التاريخ
 واإلنرتنت

 وكتب ومصادر أخرى هلا عالقة مبفردات املادة
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

أ 1أ

2 
أ

3 
أ

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

التعريف   فلسفة التاريخ  المرحلة الثالثة

بالمادة 

وبنظريات 

وأفكار 

)  الفالسفة

اريخية نظرة ت

) 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 نيالكترو اسم / رمز المقرر .3

 عن بعد أشكال الحضور المتاحة .4

 الكورسات / كورس ثاني الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 5/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

كار تعريف الطالب أبهم الفالسفة  منذ هزيود إىل الفلسفة املعاصر ) نظرة اترخيية ( اللذين كان هلم نظراي ت وآراء وأف -1
 مؤيدة ومعارضة لفلسفة التاريخ.

تطوير التعليم األكادميي يف اجلامعة والكلية ، مبا تتطلبه معايري اجلودة يف التعلية العايل ، اليت متكن اجلامعات من مواكبة  -0
 النظرايت يف فلسفة التاريخ ، مما يساهم تزكية احلس التارخيي يف اجملتمع .

 رهم ،واملذاهب والنظرايت يف فلسفة التاريخ  .التعرف أبهم الفالسفة وأفكا -3
 تعريف الطالب على أهم املصادر واملراجع واملوسوعات اليت هتتم يف فلسفة التاريخ. -4

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 المقرر.     اإللمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج  -1أ  

التمكن من ترجمتها في أداء عملي ناجح ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربوية   -2أ

 في عملية التدريس.

 تهيئة الطالب لإلستفادة من المصادر والمراجع الهامة المتعلقة بفلسفة التاريخ . -3أ

 ة المتعلقة بالمادة .التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث العلمي -4أ

 إعداد الطالب نفسياً وفكرياً لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر . -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تمكين الطالب ذهنياً من خالل المحاضرات على تنظيم المعارف والمعلومات والخبرات في – 1ب 

 مجال فلسفة التاريخ
 تحصيل أكبر قدر ممكن من المعارف حول تاريخ المادة المعطاة . – 2ب 
 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار خالل المحاضرة لمادة فلسفة التاريخ .       - 3ب 
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لوجي والكتب االلكترونية والورقية .المناقشات العلمية والحوار ، واالستفادة من التطور التكنو

 
 طرائق التقييم      

إمتحانات تحريرية وشفوية ، التحضيرات الدائمة للطالب للمادة المقررة . واستخدام التقنيات الحديثة 

 لالستيعاب ، والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .
 

 دانية والقيمية األهداف الوج -ج

  

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج         

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب المناسبة للمادة حسب المرحلة التي هم فيها . -1ج
 عرض الدروس ، بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة . ومحاولة لغرس الحس التاريخي  والفكري -2ج     

 عند الطالب.
االستشهاد بالنصوص األساسية للفالسفة اللذين اهتموا بعلم التاريخ ، والتي تعكس حالة الوعي -3ج

 للمجتمع .
اإلستشهاد بنصوص الفالسفة الذين اهتموا بفلسفة التاريخ ، وكذلك آراء الفالسفة والمؤرخين والنقاد -4ج   

 .ين عندهم اهتمام بفلسفة التاريخ الذ

 
 ائق التعليم والتعلم طر    
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الطريقة المتاحة اآلن هي الطريقة اإللكترونية ، عبر وسائل التواصل التكنولوجي منها الوتس ،  •

 class meetingوالفايبر ، والتليغرام ، والجوجل كالس روم ، +
 

 الرغبة في  تهيئة جو من الرغبة في التغير بما يخص المادة المعطاة . وخلق بيئة تشجع الطالب على

إثارة التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير ، وإعطاء أمثلة من الواقع تساعد على فهم وتبسيط المادة 

المطلوبة ، تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع ، وضرح أفكار جديدة ، تساعد على جعل المتعلم مفكر 

عمق مي مجاالت فلسفة وضوعات أنشيط ومنظم  يساعد ذلك على البحث العميق واالستقصاء عن م

 .تاريخال

 
 طرائق التقييم    

       
 

 الكترونية ، امتحانات الكترونية وحوار تحضيري للمحاضرة 
 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د   

 الشخصي(.

 مهارات ادارة الصف. -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية. -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة. -3د
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 تية البنية التح .12

 املوسوعات الفلسفية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 موسوعة عبد الرمحن بدوي -
 موسوعة معن زايدة -

 كتاب محيد خلف السعيدي / دروس يف فلسفة التاريخ
 واإلنرتنت

 وكتب ومصادر أخرى هلا عالقة مبفردات املادة

 يف فلسفة التاريخكتاب محيد خلف السعيدي / دروس  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تفسير االستردادي ) ال 3 1

 التشاؤمي(
 

 هزيود -
 نيقوال مكيافللي -
 توماس هوبز -

  الكتروني

 كانط وفلسفة التاريخ -  3 2
 فلسفة التاريخ عند نيتشة -

=  

 ابن خلدون  - التفسير الحيوي 3 3
فيكوفيكو والتعاقب  -

 الدوري للتاريخ

=  

 اشبنجلر -  3 4
هيجل ومنظوره المثالي  -

 التقدمي
 ماركس وتفسيره المادي -

 للتاريخ

=  

دارون وتفسيره التطوري  -  3 5

 للتاريخ
 

=  

التفسير اإلنساني  3 6

 للتاريخ
 توماس كارليل -
 فرويد وفلسفة التاريخ -
 التفسير التنويري -

=  

توينبي) التحدي  -  3 7

 واالستجابة
القواعد المنهجية لدراسة  -

 التاريخ عند توينبي
روجيه غارودي =وحوار  -

 الحضارات

=  
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 

 االسم: د.ساهرة حسني فيصل حسني      
 بغداد  اجلامعة:   

   اآلداب :/ املعهدةالكلي   
 الفلسفة: القسم العلمي   
 1/9/0202:لفاملاتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                        التوقيع:      

 د.حممود عبد الواحد حممود: املعاون العلمي سما                          د.ابسم االلوسي   القسم:رئيس  سما   
                                                        :التاريخ                                                       :  لتاريخا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 داء اجلامعي:واألضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ل مقرر ضمن الربانمجويصاحبه وصف لك املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اليونانية الفلسفة

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وامر التعليم العالي والبحث العلميأ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ن.التعريف ببواكير الفكر الفلسفي والذي بدأ مع اليونان وتحديدًا مع طاليس اول فالسفة اليونا

 اهم الفالسفة اليونانيين وافكارهم ونظرياتهم الفلسفية.ف على التعر  

 معرفة االثر الذي مارسته هذه المرحلة من الفكر الفلسفي على بقية المراحل الالحقة.

ف على   عالقة الفلسفة بالعلوم االخرى وكيفية انشقاقها عنها.التعر 

 التعرف على اهم االفكار والمناهج الفلسفية.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجخرجات الم  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  الدراسيج اطرائق التفكير بالمنه بأساسياتلمام اإل-1أ

يمية والتربوية في كادبعاد األف األتعر   وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمك    -2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس

 بالفلسفة اليونانية.لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  تهيئة الطالب -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعر  -4أ
 ل المادة الدراسيةلتقب   وفكريا   اعداد الطالب نفسيا   -5أ
 المقرر الدراسيقدر ممكن من  ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق تمكين الطالب ذهنيا   - 1ب 

 الخبراتو

 تاريخ المادة  بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ – 2ب 

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  – 3ب
 م والتعلم طرائق التعلي     

والشاشات    over headبرزها وأالتقنيات الحديثة لالستيعاب  عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 نت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنتر
 طرائق التقييم      

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهياالمتحان الش

 العلمي والتقرير
 الوجدانية والقيمية األهداف -ج

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج         

 الوجدانية فيها

 ببأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلو عرض الدروس -2ج

 الحداث التي تجلب انتباه الطالبو االقصة أو الشعر أو الرواية أ

حسب اإلمكانات ب أو الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 ك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو(المتاحة ويمكن تعويض ذل

 لفكر الفلسفي عند اليونان.مستوى االتي تعكس االستشهاد بالنصوص الفلسفية  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 

استراتيجيات التخطيط و استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاجو التعلم

 يوالتنظيم الذات
 طرائق التقييم    

 إذ تسهم في نقاط تُطرحؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل ت طرح أفكار عالية الفهم

 تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية علىمساعدة المتعلم 
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 الشخصي(ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف إمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةبيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة و من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية أجواءتهيئة 

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

للتفكير العميق  يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال كذلك طرح أفكار كبيرةو المحيطة

 البحث واالستقصاءوالتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على 

 معينة موضوعات أعمق وأكبر في مجاالت عن
 طرائق التقييم          

ى لطلبة علتنمي قدرات ااسئلة و سئلة موضوعيةا استعمالمن خالل متحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ات مهار ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علت علىقدرات الطلبة وتحفز تصميم عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطوحة التفكير ومهارات حل المشكالت

 بنية البرنامج .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 32 الفلسفة اليونانية  ولىاال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

نشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية وتطوير مناهج املادة وتفعيل األهتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي 
 للمحاضرات واالمتحاانت الفصليةاحملدد االلتزام ابلوقت و 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي.  -
 

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 تاريخ الفلسفة اليونانية/ يوسف كرم. - أ
 تاريخ الفلسفة اليونانية/ زكريا ابراهيم. - ب
 لطويل.مقدمة الى الفلسفة/ توفيق ا - ت
 فالسفة يونانيون/ ياسين خليل. - ث

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

المنقولة والتأهيلية 

األخرى  المهارات)

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

فلسفة ال  ولاال

 يونانيةال
 × × × × × × × × × × × × × × × × ساسي أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 باآلداوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ 

 المركز العلمي /القسم  .2
 الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 يونانيةفلسفة الال

 أشكال الحضور المتاحة .4
 لزاميإ

 الفصل / السنة .5
 2222/  2219 الثانيالكورس االول و

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
32 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
31/8/2222 

 أهداف المقرر .8

 ي والذي بدأ مع اليونان وتحديدًا مع طاليس اول فالسفة اليونان.التعريف ببواكير الفكر الفلسف

ف على اهم الفالسفة اليونانيين وافكارهم ونظرياتهم الفلسفية.  التعر 
 معرفة االثر الذي مارسته هذه المرحلة من الفكر الفلسفي على بقية المراحل الالحقة.

ف على عالقة الفلسفة بالعلوم االخرى وكيفية   انشقاقها عنها.التعر 
 التعرف على اهم االفكار والمناهج الفلسفية.

 

 

 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12
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  االهداف المعرفية  - أ
  الدراسيج المام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاإل-1أ

ة والتربوية في يميكادبعاد األف األتعر   وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمك    -2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس

 الفلسفة اليونانية.بتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعر  -4أ
 ةل المادة الدراسيلتقب   وفكريا   اعداد الطالب نفسيا   -5أ
 المقرر الدراسياستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من   -6أ
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق تمكين الطالب ذهنيا   - 1ب 

 الخبراتو

 تاريخ المادة  بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ – 2ب 

  على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

والشاشات    over headبرزها وأالتقنيات الحديثة لالستيعاب  عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 نت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنتر
 طرائق التقييم      

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهيشاالمتحان ال

 العلمي والتقرير
 الوجدانية والقيمية األهداف -ج 

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج         

 الوجدانية فيها

 تلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلوببأساليب مخ عرض الدروس -2ج

 الحداث التي تجلب انتباه الطالبو االقصة أو الشعر أو الرواية أ

حسب اإلمكانات ب أو الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 يديو(ك بعرض األفالم وأشرطة )الفالمتاحة ويمكن تعويض ذل

 التي تعكس حالة الوعي والفكر الفلسفي عند اليونان. االستشهاد بالنصوص الفلسفية -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 

استراتيجيات التخطيط و التفكير كالتحليل واالستنتاجاستراتيجيات التفكير من خالل دالالت و التعلم

 والتنظيم الذاتي
 طرائق التقييم    

 إذ تسهم في ؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تُطرحت طرح أفكار عالية الفهم

 ات العلميةتطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبار علىمساعدة المتعلم 
 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف إمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 لمهارات العقليةحسب القابليات العلمية وابيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 

/5/2222 
3 

الفلسفة اليونانية: 

التعرف, المصادر, 

االرهاصات, العصور 

 واالطوار

 محاضرة يونانيةفلسفة الال

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوث

9/5 

3 

بوادر نشأة الفلسفة 

 اليونانية: االساطير

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

16/5 

3 

الديانات السرية: 

 النحل االورفية

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/5 

3 

التفكير السياسي 

 والحكماء السبعة

االمتحان  محاضرة يونانيةالفلسفة ال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/5 

3 

الفلسفة الطبيعية ما 

 قبل سقراط

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/6 

3 

طاليس: حياته, 

 فلسفته الطبيعية

االمتحان  محاضرة ليونانيةفلسفة اال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

13/6 

3 

نكسمندريس: حياته, ا

 فلسفته الطبيعية

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/6 

3 
انكسمنس: حياته, 

 فلسفته الطبيعية

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/6 

3 
هيرقليطس: حياته, 

 فلسفته الطبيعية

االمتحان  ضرةمحا يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3/7 
3 

بارمنيدس: حياته, 

 وفلسفته

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفلسفة اليواننية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اتريخ الفلسفة اليواننية/ يوسف كرم )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اتريخ الفلسفة اليواننية/ زكراي ابراهيم

              والمراجع التي يوصى بها  ـ الكتب ا

 (التقارير والمجالت العلمية )
  الكتب املتعلقة ببداايت الفكر الفلسفي

 جمالت الفلسفة احملكمة 

 وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ياحملاضرات الفدو مواقع الفلسفة  تمواقع االنترنيو االلكترونيةب ـ المراجع 

 
  خطة تطوير المقرر الدراسي .13

   

لمتطلبات  ا  وفق جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص بين تكامليةعملية  تمثلتطوير البرنامج 

 مخرجات التعليم

 

 

 

 

 والبحوث 

12/7 

3 
الفلسفة االنسانية 

 واالخالقية

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

16/7 

3 
افالطون: حياته 

 ته العامةوفلسف

االمتحان  محاضرة يونانيةفلسفة الال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 

   
 

 االسم: د.صالح فليفل        
 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 1/9/0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب  التعليميةالمؤسسة  .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 منطق البحث العلمي 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 يأهداف البرنامج األكاديم .9

ف على   وأهدافه، وآلياته العلمي الكشف مناهجالتعرُّ

 االستقرائي االستدالل أساسها اليت العلمي التفكري طرق تعلُّم

 التحقق، وطرق االحتمالية، مثل االستقراء آلياتتعلُّم 

 مي والنظرايت وطرق التحقق منها العل القانون لغةتعلم 

 االستقراء، طريق عن اثبتة قضااي هي( عام بشكل واإلنسان) الطالب يستخدمها اليت االستداللية املقدمات فأغلب: تعلم أساليب التفكير العلمي 
 االستقراء وأمهها العلمي واإلثبات الكشف طرق نفسها هي الطرق وهذه املنابع هذه تفجري طرق على ويتدرب املعرفة منابع يتتبع أن للطالب جدا   املفيد من ولذلك

 ويستطيع السليم، واإلستدالل السليمة احلجة بناء ومهارات السليم التفكري مهارات الطالب يكتسب وبذلك. العلمي والقانون واخليال والتجربة املالحظة مثل وخطواته
  .واجتماعية وأسرية حياتية مشكالت يواجه حني اليومية حياته ويف املستقبل يف العلمي إنتاجه يف ذلك تطبيق
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 اليومي حياته يف يفكر أو موضوعاته و العلم يف يفكر كان سواء العلمي التفكري على ذهنيا   تدريبا   الدرس هذا يف الطالب تعلمي

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم       -1أ
  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

 اته اليوميةحي وفي العلمي إنتاجه في اإلستقراء ومنطق العلمي التفكير تطبيق  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب- 1ب 
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

 قيالمنط االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  للمادة الطالب حب -1ج         
  والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج           

 بالنفس الثقة-3ج         

 ئلةاألس وطرح النقاش في المشاركة-4ج       
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 طرائق التعليم والتعلم     

  الذاتي لتعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة-1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 ياالستدالل التركيب مهارة -3د

 موضوعال في النقدي التفكير مهارة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
  الذاتي لتعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  31 منطق البحث العلمي  الثالث

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 القبول املركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

منطق البحث   الثالثة

 العلمي 
 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 منطق البحث العلمي  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثالثة الفصل / السنة .5

  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 31/8/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

ف على   وأهدافه، وآلياته العلمي الكشف مناهجالتعرُّ

 االستقرائي االستدالل أساسها اليت العلمي التفكري طرق تعلُّم

 التحقق، وطرق االحتمالية، مثل االستقراء تعلُّم آليات

 مي والنظرايت وطرق التحقق منها العل القانون تعلم لغة

 االستقراء، طريق عن اثبتة قضااي هي( عام بشكل واإلنسان) الطالب يستخدمها اليت االستداللية املقدمات فأغلبتعلم أساليب التفكير العلمي : 
 االستقراء وأمهها العلمي واإلثبات الكشف طرق نفسها هي الطرق وهذه املنابع هذه تفجري طرق على ويتدرب املعرفة منابع يتتبع أن للطالب جدا   املفيد من ولذلك

 ويستطيع السليم، واإلستدالل السليمة احلجة بناء ومهارات السليم التفكري مهارات الطالب يكتسب وبذلك. العلمي والقانون واخليال والتجربة املالحظة مثل وخطواته
  .واجتماعية وأسرية حياتية مشكالت يواجه حني اليومية حياته ويف املستقبل يف العلمي إنتاجه يف ذلك تطبيق

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

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

 ؛البرنامج.
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 اليومي حياته يف يفكر أو موضوعاته و العلم يف يفكر كان سواء العلمي التفكري على ذهنيا   تدريبا   الدرس هذا يف الطالب يتعلم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم       -1-1أ
  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

  اته اليومية.حي ويف العلمي إنتاجه يف اإلستقراء ومنطق العلمي التفكري تطبيق  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب-  1ب
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

 لمنطقيا االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

     تطوير مهارات التفكير العلمي  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  للمادة الطالب حب-1ج
  والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج

 بالنفس الثقة-3ج

 قاش وطرح األسئلةالن في المشاركة-4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 
 طرائق التقييم    

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة  -1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 االستداللي التركيب مهارة -3د

 الموضوع في النقدي التفكير مهارة -4د 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 منطق البحث العلمي ، ايسني خليل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 منطق ارسطو ، حتقيقعبد الرمحن بدوي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 األسس املنطقية لالستقراء، دمحم ابقر الصدر 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الفيلسوف والعلم ، جون كيميين 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف االستدالل  2 األول 

 واقسامه
 مباشر  االلقاء البحث العلميمنطق 

الفرق بين االستقراء  2 الثاني

 واالستنباط
التعلم  

 الجماعي 
 مباشر 

 مباشر  االلقاء  االستقراء عند ارسطو 2 الثالث
االستقراء عن جون  2 الرابع 

 ستيوارت ميل
 مباشر  االلقاء 

االستقراء عند دمحم باقر  2 الخامس 

 الصدر
 شفهي  االلقاء 

مبادئ االستقراء  2 السادس

 العلمي
 شفهي  التعلم الذاتي  

 2 السابع 

 

 

 شفهي  التعلم الذاتي   السببية العامة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم:د.صالح فليفل        
 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
   1/9/0202اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 األسس المنطقية لإلستقراء

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ف عل  ى المسار الفلسفي والعلمي لنظرية دمحم باقر الصدر في اإلستقراءالتعرُّ

 نقد اإلستقراء عند أرسطو ومبادئه

 نقد المذهب التجريبي

 في اإلستقراء للفيلسوف دمحم باقر الصدر  )المذهب الذاتي( النظرية الجديدة

ف على مرحلتي التوالد الموضوع  في اإلستقراءوالتوالد الذاتي  يالتعرُّ

ف على نظرية االحتماالت وتطبيقاتها  ، ونقدها، و وضع تعديالت عليها التعرُّ

 اإلستقراء في مرحلة التوالد الموضوعي



  
 2الصفحة 

 
  

 على مرحلة التوالد الذاتي في االستقراء والوصول إلى اليقين الموضوعي  فالتعرُّ 

 

 المباحث الفلسفية المختلفة والسيما إثبات وجود هللا استقرائياً. على تطبيقات المذهب الذاتي على ف التعرُّ 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم-1أ

  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

 يوميةال حياته وفي العلمي إنتاجه في اإلستقراء ومنطق العلمي التفكير تطبيق  -6أ

       

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب-1ب
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

        المنطقية االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  للمادة الطالب حب-1ج 
  والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج

 بالنفس الثقة-3ج

 ئلةاألس وطرح النقاش في المشاركة-4ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و العامةالمهارات -د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة -1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 االستداللي التركيب مهارة -3د

 الموضوع في النقدي التفكير مهارة -4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال
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 طرائق التقييم          

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

األسس المنطقية   الدكتوراه

 لإلستقراء
45  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 يف املوضوعالتعلم الذايت وهي طريقة يف التعلم الدائم ومتابعة التطورات العلمية 
 كتابة البحوث واملقاالت اليت تطور تقنيات الكتابة وتثري املعلومات

 متابعة املوصوع بوساطة لغات أجنبية حية
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 درجة املاجستري ودرجة االمتحان التنافسي التنافس على املقاعد استناداً إىل معدل 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 األسسس املنطقية لإلستقراء، دمحم ابقر الصدر ، طبعات خمتلفة. 
 .٣٠٠٢فلسفة العلم ، د صالح اجلابري، دار االنتشار العريب، بريوت، 

 املذهب الذايت يف املعرفة، كمال احليدري
 املنطق اإلستقرائي، السيد عمار أبو رغيف. 

 الدار العربية للرتمجة، بريوت.منطق البحث العلمي، كارل بوبر، ترمجة البغدادي، 
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

األسس   الدكتوراه

المنطقية 

 لإلستقراء

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 مباشر أشكال الحضور المتاحة .4

 الثاني الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/2/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ف على المسار الفلسفي والعلمي لنظرية دمحم باقر الصدر في اإلستقراء  التعرُّ

 نقد اإلستقراء عند أرسطو ومبادئه

 نقد المذهب التجريبي

 النظرية الجديدة )المذهب الذاتي( في اإلستقراء للفيلسوف دمحم باقر الصدر 

ف على مرحلتي التوالد   الموضوعي والتوالد الذاتي في اإلستقراءالتعرُّ

ف على نظرية االحتماالت وتطبيقاتها، ونقدها، و وضع تعديالت عليها   التعرُّ

 اإلستقراء في مرحلة التوالد الموضوعي

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

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

 ؛البرنامج.
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ف على مرحلة التوالد الذاتي في االستقراء والوصول إلى اليقين الموضوعي   التعرُّ

 

ف على تطبيقات المذهب ال  ذاتي على المباحث الفلسفية المختلفة والسيما إثبات وجود هللا استقرائياً. التعرُّ

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .15

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم-1أ

  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

 اليومية حياته وفي العلمي إنتاجه في اإلستقراء ومنطق العلمي التفكير تطبيق  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب- 1 ب - 1ب
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

     المنطقية االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 
 طرائق التقييم      

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير
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 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  للمادة الطالب حب -1ج
  والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج

 بالنفس الثقة-3ج

 ةاألسئل وطرح النقاش في المشاركة-4ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 
 طرائق التقييم    

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة-1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 االستداللي التركيب مهارة -3د

 الموضوع في النقدي التفكير مهارة -4د 
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 البنية التحتية  .12

 األسس املنطقية لالستقراء ، دمحم ابقر الصدر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 املذهب الذايت، كمال احليدري 

 االستقراء، السيد عمار أبو رغيف

 فلسفة العلم، صالح اجلابري )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 منطق البحث العلمي، كارل بوبر

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
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وتوفير المادة يساهم الطلبة في تطوير المقررر من خالل تفاعلهم مع المادة العلمية وتطوير احتياجاتهم   

على الحياة فروع المعرفة األخرى أو تطبيقه  لفهم الموضوع، وتوسيع تطبيقاته فيالعلمية التي تشكل أساساً 

 اليومية. 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

األسس المنطقية  اإلستقراء واإلستنباط 3 األول

 لإلستقراء
التعلم 

 الجماعي 
 مباشر 

نقد االستقراء عند   الثاني

 ارسطو 
األسس المنطقية 

 لإلستقراء
المشكلة وحلها 

بالعصف 

 الذهني 

 نقاش صفي 

نقد النزعة الترجيحية   الثالث

 والتجريبية
األسس المنطقية 

 لإلستقراء
االلقاء 

 والمناقشات 
 نقاش صفي 

التوالد الموضوعي   الرابع

 والتوالد الذاتي 
األسس المنطقية 

 لإلستقراء
التعلم 

 الجماعي 
 مباشر 

نظرية االحتماالت   الخامس

 )البديهيات(
األسس المنطقية 

 لإلستقراء
التعلم 

 الحماعي 
 شفهي

األسس المنطقية  حساب االحتماالت  السادس

 لإلستقراء
 شفهي  المشكلة وحلها

قواعد حساب االحتمال   السابع

 في التوالد الموضوعي 
األسس المنطقية 

 لإلستقراء
 تحريري  المشكلة وحلها 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم :د.صالح فليفل    

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 1/9/0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اإلستشراق

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

9/2222/ تاريخ إعداد الوصف  .8 1 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ف الطالب على المفاهيم األساسية لإلستشراق  تعرُّ

 تأريخ االستشراقبنية تحليل تعلُّم الطالب 

ف على   لإلستشراقالمقدمات األنثروبولوجية التعرُّ

ف على العالقة بين   االستشراق واالستعمار التعرُّ

ف على مناهج المستشرقين   التعرُّ

ف على تحليل المفكر إدوارد سعيد لإلستشراق  التعرُّ

ف الطالب على األصول الفلسفية والسياسية لموقف سعيد النقدي  تعرُّ

  أدوات التحليل والنقد لدى إدوارد سعيد

ف على   عند إدوارد سعيد تعريفات االستشراق التعرُّ
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 العربيللعالم تحليل إدوارد سعيد للنزعة التمثيلية االستعمارية 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم -1أ
  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

 ميةاليو حياته وفي العلمي إنتاجه في اإلستقراء ومنطق العلمي التفكير تطبيق  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب- 1 ب - 1ب 
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

 المنطقي االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  للمادة الطالب حب -1ج          -1ج         
  والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج

 بالنفس الثقة-3ج

 األسئلة وطرح النقاش في المشاركة-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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  الذاتي التعلم

 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة -1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 االستداللي التركيب مهارة -3د

 الموضوع في النقدي التفكير مهارة -4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
  الذاتي التعلم

 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 طرائق التقييم          

 
 الصفية المناقشات

  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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  45 االستشراق  الدكتوراه

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 واستيفاء شروط القبول الوزارية التنافس على املقاعد استناداً درجة معدل املاجستري  ودرجة االمتحان التنافسي واملقابلة 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 االستشراق ، إدوارد سعيد، 
 االستشراق، قراءة نقدية، صالح اجلابري 

 حفرايت االستشراق، سامل يفوت
 مناهج املستشرقني، عبد الرمحن بدوي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي  االستشراق   الدكتوراه 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .2

 االستشراق اسم / رمز المقرر .3

 مباشر أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ف الطالب على المفاهيم األساسية لإلستشراق  تعرُّ

 تعلُّم الطالب تحليل بنية تأريخ االستشراق

ف على المقدمات األنثروبولوجية لإلستشراق  التعرُّ

ف على العالقة بين االستشراق واالستعمار   التعرُّ

ف على مناهج المستشرقين   التعرُّ

ف على تحليل المفكر إدوارد سعيد لإلستشراق  التعرُّ

ف الطالب على األصول الفلسفية والسياسية لموقف سعيد النقدي  تعرُّ

 أدوات التحليل والنقد لدى إدوارد سعيد 

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

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

 ؛البرنامج.
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ف على تعريفات االستشراق عند إدوارد سعيد   التعرُّ

 التمثيلية االستعمارية للعالم العربيتحليل إدوارد سعيد للنزعة 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .15

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 المشكالت وحل التفكير في العلمية المناهج تعلُّم -1أ
  العلوم مناهج في العلمية التطورات متابعة-2أ

 السليمة الحجة وبناء السليم التفكير مهارات اكتساب -3أ

 العلمي البحث مناهج في النقدي التفكير مهرات تعلُّم-4أ

 العلمية والنظرية العلمي القانون بناء كيفية تعلُّم -5أ

 اليوميةاته حي وفي العلمي إنتاجه في اإلستقراء ومنطق العلمي التفكير تطبيق  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 النقدي التفكير مهارة اكتساب - 1ب
 الموضوع في اإلبداعي الخيال تفعيل مهارة اكتساب – 2 ب

 المنطقية االستدالل مهارة اكتساب- 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
  الذاتي التعلم

 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 االبداعي الخيال

 
 طرائق التقييم      

 
 

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان
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 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 للمادة الطالب حب -1ج
 والتركيز واالنتباه اإلصغاء-2ج

 بالنفس الثقة-3ج

 ئلةاألس وطرح النقاش في المشاركة-4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

  الذاتي التعلم
 الذهني العصف وآلية الجماعي التعلم

 النقدي التفكير

 ياالبداع الخيال

 

 
 طرائق التقييم    

 الصفية المناقشات
  الشفهية االمتحانات

 العلمي التقرير

 التحريري االمتحان

 

 

 

 
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الموضوع في السليمة الحجة بناء مهارة -1د -1د
 والتركيب التحليل خالل من المشكالت حل مهارة -2د

 االستداللي التركيب مهارة -3د

 الموضوع في النقدي التفكير مهارة -4د   
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12.  
 

 االستشراق، ادوارد سعيد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 االستشراق، صالح اجلابري

 مناهج املستشرقني، عبد الرمحن بدوي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة الفكر العريب

 بنية المقرر .11

التعلم  مخرجات الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم االستشراف:  3 األول

التعريف اللغوي 

 واالصطالحي

االلقاء  االستشراق

 والمناقشة
 التقييم المباشر

التحليل التأريخي  3 الثاني

 لالستشراق
التعلم  =

الجماعي 

بالعصف 

 الذهني

المناقشة 

وطرح 

 األسئلة 

األنثروبولوجيا  3 الثالث

 واالستشراق
التعلم  ==

الجماعي 

بالعصف 

 الذهني

ختبار اال  

 الشفهي 

االستشراق  3 الرابع

 واالستعمار 
التعلم  =

الجماعي 

بالعصف 

 الذهني

 مباشر

االلقاء  = تحليل ادوارد سعيد  3 الخامس

 والمناقشة
 مباشر

تعريف سعيد   3 السادس

 لالستشراق
التعلم  =

الجماعي 

بالعصف 

 الذهني

 الشفهي

المؤثرات الفكرية  3 السابع

والفلسفية على فكر 

 سعيد

التعلم  =

الجماعي 

بالعصف 

 الذهني

 التحريري
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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لدرجة تفاعل الطالب مع المقرر, وما يجري تطوير المقرر باعتماد حاجات الطالب من خالل التقييم السنوي 

 يشعر أنه بحاجة له من معلومات أساسية في الموضوع. 

 لمنهجية والمعلوماتية حول الموضوعالتواصل مع اإلنتاج العالمي في الموضوع والتطورات ا

 االستخدام األمثل للطرق الرقمية في البحث العلمي 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 سم: د.عبدالقادر محادياال   
 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب  كلية: / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :    القسم العلمي    
  0202-9-1امللف :  اتريخ ملء   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
   : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                       : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ألداء اجلامعي:واضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التصوف

 بكالوريوس آداب فلسفة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ي سنو

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الفلسفة الحديثة التعرف على معنى كلمة 

 تاريخ الفلسفة الحديثة توضيح وتفسير اهمية 

 فالسفة هذه الفترة  باهممعرفة الطالب 

 الوقوف على اهم اسباب االستنتاج الخاطئ  

 اع المناهج معرفة الطالب بأنو

 النظريات معرفة الطالب بأنواع 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       االلمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاج المقرر  -1أ

اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد األكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في -2أ

 التدريس  

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -3أ
 تهيئة الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية  -4أ
 لمادة لطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باتهيئة ا -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من النهج المقرر -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةاتالمهار األهداف –ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب 

 والخبرات 

 كبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة تحصيل ا – 2ب 

      القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 3ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة  بالموضوع  – 4ب        
 طرائق التعليم والتعلم      

ية واالستفادة من مواقع المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذك

 االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية 

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي من خالل الحوار والنقاش واالمتحان التحريري الواجب المكلف به الطالب والبحث 

 العلمي والتقرير 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

ى قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية تشجيع  الطالب عل -1ج         

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب -2ج

 تجلب انتباه الطالب القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي 

  -3ج

 -4ج   
 تعلم طرائق التعليم وال    

 

استراتيجيات التعلم  كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم 

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 
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 طرائق التقييم    

 

ط تطرح حيث تؤدي ي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاطرح افكار عالية الفهم تؤد

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية  -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ---------- 62 فلسفة الحديثة ال 323pmph ثالثة ال

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبرنامجأهم مصادر المعلومات عن ا .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج بال الخاصة

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

   323pmph لثالثة ا
 

 

الفلسفة 

  الحديثة 
 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .2

 323pmph اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  2216 -2215سنوي  الفصل / السنة .5

  62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2216-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الفلسفة احلديثة التعرف على معىن 
 

 اتريخ الفلسفة احلديثة وفالسفتها توضيح وتفسري امهية 

 ابهم فالسفة هذه الفرتة معرفة الطالب بعالقة 

 ع املناهج الفلسفية معرفة الطالب أبنوا 

 هم النررتات الفلسفية معرفة الطالب اب

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء علمي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في عملية  -2أ

 التدريس 

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمنطق الصوري   -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ
 المادة الدراسية اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل  -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب

 والخبرات 

 ر قدر من المعارف حول تاريخ المادة تحصيل اكب – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

   معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والشاشات  over headالمناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرز 

 الستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقية واالذكية 

 

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي الحوار والنقاش واالمتحان التحريري والواجب المكلف به الطالب البحث العلمي 

 والتقرير 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

لة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرح -1ج

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب   -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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ية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذكية واالستفادة من المناقشات العلم

 مواقع االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية

 

 
 طرائق التقييم         

 

طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلميةالى مساعدة 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 والمشاهدة  مهارات التقويم -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د   
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة  تاريخية لمحة  مدخل تعريفي 3 1

 ومناقشة
اط شفوي ونش

 صفي نقاشي
الفلسفة التعريف ب 3 2

 الحديثة 
 بالمادة التعريف 

وموضوعه والغاية 

 منه

محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

بالعلوم الفلسفة عالقة  3 3

 االخرى
محاضرة  م الطبيعة بعل

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  استعراض تاريخي  تاريخ الفلسفة  3 4

 ومناقشة
ونشاط  شفوي

 صفي نقاشي
محاضرة  حياته ومؤلفاته  كانت  3 5

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  اثر السابقين فيه  كانت  3 6

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  نظرية المعرفة  كانت  3 7

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  نقد ادلة وجود هللا  كانت  3 8

 ومناقشة

ي ونشاط شفو

 صفي نقاشي

محاضرة  فلسفته الخلقية  كانت  3 9

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  فلسفة الجمال  كانت  3 12

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  الدين والعقل  كانت  3 11

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  اراؤه السياسية  كانت  3 12

 ومناقشة

اط شفوي ونش

 صفي نقاشي

نص فلسفي من كتاب  كانت  3 13

 نقد العقل النظري 

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  حياته ومؤلفاته  هيجل  3 14

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  المنطق  هيجل  3 15

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  الطبيعة  هيجل  3 16

 ومناقشة

ونشاط  شفوي

 صفي نقاشي

محاضرة  االنسان والمجتمع  هيجل  3 17

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي

محاضرة  الفن والدين والفلسفة  هيجل  3 18

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

نص فلسفي من كتاب  هيجل  3 19

 فينومولوجيا الروح 

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
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12.  

 اتريخ الفلسف احلديثة يوسف كرم -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  اتريخ الفلسفة احلديثة / كرمي ميت  -2

 

ضرة محا حياته  شوبنهور  3 22

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  العالم  شوبنهور  3 21

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  الفن واالخالق  شوبنهور 3 22

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  حياته  اوغست كونت  3 23

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة   قانون الحاالت الثالث اوغست كونت  3 24

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  تصنيف العلوم  اوغست كونت  3 25

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

حماضرة   علم االجتماع  اوغست كونت 3 26
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

02 

 

 

3 
حماضرة  الدتانة واالنسان  اوغست كونت

 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

22 
 

3 

 

حماضرة  حياته  نيتشه 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

22 
حماضرة  اخالق القوة  نيتشه  3

 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

02  

 

3 
حماضرة  االنسان االعلى  نيتشة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي
 
 

01  

املادية اجلدلبة واملادية  كارل ماركس  3
 التارخيية 

حماضرة 
 ومناقشة

ي ونشاط شفو 
 صفي نقاشي

نص فلسفي من كتاب  كارل ماركس 3 00
 بؤس الفلسفة 

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي
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 انت/ كنقد العقل النحض  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
  بؤس الفلسفة / ماركس 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية

  جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 اصة ابملوضوع مواقع الفلسفة , احملاضرات الصوتية والندوات اخل

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تطوير البرنامج هوعملية ,بين جميع اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص, وفق متطلبات مخرجات   

 التعليم 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 

 االسم :د.علي مجيل    
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                                  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 جلامعي:واألداء اضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         ة السيد العميد مصادق                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 رر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  علم الكالم 

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد --- المعتمد   رنامج االعتمادب .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 فالسفة المغرب العربي معنى كلمة على  التعرف

 
, ونظرية المعرفة , والمصطلحات المتعلقة  توضيح وتفسير  ابرز النظريات الفلسفية من حيث فلسفة الوجود

 بالفلسفة العربية عند المغرب العربي واالندلس .
معرفة الطالب بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة المغرب العربي . وكيفية انتقال الفلسفة من المشرق الى 

 المغرب .
 المنهج الفلسفي  القدرة على وصف

 ية التعريف بأبرز الشخصيات الفلسف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي . تهيئة -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 علم طرائق التعليم والت     

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

المكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

ليب بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األسا ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

تي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس االستشهاد بالنصوص المقدسة او ال -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

استراتيجيات التخطيط  , التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجيات التفكير من خالل دالالت , التعلم

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 ات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاش

 

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 ابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب الق   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة أ

قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير , وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11
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رحلة الم

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 62 فلسفة المغرب العربي Ph Cp1034 الرابع 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العل
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -
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 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 اختياريأم 
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 Ph الرابع
Cp1034 

فلسفة 

المغرب 

 العربي

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي 
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لمي / جامعة بغداد/ االدابوزارة التعليم العالي والبحث الع

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
Ph Cp1034 فلسفة المغرب العربي 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2216-2215سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
62 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1-9-2216 

 أهداف المقرر .8

 ف ابلفلسفة االسالمية ابملغرب العريب , والتعريف اببرز الفالسفة ))ابن ابجة ا, ابن , طفيل , ابن رشد ((التعري

توضيح وتفسري  ابرز النظرايت الفلسفية من حيث فلسفة الوجود , ونظرية املعرفة , واملصطلحات املتعلقة ابلفلسفة العربية 
 عند املغرب العريب واالندلس .

 بتاريخ الفكر االسالمي عند فالسفة املغرب العريب . وكيفية انتقال الفلسفة من املشرق اىل املغرب . معرفة الطالب

وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 يف سوق العمل خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر االسالمي . -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع معرفة المفاهيم    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية , 

 
 طرائق التقييم      

الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي  االمتحان

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

ساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب بأ ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .وأشرطة )الفيديو( المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

والسعة اثناء  استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة
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التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 لمتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة ا

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 والمشاهدة مهارات التقويم  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2214 
4 

التعريف بالفلسفة 

االسالمية في المغرب 

 مقدمة  العربي /

فالسفة المشرق 

 العربي
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

العربي إلى المغرب 

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/12 

االنتقال من الفلسفة  4

اإلسالمية في المشرق 

لعربي إلى المغرب ا

 العربي

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/12 

ابن باجة ) كتاب تدبير  4

 المتوحد (

من هو المتوحد , وما 

 هو التدبير

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/12 

4 

من هو المتوحد , وما 

 تدبيرهو ال

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

4 

 فلسفة ابن باجة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

4 
ابن طفيل )قصة حي 

 بن يقظان(

 نشأة حي بن يقظان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 

1/2/

2212 

4 

 اكتشاف القلب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

4 

 حي والطبيعة

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
4 

 عامل الكون والفساد
االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

 الشهري

والتقارير 
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 تحتية البنية ال .12

 اتريخ الفلسفة االسالمية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والبحوث 

1/3 

4 

 العالم الروحاني

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

4 

 االجرام السماوية

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

4 
العالم بين الحدوث 

 والقدم

المتحان ا محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

4 
النفس االنسانية 

 وصلتها بالواجب

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

 اسال وحي بن يقظان  4

اسال وسالمان 

 )المجتمع التقليدي(

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

4 

 حي وسالمان

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/4 

ابن رشد الشريعة  4

والفلسفة ) الشرع 

والنظر الفلسفي , 

 شرعية القياس, 

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

4 
ضالل الرادعين عن 

 الحكمة (

االمتحان  محاضرة سفة املشرق العريبفال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 
انسجام الظاهر 

والباطن ) مواطن 

 التاويل(.

االمتحان  محاضرة فالسفة املشرق العريب

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 6 
وجوب االستعانة 

 بعلوم االقدمين ,
 امتحان محاضرة فالسفة املشرق العريب
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 تدبري املتوحد –ابن ابجة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 قصة حي بن يقظان –ابن طفيل 
 فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال –ابن رشد 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الفدوية والصوتية اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  يع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصصبين جم , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 غادة عبد الستار مهدي د.  اسم استاذ املادة:   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 ةالفلسف:    القسم العلمي    
 0202-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                      : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:دة ضمان اجلو  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحب

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / المرحلة االولىنصوص فلسفية انجليزية

 الدكتوراه في الفلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :دراسي النظام ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 باللغة االنجليزية. على اهم الفالسفة وافكارهم التعرف -1

 الطلبة على اتقان اللفظ االنجليزي الهم المصطلحات الفلسفية. تدريب-2

 تدريب الطلبة على اجادة الكتابة االنجليزية للمصطلحات الفلسفية.-3

 _ اتقان الطلبة قواعد اللغة االنجليزية.4

 

 

 

 

 



 

  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 . باللغة االنجليزية المراجع المتعلقة بالفكر الفلسفيتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ
 باللغة االنجليزية لى الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعرف ع-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف ونيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذه - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ترنت والكتب االلكترونية والورقية ,االستفادة من مواقع االنالعلمية والحوار , المناقشات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تي هم فيها.التشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة  -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

 .االنجليزية اد بالنصوص الفلسفيةاالستشه -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

, والتفكير من خالل نقاط  تُطرح اثناء  طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير



 

  
 3الصفحة 

 
  

  ضرة.المحا

 

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

رة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق طرح أفكار كبي. المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالهم الطلبة أمتحانات يومية لتقويم ف

مهارات التفكير  ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علقدرات الطلبة علي ت, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق قرر أو المساقرمز الم

 عملي     نظري      

نصوص فلسفية    ولىاال

 انجليزية
 ساعة 1

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     



 

  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناه
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 



 

  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفهداف األ

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × ×    ولىاال

نصوص  

فلسفية 

 انجليزية

                 اساسي

                    

                   

                    

                   



 

  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                    
                   



 

  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز لمي عالقسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 ولىاال / المرحلةنصوص فلسفية انجليزية

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
  2222-2219مقررات 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوعيا ساعة 1

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
21-9-2222 

 أهداف المقرر .8

 الفلسفية وكيفية كتابتها ابللغة االجنليزية. مصطلحاهتمالفالسفة و  ة االجنليزية والتعرف على اهمدراسة الفلسفة ابللغ
 

 االطالع على اهم املصادر الفلسفية املكتوبة ابللغة االجنليزية.

 اتقان الطلبة لقواعد اللغة االجنليزية.

 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 . االنجليزيةباللغة  لفلسفيالمراجع المتعلقة بالفكر اتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ

 باللغة اانجليزية. التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  ر.مقرالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,  المناقشات العلمية والحوار ,

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 

 
 لوجدانية والقيمية .األهداف ا -ج

 .هاتشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم في -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

  .االستشهاد بالنصوص الفلسفية االنجليزية -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

  .ة والمعالجة المعرفيةنشيط الذاكراستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات ت

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ., والتفكير من خالل نقاط  تُطرح طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير

 



 

  
 12الصفحة 

 
  

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 صف مهارات ادارة ال -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -3د



 

  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   1 االول
Singular and plural 

nouns 
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثاني

1 

 

Count nouns non count 

nouns 

  

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثالث

1 

 

Possessive nouns االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الرابع

1 

 

pronouns االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الخامس

1 

 

Be, verbs االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السادس

1 

 

Action verbs االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السابع

1 

 

adjectives االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثامن

1 

 

Comparative and 

superlative adjectives 
حان االمت محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

      

      

      

      

      

      

      



 

  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 Headway Plusو كتاب  الكتب الفلسفية االجنليزية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               جع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ابللغة االجنليزية مواقع الفلسفة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص ,  تطوير البرنامج هو عملية

 التعليم . 

 

 

 

 

      

      

      

      

      



 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 د. فاتن كاظم عباس اسم استاذ املادة:   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1212-9-12ريخ ملء امللف :  ات   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                      : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 داء اجلامعي:واألضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



 

  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / المرحلة االولىنصوص فلسفية انجليزية

 الدكتوراه في الفلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 باللغة االنجليزية. على اهم الفالسفة وافكارهم التعرف -1

 بة على اتقان اللفظ االنجليزي الهم المصطلحات الفلسفية.تدريب الطل-2

 تدريب الطلبة على اجادة الكتابة االنجليزية للمصطلحات الفلسفية.-3

 _ اتقان الطلبة قواعد اللغة االنجليزية.4

 

 

 

 

 



 

  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  ام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللم-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 . باللغة االنجليزية المراجع المتعلقة بالفكر الفلسفيتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ
 باللغة االنجليزية وسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعرف على ال-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف ون خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهنيا م - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والكتب االلكترونية والورقية ,االستفادة من مواقع االنترنت العلمية والحوار , المناقشات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 فيها. التي همتشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة  -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

 .االنجليزية اد بالنصوص الفلسفيةاالستشه -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

, والتفكير من خالل نقاط  تُطرح اثناء  طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير



 

  
 3الصفحة 

 
  

  المحاضرة.

 

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق طرح أفكار كبيرة , . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالطلبة أمتحانات يومية لتقويم فهم ال

مهارات التفكير  ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علقدرات الطلبة علي ت, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
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المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق و المساقرمز المقرر أ

 عملي     نظري      

نصوص فلسفية    ولىاال

 انجليزية
 ساعة 1

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     



 

  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج امل
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 



 

  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفهداف األ

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × ×    ولىاال

نصوص  

فلسفية 

 انجليزية

                 اساسي

                    

                   

                    

                   



 

  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                    
                   



 

  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز لمي عالقسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 ولىاال / المرحلةنصوص فلسفية انجليزية

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
  2222-2219مقررات 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوعيا ساعة 1

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
21-9-2222 

 أهداف المقرر .8

 الفلسفية وكيفية كتابتها ابللغة االجنليزية. مصطلحاهتمالفالسفة و  ة االجنليزية والتعرف على اهمدراسة الفلسفة ابللغ
 

 االطالع على اهم املصادر الفلسفية املكتوبة ابللغة االجنليزية.

 اتقان الطلبة لقواعد اللغة االجنليزية.

 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 . االنجليزيةباللغة  لفلسفيالمراجع المتعلقة بالفكر اتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ

 باللغة اانجليزية. التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  ر.مقرالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,  المناقشات العلمية والحوار ,

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 

 
 لوجدانية والقيمية .األهداف ا -ج

 .هاتشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم في -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

  .االستشهاد بالنصوص الفلسفية االنجليزية -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

  .ة والمعالجة المعرفيةنشيط الذاكراستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات ت

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ., والتفكير من خالل نقاط  تُطرح طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير

 



 

  
 12الصفحة 

 
  

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 صف مهارات ادارة ال -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -3د



 

  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   1 االول
Singular and plural 

nouns 
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثاني

1 

 

Count nouns non count 

nouns 

  

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثالث

1 

 

Possessive nouns االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الرابع

1 

 

pronouns االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الخامس

1 

 

Be, verbs االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السادس

1 

 

Action verbs االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السابع

1 

 

adjectives االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثامن

2 

 

Comparative and 

superlative adjectives 
حان االمت محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

      

      

      

      

      

      

      



 

  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 Headway Plusو كتاب  الكتب الفلسفية االجنليزية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               جع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ابللغة االجنليزية مواقع الفلسفة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص ,  تطوير البرنامج هو عملية

 التعليم . 

 

 

 

 

      

      

      

      

      



 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 د. فاتن كاظم عباس اسم استاذ املادة:   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1212-9-12 ريخ ملء امللف :ات   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                      : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 داء اجلامعي:واألضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



 

  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 كل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االدب الفلسفي

 الدكتوراه في الفلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نويس

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .معرفة عالقة االدب بالفلسفة -1

 .التعرف على اهم النظريات االدبية الفلسفية-2

في تاريخ الفكر الفلسفي, الذين كان لهم دور كبير في حل  واالدباء الفالسفة والمفكرينالتعرف على اهم -3

 .الكثير من المشكالت واالسهام في تطوير الفكر االنساني عامة  
 التعرف على كيفية استخدام االشكال واالنواع االدبية في طرح االفكار الفلسفية. -4

 

 

 

 

 



 

  
 2الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة و برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .لمتعلقة بالفكر الفلسفيالمراجع اتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ
 الفلسفية. التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 رنامج بلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,ر , العلمية والحواالمناقشات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التي هم فيها.قراءة الكتب حسب المرحلة  تشجيع الطالب على -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

 .اد بالنصوص االدبية الفلسفيةاالستشه -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

نقاط  تُطرح اثناء  , والتفكير من خالل طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير



 

  
 3الصفحة 

 
  

  المحاضرة.

 

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

ع التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضي

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالأمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة 

مهارات التفكير  ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علقدرات الطلبة علي ت, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11

لمرحلة ا

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ساعات 2 االدب الفلسفي   رابعةال

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     



 

  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي وا
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 امجأهم مصادر المعلومات عن البرن .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 



 

  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × ×    لرابعةا

االدب  

 الفلسفي
                 اساسي

                    

                   

                    

                   

                    



 

  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                   



 

  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي قسم الال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 رابعةال / المرحلةاالدب الفلسفي

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2222-2219سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوعيا ساعات 2

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
21-9-2222 

 أهداف المقرر .8

 بالفلسفة. معرفة عالقة االدب -1
 التعرف على اهم النظريات االدبية الفلسفية. -2
في تاريخ الفكر الفلسفي, الذين كان لهم دور كبير في  واالدباء التعرف على اهم الفالسفة والمفكرين-3

 حل الكثير من المشكالت واالسهام في تطوير الفكر االنساني عامة .

 نواع االدبية في طرح االفكار الفلسفية.التعرف على كيفية استخدام االشكال واال -4

 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

في  التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية  -2أ

 عملية التدريس .

 .لفلسفيالمراجع المتعلقة بالفكر اتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ

 .الفلسفية التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 كبر قدر ممكن من المنهج المقرر .استيعاب الطلبة ال  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 والحوار . القدرة على المشاركة الجماعية  – 3ب

    هم النظريات االدبية الفلسفية.معرفة ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,  المناقشات العلمية والحوار ,

 
 طرائق التقييم      

الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .هاتشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم في -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

  .شهاد بالنصوص االدبية الفلسفيةاالست -3ج   
 عليم والتعلم طرائق الت    

 

  .نشيط الذاكرة والمعالجة المعرفيةاستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات ت

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ., والتفكير من خالل نقاط  تُطرح طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير

 



 

  
 12الصفحة 

 
  

 

 متعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليم طريقة

 محاضرة تداخل الفلسفة باالدب   2 االول

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثاني

2 

 

االمتحان  محاضرة االنواع االدبية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثالث

2 

 

االمتحان  محاضرة ابو العالء املعري

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الرابع

2 

 

االمتحان  محاضرة لبنيوياملنهج ا

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الخامس

2 

 

االمتحان  محاضرة سارتر واملذهب الوجودي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السادس

2 

 

االمتحان  محاضرة عبد الرمحن بدوي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السابع

2 

 

االمتحان  محاضرة دستويفسكي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثامن

1 

 

االمتحان  محاضرة ابو حيان التوحيدي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

 كتاب يف االدب الفلسفي للمؤلف دمحم شفيق شَيا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الفلسفة للمؤلف حسام االلوسياملدخل اىل 

 مقدمة اىل الفلسفة للمؤلف توفيق الطويل
 املعاجم واملوسوعات الفلسفية

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 احملكمة  جملة الكلية , جمالت الفلسفة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 .مواقع الفلسفة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 

      

      

      

      

      



 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 د. فاتن كاظم عباس اسم استاذ املادة:   
 بغداد :  اجلامعة    

  االداب  : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1212-9-12 ريخ ملء امللف :ات   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي سما                                      : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 داء اجلامعي:واألضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 كل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة االدب

 الدكتوراه في الفلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 يفصل

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .معرفة عالقة االدب بالفلسفة -1

 .التعرف على اهم النظريات االدبية الفلسفية-2

في تاريخ الفكر الفلسفي, الذين كان لهم دور كبير في حل  واالدباء فالسفة والمفكرينالتعرف على اهم ال-3

 .الكثير من المشكالت واالسهام في تطوير الفكر االنساني عامة  
 التعرف على كيفية استخدام االشكال واالنواع االدبية في طرح االفكار الفلسفية. -4
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 ائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطر برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .تعلقة بالفكر الفلسفيالمراجع المتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ
 الفلسفية. التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
 امج برنلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,, العلمية والحوار المناقشات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي 

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التي هم فيها.راءة الكتب حسب المرحلة تشجيع الطالب على ق -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

 .اد بالنصوص االدبية الفلسفيةاالستشه -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

قاط  تُطرح اثناء , والتفكير من خالل ن طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير
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  المحاضرة.

 

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 طرائق التقييم          

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة أ

مهارات التفكير  ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علقدرات الطلبة علي ت, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 بنية البرنامج  .11

رحلة الم

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ساعات 2 فلسفة االدب   ثالثةال

 اسبوعيا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 جي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنه
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × ×    ثالثةلا

                 اساسي فلسفة االدب 
                    

                   

                    

                   

                    



 

  
 7الصفحة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 المركز / علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 لثالثةا / المرحلةفلسفة االدب

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 2222-2219 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوعيا ساعات 2

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
21-9-2222 

 أهداف المقرر .8

 معرفة عالقة االدب بالفلسفة. -1
 التعرف على اهم النظريات االدبية الفلسفية. -2
في تاريخ الفكر الفلسفي, الذين كان لهم دور كبير في  واالدباء التعرف على اهم الفالسفة والمفكرين-3

 حل الكثير من المشكالت واالسهام في تطوير الفكر االنساني عامة .

 طرح االفكار الفلسفية. التعرف على كيفية استخدام االشكال واالنواع االدبية في -4

 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 يس .عملية التدر

 .لفلسفيالمراجع المتعلقة بالفكر اتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ

 .الفلسفية التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 ن المنهج المقرر .استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن م  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    هم النظريات االدبية الفلسفية.معرفة ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,  المناقشات العلمية والحوار ,

 
 طرائق التقييم      

ه الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  الواجب المكلف ب

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .هاتشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم في -1ج         

 .بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ,عرض الدروس  -2ج

  .شهاد بالنصوص االدبية الفلسفيةاالست -3ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

  .نشيط الذاكرة والمعالجة المعرفيةاستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات ت

 
 طرائق التقييم    

 

 

 ., والتفكير من خالل نقاط  تُطرح طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير
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 التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 محاضرة تداخل الفلسفة باالدب   2 االول

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثاني

2 

 

االمتحان  محاضرة االنواع االدبية

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثالث

2 

 

االمتحان  محاضرة ابو العالء املعري

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الرابع

2 

 

المتحان ا محاضرة املنهج البنيوي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الخامس

2 

 

االمتحان  محاضرة سارتر واملذهب الوجودي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السادس

2 

 

االمتحان  محاضرة عبد الرمحن بدوي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 السابع

2 

 

االمتحان  محاضرة دستويفسكي

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 الثامن

1 

 

االمتحان  محاضرة حيان التوحيديابو 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

 كتاب يف االدب الفلسفي للمؤلف دمحم شفيق شَيا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 حسام االلوسياملدخل اىل الفلسفة للمؤلف 

 مقدمة اىل الفلسفة للمؤلف توفيق الطويل
 املعاجم واملوسوعات الفلسفية

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 .مواقع الفلسفة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 

      

      

      

      

      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 كرمي موسىاالسم: د.      
 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب  كلية: / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :    القسم العلمي    
  0202-9-1ل  : اتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
   : املعاون العلمي سما                        ابسم االلوسي  .د: رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                       : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق املل  من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ي:واألداء اجلامعضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يد العميد مصادقة الس                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وص  الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وص  لكل مقرر ضم

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  قضايامنطق ال

 بكالوريوس آداب فلسفة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   امج االعتمادبرن .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف على معنى كلمة المنطق الصوري 

 لغير مباشر توضيح وتفسير اهمية المنطق الصوري من ناحية عمليات االستدالل المباشر وا

 معرفة الطالب بعالقة المنطق بالعلوم االخرى 

 الوقوف على اهم اسباب االستنتاج الخاطئ  

 معرفة الطالب بأنواع الداللة المنطقية 

 معرفة الطالب بأنواع القضية المنطقية   

 

 معرفة الطالب بالقوانين المنطقية 
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 التعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم و برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       االلمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاج المقرر  -1أ

اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد األكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في -2أ

 التدريس  

 لمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير الع -3أ
 تهيئة الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية  -4أ
 لمادة تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة با -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من النهج المقرر -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةاتالمهار األهداف –ب 

ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين الطالب ذهني – 1ب 

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب 

      القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 3ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة  بالموضوع  – 4ب        
 علم طرائق التعليم والت     

المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع 

 االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية 

 
 طرائق التقييم      

لبحث االمتحان الشفوي من خالل الحوار والنقاش واالمتحان التحريري الواجب المكلف به الطالب وا

 العلمي والتقرير 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع  الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية  -1ج         

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب -2ج

 تجلب انتباه الطالب الشعر او الرواية او االحداث التي القصة او 

  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم  كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم 

 ج استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتا
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 طرائق التقييم    

 

ط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقا

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ارات العامةالمه-د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية  -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 Lo االولى 
101plo 

 ---------- 62 المنطق الصوري 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر توىالسنة / المس

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Lo االولى 
101plo     

 

 

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي منطق صوري 
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 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 

 عالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / اآلداب وزارة التعليم ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .2

  Lo اسم / رمز المقرر .3
101plo    المنطق الصوري 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  2216 -2215سنوي  الفصل / السنة .5

  62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2216-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على معىن كلمة املنطق الصوري

 توضيح وتفسري امهية املنطق الصوري من انحية عمليات االستدالل املباشر والغري مباشر

 معرفة الطالب بعالقة املنطق ابلعلوم االخرى

 معرفة الطالب أبنواع الداللة املنطقية

 معرفة الطالب أبنواع الداللة املنطقية

 معرفة الطالب أبنواع القضية املنطقية   

 معرفة الطالب ابلقوانني املنطقية

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

البعاد االكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في اداء علمي من خالل التعرف وتطبيق ا -2أ

 التدريس 

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمنطق الصوري   -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ
 المادة الدراسية اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل  -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 اركة الجماعية والحوار القدرة على المش – 3ب

   معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والشاشات  over headالمناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرز 

  واالستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية 

 

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي الحوار والنقاش واالمتحان التحريري والواجب المكلف به الطالب البحث العلمي 

 والتقرير 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية  -1ج

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب   -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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لشاشات الذكية واالستفادة من المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها وا

 مواقع االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية

 

 
 طرائق التقييم         

 

طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 قاشات واالختبارات العلميةالى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والن

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 ب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حس -4د   
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تاريخية عن لمحة  مدخل تعريفي 3 1

 نشوء علم المنطق
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
التعريف بعلم المنطق  التعريف بعلم المنطق 3 2

وموضوعه والغاية 

 منه

محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

عالقة علم المنطق  3 3

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم النفس

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
عالقة علم المنطق  3 4

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم اللغة

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
علم المنطق عالقة  3 5

 بالعلوم االخرى
محاضرة  بعلم الرياضيات

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
مفهوم تفصيلي  التصور والتصديق 3 6

 للتصور والتصديق
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  الداللة العقلية الداللة واقسامها 3 7

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  الداللة الطبعية هاالداللة واقسام 3 8

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  الداللة الوضعية الداللة واقسامها 3 9

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

المختص , المشترك ,  انواع االلفاظ 3 12

المنقول , المرتجل , 

 الحقيقة والمجاز

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

الترادف , التباين ,  االلفاظ النسبة بين 3 11

 التقابل

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

تقابل النقيض, تقابل  التقابل بين االلفاظ 3 12

الملكة وعدمها , تقابل 

الضدين تقابل 

 المستضافين

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم  المفرد والمركب 3 13

 المفرد والمركب

رة محاض

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم  المفهوم والمصداق 3 14

 المفهوم والمصداق  

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريف لمفهوم الكلي  الجزئي والكلي 3 15

 والجزئي

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

النوع , الجنس  الكليات الخمسة 3 16

خاصة , ,الفصل , ال

 العرض العام

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  نسبة التساوي النسب االربعة 3 17

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي
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محاضرة  نسب التباين النسب االربعة 3 18

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

نسبة العموم  النسب االربعة 3 19

 والخصوص مطلقا

محاضرة 

 ومناقشة

ط شفوي ونشا

 صفي نقاشي

نسبة العموم  النسب االربعة 3 22

 والخصوص من وجهة

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

التعريم بالذاتي  الذاتي والعرضي 3 21

 والعرضي

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  التعريف بالحد التعريف وانواعه 3 22

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  التعريف بالرسم لتعريف وانواعها 3 23

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  البسيطة , والمركبة القضايا وانواعها 3 24

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

القضية الحملية ,  القضايا وانواعها 3 25

القضية الشرطية 

المتصلة , القضية 

 الشرطية

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 اشيصفي نق

الموجبة الكلية ,السالبة  اسوار الضايا 3 26

الكلية الموجبة الجزئية 

 , السالبة الجزئية

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

02 

 

 

3 
التقابل بني القضاي 
 املربع االسطي

التناقض , التضاد , 
التداخل , الدخول 
 حتت التضاد

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

82 
 

3 

 

قانون اهلوية ,قانون  مباحث االتستدالل
عدم التناقض , قانون 
 الثالث املرفوع

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

 

82 
معىن االستدالل  االستدالل غري املباشر 3

 املباشر
حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

02  

 

3 
معىن االستدالل  االستدالل املباشر

 املباشر
حماضرة 

ناقشةوم  

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي
 
 

01  

مراجعة شاملة لكل  املراجعة 3
 املفردات

حماضرة 
 ومناقشة

شفوي ونشاط 
 صفي نقاشي

شفوي ونشاط حماضرة اجراء اختبار هنائي  االمتحان النهائي 3 00
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12.  

  علم املنطق التقليدي مهدي فضل هللا : كتاب مدخل اىل  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

 
 دمحم رضا املظفر : املنطق   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ماهر عبد القادر : حماضرات يف املنطق 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية

  ةجملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكم

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الصوتية والندوات اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تطوير البرنامج هوعملية ,بين جميع اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص, وفق متطلبات مخرجات   

 التعليم 

 

 

 

 
 

 صفي نقاشي ومناقشة للطلبة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 الفلسفة اإلسالميةسم املادة: ا   
 دمحم هاتو عزيزاملادة:  أستاذاسم    
 بغداد: جلامعةا   
  اآلداب:/ املعهدةالكلي   
 الفلسفة العلمي:القسم    
 02/9/0202اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                           :                                  التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        التاريخ:                                                          التاريخ:    
   
 
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ كلية ااآلداب ليميةالمؤسسة التع .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فة اإلسالميةسالفل

 آداب فلسفة بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   دبرنامج االعتما .6

 التعليم العالي والبحث العلمي أوامر المؤثرات الخارجية األخرى  .7

0202 9/ 02 تاريخ إعداد الوصف  .8  

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .:أقسامالتي تتقسم الى خمسة  األساسيةومباحثها  اإلسالميةالتعرف على حقول الفلسفة 

والسياسة  األخالق. ٤. المنطق ) الصوري( ،  ٣معنى المعاصر ،نظرية المعرفة بال أو. المعرفة 0. الوجود ، ١

 . الطبيعيات5،

وفي صدره ، وبداية ظهور النظريات الكالمية ) ظهور علم الكالم (  اإلسالمبيان مراكز الثقافة قبل ظهور 

لفارابي ، والنظريات الفلسفية المشرقية التي ابتدأت من الكندي وما بعده من الفالسفة    ) الرازي ، وا

 والعامري ، وابن مسكويه( .

شرقية للفلسفة ال أساسيةبها الفالسفة والتي شكلت قاعدة  تمالتي اه األساسيةالموضوعات  أهم إلىالطلبة  إرشاد

. اإلسالميةالذي يتحكم بالفلسفة  العام اإلطاركنه من فهم مت ،لتكون قاعدة للطالب  ،والمغربية فيما بعد   وأيضا 

  اإلسالميةداثات الجديد للفلسفة حبالتطورات واالست التنبؤب من تمكن الطال

، واهم  اإلسالميةالطالب القدرة على التنييز بين المدارس المتقدمة والمدارس المتأخرة في الفلسفة  إعطاء

  المفاهيمي المعاصر مع الجهاز تتالءمدارس المتأخرة وهل المفاهيم التي ظهرت في الم
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 حلول فكرية فلسفية لها مثل: إعطاءالتي حاول الفالسفة   -وليست المشاكل- لياتاإلشكا أهمبيان 

البككرز   إشكككالية-٤الوحككدة والكثككرة،  إشكككالية-٣قككدم وحككدوع العككالم ،  إشكككالية -0الككدين والفلسككفة،  إشكككالية -١

  الروحي والجسدي .

بصورتها الكاملة بحيث  اإلسالميةفلسفة بمادة ال إلمامهلدى الطالب من خالل  اإلسالميتفعيل النقد الفلسفي 

يكون لديه رصيد فلسفي يمكنه من النقد وتحليل النصوص الفلسفية وقراءتها قراءة معاصرة بما يخدم سير 

  العملية التعليمية .

  

، ومسكق  رأسكها ، وتوجههكا الثقكافي  ،  اإلسكالميةمعرفة الطالب بالشخصيات الفلسكفية التكي ظهكرت فكي الكبالد 

المفاهيم التي ابتكروهكا ، والمكنها الكذي اسكتخدموه لمعالجكة  أهم، كذلك  أيديهمالمؤلفات التي ظهرت على  واهم

الفلسكفية الكبكرى، وتأسكيص نكس فلسكفي خكالس ، وهكي طريقكة تمككن الطالكب الجكامعي  مكن هضكم  اإلشكاليات

لكب ، ومرونكة تلقيكه للمفكاهيم المنها واستخدامه في قراءته للفلسفة، وهكو اسكلوب يسكاهم فكي نضكوي عقليكة الطا

 الجديدة ، واستعداده لتقديم على الدراسات العليا.

  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

  االهداف المعرفية  - أ

 طرائق التفكير بالمنها المقرر بأساسيات اإللمام-١أ

والتربوية في عملية  األكاديمية بعاداألوتطبيق  خالل التعرف ،من التمكن من ترجمتها في اداء عملي -0أ

 . التدريص

 . اإلسالميتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -٣أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوع والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-٤أ

 اسية .اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدر -5أ

       استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنها المقرر .  -6أ       

 

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف  تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل - ١ب

 . الخبرات و

 المادة.تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ  – 0ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار . – ٣ب

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والشاشات الذكية   over head أبرزهاالمناقشات العلمية والحوار ، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب 

 لعلمية.واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ، والتقارير ا

 

 

 

 طرائق التقييم      
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البحث العلمي  الواجب المكلف به الطالب،  االمتحان التحريري،  االمتحان الشفوي )الحوار ، والنقاش(، 

 والتقرير

 

 

 . الوجدانية والقيمية األهداف -ج

جوانككب تشككجيع الطككالب علككى قككراءة الكتككب حسككب المرحلككة التككي هككم فيهككا مككع التركيككز علككى ال -١ي       

 الوجدانية فيها

ل التشكككويق ومكككن تلكككك األسكككاليب  ، عكككرل الكككدروس -0ي       بأسكككاليب مختلفكككة وطرائكككق متنوعكككة مسكككتخدما

 التي تجلب انتباه الطالب . حداعاأل أوالرواية  أوالقصة او الشعر  أسلوب

حسكككككب ،  او الشخصكككككيات الفكريكككككة الزيكككككارات الميدانيكككككة لكككككبعر المعكككككالم واآل كككككار واألمكككككاكن -٣ي     

 . اإلمكانات المتاحة ويمكن تعوير ذلك بعرل األفالم وأشرطة )الفيديو(

التي لها ا ر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكص حالة  أواالستشهاد بالنصوص المقدسة  -٤ي     

 والقيمي للمجتمع . األخالقيالوعي 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

اتيجيات تنشي  الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة ا ناء استراتيجيات التعلم كاستر 

استراتيجيات التخطي  والتنظيم  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاي، التعلم،

 الذاتي

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

تُطكككر ،  ، والتفكيكككر مكككن خكككالل نقكككاط  عاليكككة الفهكككم ، تكككؤدي الكككى وجكككود مجكككال عميكككق للتفكيكككر أفككككارطكككر  

.والنقاشككككات  األفكككككارمسككككاعدة المككككتعلم فككككي تطككككوير مهاراتككككه فككككي التفكيككككر وتنظككككيم  إلككككىحيككككث تككككؤدي 

 واالختبارات العلمية.

 

 

 

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

  الصف إدارةمهارات  -١د

 والتهيئةالتخطي  للتدريص  -0د

 والمشاهدة مهارات التقويم  -٣د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية.    -٤د     
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 طرائق التعليم والتعلم          

 

لمككتعلم علككى الر بككة خلككق بيئككة تشككجع ا ، تهيئككة جككو مككن الر بككة فككي التفكيككر أو تكككوين عككادات عقليككة

فككي إ ككارة التفكيككر وأنمككاط السككلول المثيككرة للتفكيككر حتككى تصككبد عمليككة التفكيككر عككادة تككؤدي إلككى فهككم 

طكككر  أفككككار كبيكككرة ، أيضكككا يمككككن مكككن خكككالل نقكككاط تفكيكككر معينكككة تكككؤدي  أعمكككق للموا كككيع المحيطكككة.

نشكككي  ومكككنظم  إلكككى وجكككود مجكككال للتفكيكككر العميكككق والتحقكككق مكككن األمكككور بحيكككث يصكككبد المكككتعلم مفككككر

واالستقصكككاء عكككن مو كككوعات أعمكككق وأكبكككر فكككي مجكككاالتهم  بشككككل دقيكككق يسكككاعده ذلكككك علكككى البحكككث 

. 

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

تنمي قدرات الطلبة علي تصميم عرول  أسئلة أسئلة مو وعية،  باستعمال يومية لتقويم فهم الطلبة امتحانات

علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير ومهارات قدرات الطلبة  ، وتحفز لمهارات التفكير

 المطروحة . األسئلةمن خالل  حل المشكالت .

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 _____ ٣2 ةالفلسفة اإلسالمي  الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 األنشككككطةتهيئككككة الكككككوادر العلميككككة لرفككككع المسككككتوى العلمككككي والمنهجككككي ، تطككككوير منككككاها المككككادة ، تفعيككككل 

  العلمية لرفع الكفاءات التدريسية

 للمحا رات واالمتحانات الفصلي االلتزام بالوقت المحدد

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضالقبول  معيار .13

 

 القبول المركزي.

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  رئاسة جامعة بغداد 

 التعليم العالي والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 نامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة المه

         المنقولةوالتأهيلية 

رى المهارات األخ )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 2د 1د

الفلسفة   الثاني

 اإلسالمية

 × × × × × × × × × × × × × × × × أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

 اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ كلية  القسم العلمي  / المركز .2

 الفلسفة اسم / رمز المقرر .3

 فة اإلسالميةسالفل أشكال الحضور المتاحة .4

 بكلوريوس الفصل / السنة .5

 فصلي عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

  02/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي أهداف المقرر .8

 .:أقسامخمسة  إلىالتي تتقسم  األساسيةومباحثها  اإلسالميةالتعرف على حقول الفلسفة 

السياسة و األخالق. ٤. المنطق ) الصوري( ،  ٣. المعرفة او نظرية المعرفة بالمعنى المعاصر ،0. الوجود ، ١

 . الطبيعيات5،

٠/ ٤2 /0202  

وفي صدره ، وبداية ظهور النظريات الكالمية ) ظهور علم الكالم (  اإلسالمبيان مراكز الثقافة قبل ظهور 

والنظريات الفلسفية المشرقية التي ابتدأت من الكندي وما بعده من الفالسفة ) الرازي ، والفارابي ، والعامري ، 

 وابن مسكويه( .

فيما بعد  للفلسفة أساسيةوالتي شكلت قاعدة بها الفالسفة اهتم التي  األساسيةالموضوعات  أهم إلىالطلبة  ادإرش

المعاصرلتكون قاعدة للطالب  ، للفلسفة دة اثات الجديحدالتنبئ بالتطورات واالستمن تمكن الطالب التي  ،  

، واهم  اإلسالميةدارس المتأخرة في الفلسفة بين المدارس المتقدمة والم التمييزالطالب القدرة على  إعطاء

  .المفاهيمي المعاصر الجهاز المتأخرة معهذه المفاهيم  تتالءمالمفاهيم التي ظهرت في المدارس المتأخرة وهل 

 حلول فكرية فلسفية لها مثل: إعطاءالتي حاول الفالسفة   -وليست المشاكل- اإلشكاليات أهمبيان 

ل ألهم خصائس المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازال مقتضيا

ل عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص   المتاحة. والبد من الرب  بينها وبين وصفالتعلم مبرهنا

 ؛البرناما.
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البككرز   إشكككالية-٤الوحككدة والكثككرة،  إشكككالية-٣قككدم وحككدوع العككالم ،  إشكككالية -0سككفة، الككدين والفل إشكككالية -١

  الروحي والجسدي .

بصورتها الكاملة بحيث  اإلسالميةلمامه بمادة الفلسفة إالل خلدى الطالب من  اإلسالميتفعيل النقد الفلسفي 

وقراءتها قراءة معاصرة بما يخدم سير يكون لديه رصيد فلسفي يمكنه من النقد وتحليل النصوص الفلسفية 

  العملية التعليمية .

  

، ومسكق  رأسكها ، وتوجههكا الثقكافي  ،  اإلسكالميةمعرفة الطالب بالشخصيات الفلسكفية التكي ظهكرت فكي الكبالد 

 المفاهيم التي ابتكروهكا ، والمكنها الكذي اسكتخدموه لمعالجكة أهم، كذلك  أيديهمواهم المؤلفات التي ظهرت على 

الفلسكفية الكبكرى، وتأسكيص نكس فلسكفي خكالس ، وهكي طريقكة تمككن الطالكب الجكامعي  مكن هضكم  اإلشكاليات

يسكاهم فكي نضكوي عقليكة الطالكب ، ومرونكة تلقيكه للمفكاهيم  سكلوباالمنها واستخدامه في قراءته للفلسفة، وهكو 

 الجديدة ، واستعداده لتقديم على الدراسات العليا.

  

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .11

   األهداف المعرفية -أ
 طرائق التفكير بالمنها المقرر بأساسيات اإللمام -١أ

والتربوية في  األكاديمية األبعادخالل التعرف وتطبيق  ،من عملي أداءالتمكن من ترجمتها في  -0أ

 . عملية التدريص

 . اإلسالميجع المتعلقة بالفكر تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمرا -٣أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوع والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -٤أ

 الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . إعداد -5أ

 قدر ممكن من المنها المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة  -6أ         

  

  لمقرر.صة باالخا يةالمهاراتألهداف ا -ب 

         المعارف  تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل - ١ب       

 . الخبرات و

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 0ب     

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار . – ٣ب     

 

  

 علم طرائق التعليم والت     

 

، والشاشات الذكية   over head أبرزهاالمناقشات العلمية والحوار ، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب 

 واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ، والتقارير العلمية.

 

 

 

 طرائق التقييم      
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البحث العلمي  الواجب المكلف به الطالب،  ن التحريري، االمتحا االمتحان الشفوي )الحوار ، والنقاش(،  

 والتقرير

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تشككككجيع الطككككالب علككككى قككككراءة الكتككككب حسككككب المرحلككككة التككككي هككككم فيهككككا مككككع التركيككككز علككككى       -١ي

 الجوانب الوجدانية فيها

ل التشكككو ، عكككرل الكككدروس -0ي يق ومكككن تلكككك األسكككاليب      بأسكككاليب مختلفكككة وطرائكككق متنوعكككة مسكككتخدما

 التي تجلب انتباه الطالب . حداعاأل أوالرواية  آوالشعر  أوالقصة  أسلوب

، حسكككككب  الشخصكككككيات الفكريكككككة أو الزيكككككارات الميدانيكككككة لكككككبعر المعكككككالم واآل كككككار واألمكككككاكن -٣ي

 . اإلمكانات المتاحة ويمكن تعوير ذلك بعرل األفالم وأشرطة )الفيديو(

التكككي لهكككا ا كككر فكككي عقائكككد النكككاس مكككن حيكككث القدسكككية والتكككي        أولنصكككوص المقدسكككة االستشكككهاد با -٤ي 

 والقيمي للمجتمع . األخالقيتعكص حالة الوعي 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 أ ناءاستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشي  الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة 

استراتيجيات التخطي  والتنظيم  ت التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاي،استراتيجيا التعلم،

 الذاتي

 

 

 

 طرائق التقييم    

تُطكككر ،  وجكككود مجكككال عميكككق للتفكيكككر ، والتفكيكككر مكككن خكككالل نقكككاط  إلكككىعاليكككة الفهكككم ، تكككؤدي  أفككككارطكككر  

.والنقاشككككات  األفكككككاروتنظككككيم  مسككككاعدة المككككتعلم فككككي تطككككوير مهاراتككككه فككككي التفكيككككر إلككككىحيككككث تككككؤدي 

 واالختبارات العلمية.

 

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  مهارات ادارة الصف -١د

 والتهيئةالتخطي  للتدريص  -0د

 والمشاهدة مهارات التقويم  -٣د

 تقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلميةمهارات ال   -٤د     
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية  محا رة

التعريف بالفلسفة عامة 

 الميةاإلسكككسكككفة ل/ والف

فكككي المشكككرق العربكككي 

 خاصة.

٣ 

0/0/0202  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة
اف والكككككككدوافع داألهككككككك

لظهككككككككككور الفلسككككككككككفة 

 اإلسالمية.

٣ 

5/0  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة
حقككككككككككول ومباحككككككككككث 

الفلسككفة اإلسككالمية فككي 

 ي.المشرق العرب

٣ 

9/0  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

الثقافككككككككات اليونانيككككككككة  الفلسفة اإلسالمية محا رة

والمسحية التكي انتقلكت 

الفككككككر الفلسكككككفي  إلكككككى

 اإلسالمي.

٣ 

١0/0  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

التطكككككككككككور العقلكككككككككككي  الفلسفة اإلسالمية محا رة

التككككككككككاريخي للفكككككككككككر 

 )         اإلسككككككالمي : 

العصكككككككر الجككككككككاهلي، 

عصككر صككدر الرسككالة 

النبويكككككككككة، العصكككككككككر 

 والعباسي. األموي

٣ 

١1/0  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة
الترجمة ومسألة انتقال 

الثقافات المتنوعكة عكن 

 طريقها.

٣ 

١9/0  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

عامة في الفلسكفة  أسئلة الفلسفة اإلسالمية محا رة

 اإلسالمية:

تسكككمية فلسكككفة  إشككككالية

 عربية أو إسالمية

آراء المستشككككككككككككككرقين 

 بالفلسفة اإلسالمية

المنككككككككرون ألصكككككككالة 

الفلسككككككفة اإلسككككككالمية، 

والمؤيكككككدون ألصكككككالة 

 الفلسفة اإلسالمية

٣ 0٣/0 

االمتحان 

الشهري 

إشكككككاليات عامككككة فككككي  الفلسفة اإلسالمية محا رة

 لفلسفة اإلسالمية:ا

٣ 06/0 
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والتقارير 

  والبحوع

العقككل والنقككل)  إشكككالية

 الفلسفة والدين.

 ةالوحككككككككككد إشكككككككككككالية

والكثككككككككرة، والعاقككككككككل 

 والمعقول.

عالقككككككككككككة الفلسككككككككككككفة 

اإلسكككككككالمية بكككككككالعلوم 

 األخرى

البكككككككككرز   إشككككككككككالية

الروحكككككككي والبكككككككرز  

 الجسدي

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

مي الفيلسككككوف اإلسككككال الفلسفة اإلسالمية محا رة

الكندي، تكوينه العلمكي 

والثقككككككككككافي وأبككككككككككرز 

 مؤلفاته.

١/٣ ٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة

فلسككفة الكنككدي اإللهيككة، 

 وفلسفته الطبيعية،

٤/٣ ٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة

فلسكككككفة الكنكككككدي فكككككي 

 النفص واألخالق

٣ 8/٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

الفيلسككككوف ابككككو بكككككر  الفلسفة اإلسالمية محا رة

الكككككككككرازي، تكوينكككككككككه 

العلمي والثقافي ، واهم 

 مؤلفاته.

١١/٣ ٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

الميتافيزيقكككككككككا عنكككككككككد  الفلسفة اإلسالمية محا رة

) القككككككككدماء  الككككككككرازي

الخمككككككككص(، فلسككككككككفته 

 ،الطبيعية

٣ 00/٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 محا رة

 

 

 الفلسفة اإلسالمية

فلسككككفته فككككي األخككككالق 

 والنفص والنبوة

٣ 05/٣ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

الفيلسكككككوف الفكككككارابي،  الفلسفة اإلسالمية محا رة

تكوينكككككككككككه العلمكككككككككككي 

والثقككككككككككافي، واهككككككككككم 

 مؤلفاته.

٣ 09/٣ 

االمتحان 

الشهري 

تقارير وال

  والبحوع

آراء الفكككككككككككككككككككككككارابي  الفلسفة اإلسالمية محا رة

نظريككة  ) الميتافيزيقيككة

فكككككككي  آراؤهالفكككككككير( 

المنطكككق والمعرفكككة،في 

 األخالق والسياسة .

١/٤ ٣ 
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 البنية التحتية  .12

 مدخل الى الفلسفة اإلسالمية من الكندي الى ابن مسكوبه ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

رسككائل الكنككدي الفلسككفية ، تككاريخ الفلسككفة فككي اإلسككالم ، تهككذيب  ر(  ـ المراجع الرئيسية )المصاد2

األخككالق البككن مسكككويه ، دراسككات فككي الفكككر اإلسككالمي،تاريخ 

الفلسككفة اإلسككالمية لككدي بككور ، رسككائل الفلسككفة للككرازي ، الفكككر 

اإلسككالمي متابعيككة وآ اره،تحصككي السككعادة للفككارابي ، احصككاء 

ة اإلسكالمية  هنكري كوربكان، مكن العلوم للفارابي ،تاريخ  الفلسكف

 ابن سينا الى ابن رشد، جميل صليبا.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

  تقارير فصلية

  مجلة الكلية ، مجالت الفلسفة المحكمة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

الحسككن  أبككوالفيلسككوف  الفلسفة اإلسالمية محا رة

العكككككككككامري، حياتكككككككككه 

الفكريكككككككككككككككككة، وآراؤه 

 زيقيةالميتافي

٣ 5/٤ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 محا رة

 

 

 محا رة

 الفلسفة اإلسالمية

آراؤه فكككككككككي الكككككككككنفص 

 واألخالق والسياسة

٣ 8/٤ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة
 اإلسككككالميالفيلسككككوف 

ابككن مسكككويه، تطككوره 

 الفكري والثقافي.

١ ٣0/٤ 

االمتحان 

ري الشه

والتقارير 

  والبحوع

 الفلسفة اإلسالمية محا رة

آراء ابككن مسكككويه فككي 

 النفص وقواها.

٣ ٣/5 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

ابككككككن مسكككككككويه  هآراؤ الفلسفة اإلسالمية محا رة

 الميتافيزيقية.

١٣ ٣/5 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

مسكككويه فككي آراء ابككن  الفلسفة اإلسالمية محا رة

 األخالق 

١ ٣9/5 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوع

آراء ابككن مسكككويه فككي  الفلسفة اإلسالمية محا رة

 النبوة والسياسة

 

٣ 06/5 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

فلسككككفة ، المحا ككككرات الفدويككككة والصككككوتية الخاصككككة مواقككككع ال

  بالمو وع

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

، وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريص المعنيين بالتخصس ، تطوير البرناما هو عملية

  التعليم .

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 هناوند علي دمحماالسم: د.    
 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 1/9/9119اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة العقل

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2119 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ف على المفاهيم الفلسفية والعلمية التي توفر للطالب المفاتيح األساسية للدخول إلى تفصيالت الموضوع  التعرُّ

 التعرف على النظريات والمدارس المختلفة في الموضوع

 موضوع الدراسة، وعرض ألهم األفكار والنظرياتيتعلم الطالب ابتداًء تسلسل تأريخي مختصر لتطورات 

تعزيز الميول الفلسفية لدى الطالب ويستنهض مواهبه العقلية التخاذ موقف أو يدعم موقف مسبق معقول 

 لدى الطالب.
التعرف على النظريات المادية الروحية و النظريات الجامعة بين المادي والروحي عبر حركة جوهرية 

 اً للروحي إنطالقاً من الماديتصاعدية تحقق تجلي
 تعزيز المهارات الفلسفية في الموضوع لدى الطالب
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 اكتساب الطالب للمفاهيم األساسية في موضوع فلسفة العقل -1أ

 تفسر العقل و وظائفهاالطالع على النظريات العلمية والفلسفية التي  -2أ        

 تعلم تصنيف النظريات حسب المدارس الفلسفية -3أ
 اكتساب مهارة التفكير النقدي في الموضوع-4أ
 متابعة التطورات المتواصلة في الموضوع  -5أ
 ربط موضوع فلسفة العقل بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اكتساب مهارة التفكير النقدي- 1ب 

 اب مهارة تفعيل الخيال اإلبداعي في الموضوعاكتس – 2ب 

        المنطقي اكتساب مهارة االستدالل - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم الذاتي 

 العصف الذهنيالتعلم الجماعي وآلية 

 النقديالتفكير 

 خيال االبداعيال

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المناقشات الصفية

 االمتحانات الشفهية 

 التقرير العلمي

 االمتحان التحريري

 

 
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 حب الطالب للمادة  -1ج         

 اإلصغاء واالنتباه والتركيز -2ج

 الثقة بالنفس-3ج

 وطرح األسئلة المشاركة في النقاش-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 أو التقييم المباشر  النقاش الصفي .1

 االمتحان الشفهي .2

 االمتحان التحريري .3

 كتابة التقرير العلمي .4

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 في الموضوع مهارة بناء الحجة السليمة -1د

 والتركيبالتحليل حل المشكالت من خالل مهارة  -2د

 مهارة التركيب االستداللي -3د

 في الموضوع  مهارة التفكير النقدي -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعليم الذاتي 

 التعليم الجماعي وتوزيع العمل على مجموعات 

 العصف الذهني 

 التفكير الناقد
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 النقاش الصفي أو التقييم المباشر  .1

 االمتحان الشفهي .2

 االمتحان التحريري .3

 كتابة التقرير العلمي .4

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  31 فلسفة العقل  الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االطالع على آخر البحوث العلمية المنشورة في الموضوع .1

 من خالل متابعة التطورات العلمية والفلسفيةالتي تخص فلسفة العقل حل المشكالت العلمية  .2

 البحوث والدراسات العلميةكتابة  .3

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . ٢١٠٢فلسفة العقل، د. صالح فليفل اجلابري، دار الفارايب، بريوت، 

 .٠٧٩١ترمجة فؤاد زكراي، القاهرة، ميد، هنرت، الفلسفة أنواعها ومشكالهتا، 
 ٠٧٩٩ترمجة أامحد محدي حممود، لقاهرة، ڤال، جان، طريق الفيلسوف، 

 ترمجة هناد رضا، بريوت، بال اتريخ.ريغوار، فرانسوا، املشكالت اليتافيزيقية اللكربى، 
 . ٠٧٩١بريوت،  دار النهضة العربية،يف النفس واجلسد، حبث يف الفلسفة املعاصرة، حممود فهمي زيدان، 

C. D. Broad, The mind and its place in nature, London, 1980. 
J, Eccles, The Physiological Bases of Mind,   
Bung. M.: The Mind-body Problem, London, 1976. 
Eccles. J, The Human Psych, London, 1980. 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

X 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي فلسفة العقل  السنة الثالثة

                   
                    

                    

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 

 كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة العقل اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2121  - 2119الفصل األول الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

31/8/2020 
 

 أهداف المقرر .8

 
ف على المفاهيم الفلسفية والعلمية التي توفر للطالب المفاتيح األساسية للدخول إلى تفصيالت الموضوع  التعرُّ

 التعرف على النظريات والمدارس المختلفة في الموضوع

 لتطورات موضوع الدراسة، وعرض ألهم األفكار والنظرياتيتعلم الطالب ابتداًء تسلسل تأريخي مختصر 

تعزيز الميول الفلسفية لدى الطالب ويستنهض مواهبه العقلية التخاذ موقف أو يدعم موقف مسبق معقول 

 لدى الطالب.

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

التعرف على النظريات المادية الروحية و النظريات الجامعة بين المادي والروحي عبر حركة جوهرية 

 حقق تجلياً للروحي إنطالقاً من الماديتصاعدية ت
 تعزيز المهارات الفلسفية في الموضوع لدى الطالب

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب الطالب للمفاهيم األساسية في موضوع فلسفة العقل-1أ

 النظريات العلمية والفلسفية التي تفسر العقل و وظائفهاالطالع على  -2أ        

 تعلم تصنيف النظريات حسب المدارس الفلسفية -3أ
 اكتساب مهارة التفكير النقدي في الموضوع-4أ
 متابعة التطورات المتواصلة في الموضوع  -5أ
 ربط موضوع فلسفة العقل بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته-6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة التفكير السليم- 1ب

 النقد العلمي مهارة  – 2ب

 مهارة بناء الحجة العلمية – 3ب

 مهارة االنتقال من النظرية إلى التطبيق    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم الجماعي وتوزيع المهام  .1

 والتعلم الذاتي  العصف الذهني .2

 لحل المشكالتالمناقشة الصفية  .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 النشاط الصفيأثناء التقييم المباشر  (1

 االمتحان الشفهي (2

 االمتحان التحريري  (3



  
 9الصفحة 

 
  

 

 كتابة التقرير العلمي (4

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حب الطالب للمادة  -1ج

 اإلصغاء واالنتباه والتركيز -2ج

 الثقة بالنفس-3ج

 المشاركة في النقاش وطرح األسئلة-4ج       

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 التعليم الذاتي 

 التعليم الجماعي وتوزيع العمل على مجموعات 

 العصف الذهني 

 التفكير الناقد
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التقييم المباشر أثناء النشاط الصفي (1

 االمتحان الشفهي (2

 االمتحان التحريري  (3

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات - د

 مهارة بناء الحجة السليمة في الموضوع -1د

 مهارة حل المشكالت من خالل التحليل والتركيب -2د

 مهارة التركيب االستداللي -3د

 مهارة التفكير النقدي في الموضوع -4د   
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 البنية التحتية  .12

 . ٠٧٩٩، ليبيا، ايسني خليل، منطق البحث العلمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 ، حتقيق عبد الرمحن بدوي٣-٠منطق أرسطو، ج  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 بول موي، املنطق وفلسفة العلوم،

 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

تعتمد خطة تطوير المقرر على اختبار مستوى الطلبة لقياس درجة استيعابهم للبرنامج وفائدته, والقيمة 

 المعرفية والوجدانية له. 

 ي المجالت العالمية المعترف بها. متابعة التطورات الجديدة في الموضوع من خالل المنشورات الحديثة 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحاضرة  ااالستدالل وانواعه  2 االول

 واإللقاء
 التقييم المباشر

الفرق بين االستقراء   2 الثاني 

 واالستنباط
التعلم الذاتي. 

العصف و

 الذهنني 

 المباشرالتقييم 

التعلم  راءمراحل االستق  2 الثالث

 الجماعي 

 التفكير الناقدو

 التقييم المباشر

المالحظة العلمية    2 الرابع 

 وشروطها
 التقييم المباشر لتفكير. الناقد

الجربة العلمية   2 الخامس

 وشروطها
 التقييم الشفهي المشكلة وحلها

لعصف  الفرضيات  2 السادس

 الذهني
 الفهيالتقيييم 

القانون العلمي   2 السابع 

 والنظرية العلمية
 التقييم المباشر المشكلة وحلها 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  جودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان ال

   
 

 
 
 
 
 
 

 العزاوي ابراهيماإلسم :أ. د. هبة عادل   
 بغداد:  اجلامعة  

   االداب:/ املعهدةالكلي   
  الفلسفة:   القسم العلمي    
  1/9/9119اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية االداب..جامعة بغداد التعليميةالمؤسسة  .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مفاهيم اخالقية

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2119 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اهم المفاهيم االخالقيةالتعريف ب

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
   ايصال المادة بشكل سلس     -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ال توجد- 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 نظرية

 
 طرائق التقييم      

 

 

 امتحانات تحريرية وشفوية

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس القيم التربوية واالخالقية -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 نظرية 

 

 
 طرائق التقييم    
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 امتحانات شفوية

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ال توجد-1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 مفاهيم اخالقية  3مرحلة 

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 غري املنقطعة لالختصاص العام والدقيق وحماولة مواكبة كل جديد خاص ابملادةالقراءة 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 

 املركزي
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب اختصاص متعددة
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تعر اساسي فاهيم اخالقية  3مرحلة 

يف 

بالم

 ادة

غر        

س 

الق

يم 

اال

خال

 قية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121_2119 الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121_11_4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 االرتقاء بواقع الطالب املعريف يف املادة املقررة

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التعريف بالمفاهيم االخالقية-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المادة والحث على تطبيقها معرفة مواضيع- 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق نظرية وامثلة عملية

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شفوية وتحريرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االرتقاء بالواقع المعرفي-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 النقاش والحوار الفكري

 
 طرائق التقييم    

 

 

 افكرية وامتحانية
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 البنية التحتية  .12

 كل ما له عالقة ابملادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االخالق امحد امني )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الفلسفة اخللقية توفيق الطويل

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كل مصدر جديد يتعلق ابملادة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مل تعتمد اال يف هذا العام النه استثنائي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 مالحقة كل جديد في مادة المقرر-2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

بفلسفة  التعريف 3 1

 االخالق
النقاش  مفاهيم اخالقية

 والحوار
االختبار 

الشفوي 

 والتحريري
 = = = اهمية االخالق = 2
 = = = مصدر االخالق = 3
العالقة بين االخالق  = 4

 والعلوم
= = = 

الثبات  االخالق بين = 5

 والنسبية
= = = 

 = = = اهم المفاهيم االخالقية = 6
 = = = المعاني االخالقية = 7



  
 11الصفحة 

 
  

 اضافة مفردات اخرى للمادة

 

 
 



 
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 .د. هبة عادل ابراهيم العزاوياالسم : أ   
 بغداد:  اجلامعة 

  االداب: / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1/9/9119اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                االلوسي  ابسمد.   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              



  
 1الصفحة 

 
  

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية االداب..جامعة بغداد التعليميةالمؤسسة  .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االخالق التطبيقية

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2119 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بالمادة العلمية

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
   ايصال المادة ومحاولة اقناع الطلبة لتطبيقها في مجتمعنا     -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ال توجد- 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 نظرية

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات تحريرية وشفوية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس القيم االخالقية والتربوية -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 نظرية

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 امتحانات شفوية

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ال توجد-1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 اخالق تطبيقية  3مرحلة 

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 

 القراءة غري املنقطعة لالختصاص العام والدقيق وحماولة مواكبة كل جديد خاص به 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 املركزي
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب اختصاص متجددة

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج

تعر اساسي اخالق تطبيقية  3المرحلة 

يف 

بالم

 ادة

غرس        

القيم 

المعر

 فية

       

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121_2119 الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121_11_4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االرتقاء بواقع الطالب املعريف يف املادة املقررة

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التعريف بالمادة واهم تحديثاتها-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحسين القدرة على تطبيق المادة عمليا- 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظرية وامثلة عمليةطرائق 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شفوية وتحريرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االرتقاء بالواقع المعرفي-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 النقاش والحوار الفكري

 
 طرائق التقييم    

 

 

 عصف فكري

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كل ما له عالقة ابملادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االخالق امحد امني )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الفلسفة اخللقية توفيق الطويل

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 موسوعات االخالق

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
 ال نعتمدها اال يف هذا العام االستثنائي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة مفردات اخرى للكتاب المقررم

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مالحقة كل جديد في مادة المقرر-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 النقاش مفاهيم فلسفية اساسية الخلقيةمذهب الحاسة  3 1

 والحوار
اختبار شفوي 

 وتحريري
مذهب الضمير  3 2

 والواجب
= = = 

 = = = مذهب المنفعة 3 3
المذهب االجتماعي  3 4

 والحيوي 
= = = 

 = = = اخالق العدالة والعناية 3 5
 = = = اخالق العلم والبيوتيقا 3 6
 = = = اخالق البيئة والحوار 3 7



  
 11الصفحة 

 
  

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 فيصل غازي جمهولاذ املادة: د. اسم است   
 بغداد :اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :  القسم العلمي    
 4/8/0202: لفء اململخ اتري   

 
    :التوقيع                                                             :  التوقيع    
                    :املعاون العلمي سما                   ابسم راجح اآللوسيد.   :رئيس القسم سما   

                                                        : التاريخ                                                          :لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمج به وصفويصاح .ةمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاح

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فالسفة المغرب

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  يودد ال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يودد مؤثرات الخاردية األخرى لا .7

 4/8/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

اإلسالمية، والوقوف على  لسفةتاريخ الف مرحلة مهمة من مراحلالتعرف على : أهداف البرنامج األكاديمي .9

ن ا ومحتى الساعة، واالستفادة منه وقفة طويلة، ألنها ال زال دزء منها فاعل آراء فالسفة تلك المرحلة

ياسي واالدتماعي ومحاولة مقارنتها بالواقع الس ،الحياة الثقافية والسياسية واالدتماعية بهم فيتجار

  والتربوي الحالي.
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخردات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      اإلنساني. التعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير - 1

 .نفس البشريةتحديد مالمح ال -2

 .تحديد مفهوم العدالة والعدالة االدتماعية -3
 الطبقات االدتماعية. تحديد طبيعة -4
 في العمل. عدالةترسيخ مفهوم ال -5

 التوفيق بين الحكمة والشريعة. -6

   
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .لسفية والمشكلة األخالقيةلمشكلة الفمييز بين الى التالقدرة ع  – 1ب 

 .ات التفكير والتحليل والنقد عندهتنمية  وعي الطالب والعمل على توسيع مدي  – 2ب 

العمل على احداث مرونة فكرية عالية يستطيع بها الطالب استيعاب اكبر قدر من األفكار التي    - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة. 

 
 والتعلم  ئق التعليمطرا     

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح 

األسئلة التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في 

األستاذ المحاضر  رنة من قبلنقد والمقانهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح وال

كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض  ،ومن قبل الطالب أيضا  

مثلما يتم اختبار الطالب شفهيا  وتحريريا   ،منهجيا  واسلوبيا وتنسيقيا   :من ذلك تدريب الطالب على الكتابة

كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر  ،في نهاية الكورسمتحان تحريري دانب ادراء ا وفق برنامج محدد الى

كلية والمرادع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات المودودة في ال

  وخاردها، فضال  عن استخدام منصات التعليم االلكتروني.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 .فهية والتحريريةات اليومية  الشاالختبار :أوال

 .االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي :ثانيا  

 .التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به :ثالثا  

 رابعا : التقييم بواسطة االختبارات التي تجرى عبر منصات التعليم االلكتروني.

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 .قيميةالوددانية وال األهداف -ج

 .ق اكبر قدر من االهداف األخالقيةلى تحقيالعمل ع :1ج .

 .طالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفسيا  العمل على تعزيز ثقة ال:2ج 

 .ذكي ئديد وقار باحثلعمل على صناعة ا: 3ج  

 .العمل على انتاج مربي قادر على توديه األديال القادمة علميا  وأخالقيا  وفكريا  وثقافيا    -4ج   

 
 

 تعلمطرائق التعليم وال

 

 

 .لنقد والتقييم والتحليل والتركيب، والمجادلة االيجابية، وطرح األسئلة واإلدابة عنهاالعرض والشرح وا

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح األسئلة 

بتها في نهاية الفصل ح األسئلة التي تكون أداضرات القادمة فضال عن طرالتي تكون االدابة عنها في المحا

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب  ،أيضا  

مثلما يتم اختبار الطالب شفهيا  وتحريريا  وفق برنامج محدد الى  ،ا وتنسيقيا  واسلوبي منهجيا   :الب على الكتابةالط

كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمرادع المطلوبة   ،دانب ادراء امتحان تحريري في نهاية الكورس

 ودة في الكلية وخاردها. بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات المود

 
   طرائق التقييم   

 .رات اليومية  الشفهية والتحريريةاالختبا :أوال

 .األساسي في نهاية الفصل الدراسي االختبار التحريري :ثانيا  

 .ى انجاز الطالب البحث الُمكلف بهالتقييم المعتمد عل :ثالثا  

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(قابلية التوظيف والتطور لمتعلقة باألخرى ا )المهاراتالمنقولة ية التأهيلو المهارات العامة -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

 .والقدرة على توصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالما   شفهيا  القدرة على التعبير -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 .إلدابة عنهاسئلة واوطرح األ ،ية، والمجادلة االيجاببد والتقييم والتحليل والتركيالعرض والشرح والنق

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح األسئلة 



  
 4الصفحة 

 
  

التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في نهاية الفصل 

حاضر ومن قبل الطالب نقد والمقارنة من قبل األستاذ المضال عن العرض والشرح والتوضيح والالدراسي ف

كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب الطالب  ،أيضا  

نب وتحريريا  وفق برنامج محدد الى دا ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهيا  منهجيا  واسلوبيا وتنسيقيا   :بةعلى الكتا

كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمرادع المطلوبة  بواسطة  ،كورسادراء امتحان تحريري في نهاية ال

، فضال  عن استخدام منصات تبات المودودة في الكلية وخاردهاالتدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمك

 قات االلكترونية.التعليم االلكتروني وبعض التطبي

 

 

 

 

 

 
  ائق التقييمطر         

 .االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير
 :فضال عن

 .االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية :أوال

 .االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي :ثانيا  

 .كلف بهلتقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث المُ ا :ثالثا  

 رابعا : االختبارات االلكترونية.
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعتان 2 فالسفة المغرب  الدكتوراه

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي  التخطيط .12



  
 5الصفحة 

 
  

المرادعة المستمرة للمعلومات المخزونة والعمل على والمتابعة المستمرة للقراءة خاصة االصدارات الحديثة 

تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي المستمر لمهارات االلقاء والعمل على تحسين 

، فضال  عن تطوير المستمر للغة اإلنجليزيةبالغة  والوضبط اللغة العربية نحوا  وامالء  واالسلوب كتابة والقاء  

 .فنا  وأدبا  وعلما   :الثقافة عامةالبحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة خاصة وعالم 

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 .تفكير: القدرة على ال1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 .الرغبة في التخصص: 3

مع حر وفاعل وناقد : االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانيا  ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مجت4

 .وأخالقي وسعيد

 .ثقافية ديدة : التمتع بأخالق عالية وذو خلفية5

 .: المرونة في التفكير6

 .: االنفتاح على دميع االفكار7

 .خلص من الجمود واالنغالق والتعصبالت: القرة على 8

 .ان يتمتع بروح المواطنة العالية :9

 .فضال  المتطلبات االدارية األخرى والشروط الجامعية

  .ن التنافسي: ادتياز االمتحا12

 .بل القسم المختصقتجرى له من  دتياز المقابلة التي: ا11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .فلسفة اإلسالمية، مادد فخريتاريخ ال_ 1

 تاريخ الفلسفة العربية، حنا فاخوري وخليل الجر._ 2

 .تاريخ الفلسفة اإلسالمية، علي سامي النشار_ 3

 .في اإلسالم، دي بورلفلسفة _ تاريخ ا4

 .سالمية، دمحم علي أبو رياناإل_ تاريخ الفلسفة 5
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 مخطط مهارات المنهج

 ت المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتف األهدا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لتأهيلية واارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي فالسفة المغرب  دكتوراهالمرحلة ال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفلسفة / المركزعلمي القسم ال .2

 راهدكتو/فالسفة المغرب اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(اسية عدد الساعات الدر .6

 
 4/8/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

التعرف على مرحلة مهمة من مراحل تاريخ الفلسفة اإلسالمية، والوقوف على آراء فالسفة  ::أهداف المقرر .8

، ألنها ال زال دزء منها فاعل حتى الساعة، واالستفادة منها ومن تجاربهم في تلك المرحلة وقفة طويلة

 ياة الثقافية والسياسية واالدتماعية، ومحاولة مقارنتها بالواقع السياسي واالدتماعي والتربوي الحالي.الح
 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرد .12

  ية هداف المعرفاأل -أ
 تطور التفكير الفلسفي. -1

 .مشكلة الفلسفة -2

 مشكلة المعرفة. -3
 .الفن مشكلة -4
 مشكلة االنسان. -5
 مشكلة الحرية. -6

 المشكلة الخلقية -7
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

االمتحان  ،ي المستمرالعصف الذهن ،الحوار المفتوح المستمر ،إثارة األسئلة ومحاولة اإلدابة عنها

  .االختبار اليومي السريع ،كتابة التقارير ،التحريري والشفوي

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 .االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية :أوال

 .في نهاية الفصل الدراسي االختبار التحريري األساسي :ثانيا  

 .لب البحث الُمكلف بهالتقييم المعتمد على انجاز الطا :ثالثا  

 

 
 األهداف الوددانية والقيمية  -ج

 .نشر القيم االخالقية الحسنة -1ج

 .نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني -2ج

 .الدعوة الى المعرفة العلمية الصحيحة -3ج

  .رتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الودوداال -4ج

  
 والتعلم  طرائق التعليم    

السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية وادراء الحوارات والنقاشات التي تنشط 

 .ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ
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ة الكالسيكية وادراء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبور

  .لب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظذهن الطا

 .وطرح األسئلة واإلدابة عنها ،والمجادلة االيجابية ،العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب

خالل المحاضرة الى دانب طرح  طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها

عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في  األسئلة التي تكون االدابة

نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر 

تابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض كما يتم تكليف الطلبة بك ،ومن قبل الطالب أيضا  

مثلما يتم اختبار الطالب شفهيا  وتحريريا   ،منهجيا  واسلوبيا وتنسيقيا   :ذلك تدريب الطالب على الكتابة من

كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر  ،وفق برنامج محدد الى دانب ادراء امتحان تحريري في نهاية الكورس

للمكتبات المودودة في الكلية مطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة والمرادع ال

 وخاردها.

 
 طرائق التقييم    

 

 
 .االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير

 :فضال عن
 .االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية :أوال
 .ار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسياالختب :ثانيا  
 .التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به :ثالثا  
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 يةاالختبارات الشفو  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  االمتحانات الفصلية  -4د
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 البنية التحتية  .12

 اإلسالمية، ماجد فخري.اتريخ الفلسفة  -1 ررة المطلوبة ـ الكتب المق1
 _ اتريخ الفلسفة العربية، حنا فاخوري وخليل اجلر.2
 _ اتريخ الفلسفة اإلسالمية، علي سامي النشار.3
 _ اتريخ الفلسفة يف اإلسالم، دي بور.4
 لي أبو راين._ اتريخ الفلسفة اإلسالمية، دمحم ع5

 بنية المقرر .11

مخردات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الحياة الثقافية في   2 االول

 األندلس
الشرح 

 وااليضاح

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

يل والتحل

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

ابن بادة، حياته   2 الثاني

  ومؤلفاته
=  

  =  ابن بادة، فلسفته  2 الثالث
  = تدبير المتوحد  2 الرابع

ابن طفيل حياته   2 الخامس

  ومؤلفاته
=  

  = حي بن يقضان  2 السادس
 السابع

 

 

الرمزية في  األسلوب  2

  قصة حي بن يقضان
=  

  = البحث عن العلة  2 الثامن
  = بسالسالمان وأ  2 التاسع
ابن رشد حياته   2 العاشر 

 ومؤلفاته

  

الحادي 

 عشر

التوفيق بين الحكمة   2

 والشريعة

=  

  =  أزمة ابن رشد  = الثاني عشر
  =  نقد الغزالي  = الثالث عشر
  = مناقشة التقارير  = الرابع عشر
الخامس 

 عشر

  = حريرياالمتحان الت  =
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 تدبري املتوحد. -1 ادر(  )المصـ المرادع الرئيسية 2

 قصة حي بن يقضان. -2

 هتافت التهافت. -3

 تفسري ما بعد الطبيعة -4

 فصل املقال. -5

 مناهج األدلة. -6

               ـ الكتب والمرادع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 .ملوسوعات الفلسفية، املعاجم الفلسفية، اسالميةتواريخ الفلسفة اإل

المرادع االلكترونية، مواقع  ب ـ

 ....االنترنيت
 .( ومواقع الكرتونية رصينةpdf) يت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة املصادر ال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 في الشرح والتعليم.  واستخدام احدث الطرق احدث الكتب التي تصدر عن الفلسفة،االستفادة دائما من  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 اذ املادة: د. دمحم فاضل عباساسم است   
 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 1/9/0202: لفملء امل اتريخ   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                   ابسم راجح اآللوسيد.   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فيلسوف يوناني

 ماجستيرال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 يوجد  ال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

التعرف على فلسفة أهم فيلسوف في تاريخ الفلسفة، والوقوف على آرائه :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

ن السياسية واالجتماعية والتربوية وقفة طويلة، ألنها ال زالت فاعلة حتى الساعة، واالستفادة منها وم

 تجربة أفالطون السياسية. ومحاولة مقارنتها بالواقع السياسي واالجتماعي والتربوي الحالي، 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      التعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير اإلنساني. - 1

 الدولة المثلى. تحديد مالمح -2

 تحديد مفهوم العدالة والعدالة االجتماعية -3
 تحديد أنواع الطبقات االجتماعية. -4
 التعرف على أنواع الحكومات. -5
 ترسيخ مفهوم التخصص في العمل. -6

 محاولة رسم مالمح لحكومة عادلة في ظل دولة مثلى. -7

   
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على التمييز بين المشكلة الفلسفية  والمشكلة العلمية .  – 1ب 

 تنمية  وعي الطالب والعمل على توسيع مديات التفكير والتحليل والنقد عنده .  – 2ب 

العمل على احداث مرونة فكرية عالية يستطيع بها الطالب استيعاب اكبر قدر من األفكار التي    - 3ب 

     .  قد تكون احيانا متضاربة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في 

الشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض و

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

من ذلك تدريب الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً 

فق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر و

كلية والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في ال

  وخارجها، فضالً عن استخدام منصات التعليم االلكتروني.

 

 

 
  طرائق التقييم     

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 رابعاً: التقييم بواسطة االختبارات التي تجرى عبر منصات التعليم االلكتروني.
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 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

 : العمل على تحقيق اكبر قدر من االهداف األخالقية . 1ج .

 :العمل على تعزيز ثقة الطالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفسياً . 2ج 

 ذكي . ئ: لعمل على صناعة كاتب جيد وقار3ج  

ً العمل على انتاج مربي قادر على توجيه األجيال القادمة علمياً وأخال  -4ج     قياً وفكرياً وثقافيا

 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 

 

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة 

االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل  التي تكون

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

الغرض من ذلك تدريب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به و

الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد 

الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  

 لمستمرة للمكتبات الموجودة في الكلية وخارجها. بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم ا

 
   طرائق التقييم   

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

 القدرة على التعبير أسلوبيا والقدرة على توصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالماً . -3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 د والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .العرض والشرح والنق

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة 
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بتها في نهاية الفصل التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجا

الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب 

أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب 

مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى  الطالب على الكتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ،

جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  

، فضالً عن استخدام تبات الموجودة في الكلية وخارجهابواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمك

 التعليم االلكتروني وبعض التطبيقات االلكترونية.منصات 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .
 فضال عن :

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 اية الفصل الدراسي .ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نه

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 رابعاً: االختبارات االلكترونية.
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعتان 2 سوف يونانيفيل  اجستيرالم

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي  التخطيط .12
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المراجعة المستمرة للمعلومات المخزونة والعمل على والمتابعة المستمرة للقراءة خاصة االصدارات الحديثة 

لمهارات االلقاء والعمل على تحسين  تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي المستمر

وضبط اللغة العربية نحواً وامالًء وبالغةً والطوير المستمر للغة اإلنجليزية ، فضال  عن االسلوب كتابة والقاًء 

ً البحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة خاصة وعالم   . الثقافة عامة : فناً وأدباً وعلما

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 : القدرة على التفكير .1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 : الرغبة في التخصص .3

تمع حر وفاعل وناقد : االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مج4

 وأخالقي وسعيد .

 : التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافية جيدة .5

 : المرونة في التفكير .6

 : االنفتاح على جميع االفكار .7

 : القرة على التخلص من الجمود واالنغالق والتعصب .8

 : ان يتمتع بروح المواطنة العالية . 9

 والشروط الجامعية .فضالً المتطلبات االدارية األخرى 

 % . 62: اجتياز االمتحان التنافسي بدرجة ال تقل عن 12

 : اجتياز المقابلة التي تجرى له من فبل القسم المختص .11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .جمهورية أفالطون، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا_ 1

 أفالطون، عبد الرحمن بدوي._ 2

 .يوسف كرم يونانية، تأليف:تاريخ الفلسفة ال_ 3

 .، تأليف: برتراند رسللفلسفة اليونانية _ تاريخ ا4

 .يونانية، تأليف: تايلور_ تاريخ الفلسفة ال5

 . اليونانية، تأليف: وولتر ستيسسفة _ تاريخ الفل6

 .تاريخ الفلسفة اليوناني، تأليف: أميل بريهيه -7

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 لمربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية امة ارات العالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

فيلسوف   ماجستيرالمرحلة ال

 يوناني
 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفلسفة / المركز علمي القسم ال .2

 فيلسوف يوناني/ماجستير اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(ت الدراسية عدد الساعا .6

 
 2/8/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التعرف على فلسفة أهم فيلسوف في تاريخ الفلسفة، والوقوف على آرائه السياسية واالجتماعية والتربوية 

السياسية. ومحاولة وقفة طويلة، ألنها ال زالت فاعلة حتى الساعة، واالستفادة منها ومن تجربة أفالطون 

 .مقارنتها بالواقع السياسي واالجتماعي والتربوي الحالي

 
 
 
 
 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم تستااد  القصو  من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 تطور التفكير الفلسفي. -1

 .مشكلة الفلسفة  -2

 مشكلة المعرفة. -3
 .مشكلة الفن -4
 مشكلة االنسان. -5
 مشكلة الحرية. -6

 المشكلة الخلقية -7
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

إثارة األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العصف الذهني المستمر ، االمتحان 

 ي والشفوي ، كتابة التقارير ، االختبار اليومي السريع . التحرير

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر القيم االخالقية الحسنة . -1ج

 نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني . -2ج

 الدعوة الى المعرفة العلمية الصحيحة . -3ج

  االرتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الوجود . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

تخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال والشرح واس

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ .

السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط 
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 كيز والحفظ . ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتر

 العرض والشرح والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح 

ضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة ف

نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر 

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

ة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً من ذلك تدريب الطالب على الكتاب

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر 

والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الكلية 

 وخارجها.

 
 طرائق التقييم    

 

 
 االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .

 فضال عن :
 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .
 ى انجاز الطالب البحث الُمكلف به .ثالثاً : التقييم المعتمد عل

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  االمتحانات الفصلية  -4د
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 نية التحتية الب .12

 مجهورية أفالطون، ترمجة ودراسة: فؤاد زكراي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 حماورات أفالطون، ترمجة أمحد أمني وزكي جنيب حممود

 

 نية المقررب .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

أفالطون حياته   2 االول

 ومؤلفاته
الشرح 

 وااليضاح

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

العوامل التي تقف   2 الثاني

 طون وراء آراء أفال
=  

الواقع السياسي   2 الثالث

واالجتماعي والتربوي 

 في القرن الخامس ق.م

=  

  = محاورات أفالطون  2 الرابع
  =  جمهورية أفالطون  2 الخامس
وقت الكتابة والعوامل   2 السادس

 التي تقف وراء كتابتها
=  

 السابع

 

 

 

  =  مفهوم العدالة  2

  = التخصص في العمل  2 الثامن
  = أنواع الحكومات  2 التاسع

   الموقف من التربية  2 العاشر 
الحادي 

 عشر

موقف من ال  2

 الديمقراطية

=  

نظرية الكهف في   = الثاني عشر

  المعرفة

=  

  =  الطبقات االجتماعية  = الثالث عشر
  = مناقشة التقارير  = الرابع عشر

الخامس 

 عشر

   االمتحان التحريري  =
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 _ مجهورية أفالطون، ترمجة ودراسة: فؤاد زكراي. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 _ أفالطون، عبد الرمحن بدوي.2
 ة اليواننية، أتليف: يوسف كرم._ اتريخ الفلسف3
 _ اتريخ الفلسفة اليواننية ، أتليف: برتراند رسل.4
 _ اتريخ الفلسفة اليواننية، أتليف: اتيلور.5
 _ اتريخ الفلسفة اليواننية، أتليف: وولرت ستيس .6
 اتريخ الفلسفة اليوانين، أتليف: أميل بريهيه. -7

 موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي

               تب والمراجع التي يوصى بها  ـ الكا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 تواريخ الفلسفة اليواننية، املوسوعات الفلسفية، املعاجم الفلسفية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 . pdf، واملصادر اليت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة ك  ويكيبيداي

 
 ة تطوير المقرر الدراسي خط .13

 في الشرح والتعليم. االستفادة دائما من احدث الكتب التي تصدر عن الفلسفة، واستخدام احدث الطرق  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 فيصل غازي جمهولاذ املادة: د. اسم است   
 بغداد :اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :  القسم العلمي    
 4/8/0202: لفء اململخ اتري   

 
    :التوقيع                                                             :  التوقيع    
                    :املعاون العلمي سما                   ابسم راجح اآللوسيد.   :رئيس القسم سما   

                                                        : التاريخ                                                          :لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمجحبه وصف ة . ويصامربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاح

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فيلسوف يوناني

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  يودد ال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يودد المؤثرات الخاردية األخرى  .7

 4/8/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

لسفة، والوقوف على في تاريخ الفله مكانة مهمة فيلسوف  التعرف على فلسفة :أهداف البرنامج األكاديمي .9

منها االستفادة وقفة طويلة، ألنها ال زالت فاعلة حتى الساعة، ووالدينية والتربوية  آرائه النفسية والفلسفية

  ياسي واالدتماعي والتربوي الحالي.ومحاولة مقارنتها بالواقع الس ن تجربته في الحكم،وم
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخردات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      التعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير اإلنساني. - 1

 .نفس البشريةال حديد مالمحت -2

 .تحديد مفهوم العدالة والعدالة االدتماعية -3
 الطبقات االدتماعية. تحديد طبيعة -4
 ترسيخ مفهوم التخصص في العمل. -5

   

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .لى التمييز بين المشكلة الفلسفية والمشكلة األخالقيةالقدرة ع  – 1ب 

 .ات التفكير والتحليل والنقد عندهلعمل على توسيع مديالطالب وا تنمية  وعي  – 2ب 

العمل على احداث مرونة فكرية عالية يستطيع بها الطالب استيعاب اكبر قدر من األفكار التي    - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة. 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح لطالب اإلدي يستطيع اطرح األسئلة اآلنية والسريعة والت

األسئلة التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في 

نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر 

الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض  يتم تكليف يضاً ، كماومن قبل الطالب أ

منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً  :من ذلك تدريب الطالب على الكتابة

ة بالمصادر ساعدة الطلبوفق برنامج محدد الى دانب ادراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم م

كلية والمرادع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات المودودة في ال

  وخاردها، فضالً عن استخدام منصات التعليم االلكتروني.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال

 ً  فصل الدراسي .ي في نهاية التحريري األساساالختبار ال :ثانيا

 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 رابعاً: التقييم بواسطة االختبارات التي تجرى عبر منصات التعليم االلكتروني.
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 الوددانية والقيمية . األهداف -ج

 .خالقيةق اكبر قدر من االهداف األالعمل على تحقي :1ج .

ً ل على تعزيز ثقة العمال:2ج   .طالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفسيا

 .ذكي ئديد وقار باحث: لعمل على صناعة 3ج  

ً   -4ج     .العمل على انتاج مربي قادر على توديه األديال القادمة علمياً وأخالقياً وفكرياً وثقافيا

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 .لة االيجابية، وطرح األسئلة واإلدابة عنهاالتركيب، والمجادتقييم والتحليل ولنقد والالعرض والشرح وا

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح األسئلة 

نهاية الفصل التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في 

ض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب اسي فضال عن العرالدر

أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب 

وفق برنامج محدد الى شفهياً وتحريرياً تم اختبار الطالب منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما ي :الطالب على الكتابة

دانب ادراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمرادع المطلوبة  

 بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات المودودة في الكلية وخاردها. 

 
   طرائق التقييم   

 .ريريةالشفهية والتحرات اليومية  ختبااال :أوال

 ً  .األساسي في نهاية الفصل الدراسي االختبار التحريري :ثانيا

 ً  .ى انجاز الطالب البحث الُمكلف بهالتقييم المعتمد عل :ثالثا

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د          

 ةاكرالذ -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

ً القدرة على التعبير -3  والقدرة على توصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالماً . شفهيا

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 .ية ، وطرح األسئلة واإلدابة عنها، والمجادلة االيجابد والتقييم والتحليل والتركيبالعرض والشرح والنق

الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح األسئلة لسريعة والتي يستطيع رح األسئلة اآلنية واط
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التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أدابتها في نهاية الفصل 

بل الطالب ألستاذ المحاضر ومن قالدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل ا

ا يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب أيضاً ، كم

ً  :بةالطالب على الكتا ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى منهجياً واسلوبيا وتنسيقيا

بالمصادر والمرادع المطلوبة   كما يتم مساعدة الطلبةري في نهاية الكورس ، دانب ادراء امتحان تحري

، فضالً عن استخدام تبات المودودة في الكلية وخاردهابواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمك

 منصات التعليم االلكتروني وبعض التطبيقات االلكترونية.

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 بارات السريعة وكتابة التقارير .وية والمناقشات واالختحانات التحريرية والشفاالمت
 :فضال عن

 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال

 ً  االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . :ثانيا

 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 ية.عاً: االختبارات االلكترونراب
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعتان 2 فيلسوف يوناني  الدكتوراه

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 شخصيللتطور ال  التخطيط .12
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المرادعة المستمرة للمعلومات المخزونة والعمل على وات الحديثة لقراءة خاصة االصدارالمتابعة المستمرة ل

تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي المستمر لمهارات االلقاء والعمل على تحسين 

  عن تمر للغة اإلنجليزية ، فضالالًء وبالغةً والطوير المسوضبط اللغة العربية نحواً واماالسلوب كتابة والقاًء 

ً  :الثقافة عامةالبحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة خاصة وعالم   .فناً وأدباً وعلما

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 : القدرة على التفكير .1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 : الرغبة في التخصص .3

مع حر وفاعل وناقد : االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مجت4

 .وأخالقي وسعيد

 ة ديدة .: التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافي5

 .: المرونة في التفكير6

 : االنفتاح على دميع االفكار .7

 .خلص من الجمود واالنغالق والتعصب: القرة على الت8

 ان يتمتع بروح المواطنة العالية . :9

 فضالً المتطلبات االدارية األخرى والشروط الجامعية .

  .ن التنافسي: ادتياز االمتحا12

 .بل القسم المختصقجرى له من تدتياز المقابلة التي : ا11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ماركوس أورليوس، التأمالت._ 1

 الفلسفة الرواقية، تأليف: عثمان أمين._ 2

 .يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية، تأليف:_ 3

 .، تأليف: برتراند رسللفلسفة اليونانية _ تاريخ ا4

 .أليف: تايلورتيونانية، _ تاريخ الفلسفة ال5

 . اليونانية، تأليف: وولتر ستيسسفة _ تاريخ الفل6

 .، تأليف: أميل بريهيهةتاريخ الفلسفة اليوناني -7
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 جممخرجات التعلم المطلوبة من البرنا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

فيلسوف   دكتوراهالمرحلة ال

 يوناني
 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ة اآلدابيكل المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفلسفة / المركز علمي القسم ال .2

 دكتوراهفيلسوف يوناني/ اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 4/8/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

سوف له مكانة مهمة في تاريخ الفلسفة، والوقوف على آرائه النفسية لالتعرف على فلسفة في :أهداف المقرر .8

والفلسفية والتربوية والدينية وقفة طويلة، ألنها ال زالت فاعلة حتى الساعة، واالستفادة منها ومن تجربته 

 في الحكم، ومحاولة مقارنتها بالواقع السياسي واالدتماعي والتربوي الحالي.
 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الدرمخ .12

  هداف المعرفية األ -أ
      التعرف على مرحلة مهمة من مراحل التفكير اإلنساني. - 1

 .نفس البشريةحديد مالمح الت -2

 .تحديد مفهوم العدالة والعدالة االدتماعية -3
 الطبقات االدتماعية. تحديد طبيعة -4
 ي العمل.ترسيخ مفهوم التخصص ف -5

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

إثارة األسئلة ومحاولة اإلدابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العصف الذهني المستمر ، االمتحان 

 رير ، االختبار اليومي السريع . التحريري والشفوي ، كتابة التقا

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .اال :أوال

 ً  االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . :ثانيا

 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 

 
  األهداف الوددانية والقيمية -ج

 نشر القيم االخالقية الحسنة . -1ج

 التي ترتقي بالذوق اإلنساني . نشر القيم الفنية والجمالية -2ج

 الدعوة الى المعرفة العلمية الصحيحة . -3ج

  االرتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الودود . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ورة الكالسيكية وادراء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسب

 المشاركة والفهم والتركيز والحفظ . ذهن الطالب على
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السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية وادراء الحوارات والنقاشات التي تنشط 

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ . 

 ألسئلة واإلدابة عنها .والنقد والتقييم والتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح ا العرض والشرح

طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلدابة عليها خالل المحاضرة الى دانب طرح 

ون أدابتها في األسئلة التي تكون االدابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تك

النقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر نهاية الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح و

ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض 

ياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً منهجياً واسلوبيا وتنسيق :من ذلك تدريب الطالب على الكتابة

لى دانب ادراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر وفق برنامج محدد ا

والمرادع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات المودودة في الكلية 

 وخاردها.

 
  طرائق التقييم   

 

 
 ة وكتابة التقارير .االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريع

 :فضال عن
 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال
 ً  االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . :ثانيا
 ً  . التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به :ثالثا

 

 

 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  االمتحانات الفصلية  -4د
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 البنية التحتية  .12

 خريف الفكر اليوانين، عبد الرمحن بدوي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 يخ الفلسفة الغربية، أمييل برهييهاتر 
 

 بنية المقرر .11

دات التعلم مخر الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يقة التقييمطر طريقة التعليم

حياته  ورليوسأ  2 االول

 ومؤلفاته
الشرح 

 وااليضاح

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

العوامل التي تقف   2 الثاني

  وراء آرائه
=  

 الواقع السياسي  2 الثالث

 دتماعي والتربوي واال
=  

  = ؤلفاتهم  2 الرابع
التي تقف  العوامل  2 الخامس

  وراء كتابه )التأمالت(
=  

  = مسألة الموت  2 السادس
 السابع

 

 

 

  =  االنشغال بالغير  2

  = خطيئةال  2 الثامن
  = العطاء بال مقابل  2 التاسع

عقل الخالي من ال  2 العاشر 

 االنفعاالت

  

ي الحاد

 عشر

  = التقوى واإلحسان  2

  =  الترحيب بالصلح  = الثاني عشر
  =  تسليم القيادة للعقل  = الثالث عشر
  = مناقشة التقارير  = الرابع عشر

الخامس 

 عشر

   االمتحان التحريري  =



  
 12الصفحة 

 
  

 .ماركوس أورليوس، التأمالت  -1 )المصادر(  رادع الرئيسية ـ الم2
 الفلسفة الرواقية، عثمان أمني._ 2
 _ اتريخ الفلسفة اليواننية، أتليف: يوسف كرم.3
 _ اتريخ الفلسفة اليواننية ، أتليف: برتراند رسل.4
 اتيلور._ اتريخ الفلسفة اليواننية، أتليف: 5
 : وولرت ستيس ._ اتريخ الفلسفة اليواننية، أتليف6
 اتريخ الفلسفة اليوانين، أتليف: أميل بريهيه. -7

 موسوعة الفلسفة، عبد الرمحن بدوي

               ـ الكتب والمرادع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 .ت الفلسفية، املعاجم الفلسفيةتواريخ الفلسفة اليواننية، املوسوعا

ع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراد

.... 
 .( ومواقع الكرتونية رصينةpdf) يت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة املصادر ال

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لشرح والتعليم.في ا واستخدام احدث الطرق  احدث الكتب التي تصدر عن الفلسفة،االستفادة دائما من  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 م.ذكاء عبد املهدياالسم:     
 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 1/9/0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
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 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم الفلسفة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الحديثةفلسفة 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ف على المفاهيم الفلسفية والعلمية التي توفر للطالب المفاتيح األساسية للدخول إلى تفصيالت الموضوع  التعرُّ

 التعرف على النظريات والمدارس المختلفة في الموضوع

 موضوع الدراسة، وعرض ألهم األفكار والنظرياتيتعلم الطالب ابتداًء تسلسل تأريخي مختصر لتطورات 

تعزيز الميول الفلسفية لدى الطالب ويستنهض مواهبه العقلية التخاذ موقف أو يدعم موقف مسبق معقول 

 لدى الطالب.
التعرف على النظريات المادية الروحية و النظريات الجامعة بين المادي والروحي عبر حركة جوهرية 

 اً للروحي إنطالقاً من الماديتصاعدية تحقق تجلي
 تعزيز المهارات الفلسفية في الموضوع لدى الطالب
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 اكتساب الطالب للمفاهيم األساسية في موضوع فلسفة العقل -1أ

 تفسر العقل و وظائفهاالطالع على النظريات العلمية والفلسفية التي  -2أ        

 تعلم تصنيف النظريات حسب المدارس الفلسفية -3أ
 اكتساب مهارة التفكير النقدي في الموضوع-4أ
 متابعة التطورات المتواصلة في الموضوع  -5أ
 ربط موضوع فلسفة العقل بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اكتساب مهارة التفكير النقدي- 1ب 

 اب مهارة تفعيل الخيال اإلبداعي في الموضوعاكتس – 2ب 

        المنطقي اكتساب مهارة االستدالل - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم الذاتي 

 العصف الذهنيالتعلم الجماعي وآلية 

 النقديالتفكير 

 خيال االبداعيال

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المناقشات الصفية

 االمتحانات الشفهية 

 التقرير العلمي

 االمتحان التحريري

 

 
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 حب الطالب للمادة  -1ج         

 اإلصغاء واالنتباه والتركيز -2ج

 الثقة بالنفس-3ج

 وطرح األسئلة المشاركة في النقاش-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 أو التقييم المباشر  النقاش الصفي .1

 االمتحان الشفهي .2

 االمتحان التحريري .3

 كتابة التقرير العلمي .4

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 في الموضوع مهارة بناء الحجة السليمة -1د

 والتركيبالتحليل حل المشكالت من خالل مهارة  -2د

 مهارة التركيب االستداللي -3د

 في الموضوع  مهارة التفكير النقدي -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعليم الذاتي 

 التعليم الجماعي وتوزيع العمل على مجموعات 

 العصف الذهني 

 التفكير الناقد
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 النقاش الصفي أو التقييم المباشر  .1

 االمتحان الشفهي .2

 االمتحان التحريري .3

 كتابة التقرير العلمي .4
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  32 فلسفة العقل  الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االطالع على آخر البحوث العلمية المنشورة في الموضوع .1

 من خالل متابعة التطورات العلمية والفلسفيةالتي تخص فلسفة العقل حل المشكالت العلمية  .2

 البحوث والدراسات العلميةكتابة  .3

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . ٢١٠٢فلسفة العقل، د. صالح فليفل اجلابري، دار الفارايب، بريوت، 

 .٠٧٩١ترمجة فؤاد زكراي، القاهرة، ميد، هنرت، الفلسفة أنواعها ومشكالهتا، 
 ٠٧٩٩ترمجة أامحد محدي حممود، لقاهرة، ڤال، جان، طريق الفيلسوف، 

 ترمجة هناد رضا، بريوت، بال اتريخ.ريغوار، فرانسوا، املشكالت اليتافيزيقية اللكربى، 
 . ٠٧٩١بريوت،  دار النهضة العربية،يف النفس واجلسد، حبث يف الفلسفة املعاصرة، حممود فهمي زيدان، 

C. D. Broad, The mind and its place in nature, London, 1980. 
J, Eccles, The Physiological Bases of Mind,   
Bung. M.: The Mind-body Problem, London, 1976. 
Eccles. J, The Human Psych, London, 1980. 
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X 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي فلسفة العقل  السنة الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 

 كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة    / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة العقل اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222  - 2219الفصل األول الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

31/8/2020 
 

 أهداف المقرر .8

 
ف على المفاهيم الفلسفية والعلمية التي توفر للطالب المفاتيح األساسية للدخول إلى تفصيالت الموضوع  التعرُّ

 التعرف على النظريات والمدارس المختلفة في الموضوع

 لتطورات موضوع الدراسة، وعرض ألهم األفكار والنظرياتيتعلم الطالب ابتداًء تسلسل تأريخي مختصر 

تعزيز الميول الفلسفية لدى الطالب ويستنهض مواهبه العقلية التخاذ موقف أو يدعم موقف مسبق معقول 

 لدى الطالب.

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

التعرف على النظريات المادية الروحية و النظريات الجامعة بين المادي والروحي عبر حركة جوهرية 

 حقق تجلياً للروحي إنطالقاً من الماديتصاعدية ت
 تعزيز المهارات الفلسفية في الموضوع لدى الطالب

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب الطالب للمفاهيم األساسية في موضوع فلسفة العقل-1أ

 النظريات العلمية والفلسفية التي تفسر العقل و وظائفهاالطالع على  -2أ        

 تعلم تصنيف النظريات حسب المدارس الفلسفية -3أ
 اكتساب مهارة التفكير النقدي في الموضوع-4أ
 متابعة التطورات المتواصلة في الموضوع  -5أ
 ربط موضوع فلسفة العقل بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته-6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة التفكير السليم- 1ب

 النقد العلمي مهارة  – 2ب

 مهارة بناء الحجة العلمية – 3ب

 مهارة االنتقال من النظرية إلى التطبيق    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم الجماعي وتوزيع المهام  .1

 والتعلم الذاتي  العصف الذهني .2

 لحل المشكالتالمناقشة الصفية  .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 النشاط الصفيأثناء التقييم المباشر  (1

 االمتحان الشفهي (2

 االمتحان التحريري  (3



  
 9الصفحة 

 
  

 

 كتابة التقرير العلمي (4

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حب الطالب للمادة  -1ج

 اإلصغاء واالنتباه والتركيز -2ج

 الثقة بالنفس-3ج

 المشاركة في النقاش وطرح األسئلة-4ج       

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 التعليم الذاتي 

 التعليم الجماعي وتوزيع العمل على مجموعات 

 العصف الذهني 

 التفكير الناقد
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التقييم المباشر أثناء النشاط الصفي (1

 االمتحان الشفهي (2

 االمتحان التحريري  (3

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات - د

 مهارة بناء الحجة السليمة في الموضوع -1د

 مهارة حل المشكالت من خالل التحليل والتركيب -2د

 مهارة التركيب االستداللي -3د

 مهارة التفكير النقدي في الموضوع -4د   
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 البنية التحتية  .12

 . ٠٧٩٩، ليبيا، ايسني خليل، منطق البحث العلمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 ، حتقيق عبد الرمحن بدوي٣-٠منطق أرسطو، ج  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 بول موي، املنطق وفلسفة العلوم،

 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

تعتمد خطة تطوير المقرر على اختبار مستوى الطلبة لقياس درجة استيعابهم للبرنامج وفائدته, والقيمة 

 المعرفية والوجدانية له. 

 ي المجالت العالمية المعترف بها. متابعة التطورات الجديدة في الموضوع من خالل المنشورات الحديثة 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحاضرة  ااالستدالل وانواعه  2 االول

 واإللقاء
 التقييم المباشر

الفرق بين االستقراء   2 الثاني 

 واالستنباط
التعلم الذاتي. 

العصف و

 الذهنني 

 المباشرالتقييم 

التعلم  راءمراحل االستق  2 الثالث

 الجماعي 

 التفكير الناقدو

 التقييم المباشر

المالحظة العلمية    2 الرابع 

 وشروطها
 التقييم المباشر لتفكير. الناقد

الجربة العلمية   2 الخامس

 وشروطها
 التقييم الشفهي المشكلة وحلها

لعصف  الفرضيات  2 السادس

 الذهني
 الفهيالتقيييم 

القانون العلمي   2 السابع 

 والنظرية العلمية
 التقييم المباشر المشكلة وحلها 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 فيصل غازي جمهولاذ املادة: د. اسم است   
 بغداد :اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 السالم( علم االجتماع )دبلوم: القسم العلمي   
 4/8/0202: لفاتريخ ملء امل   

 
    :التوقيع                                                             :  التوقيع    
                    :املعاون العلمي سما                 عبد الواحد مشعلد.   :رئيس القسم سما   

                                                        : التاريخ                                                          :لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجملتاحة الفرص امربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع )دبلوم السالم( / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مفاهيم السالم

 بلومالد اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 يفصل

 ال يوجد  المعتمد   عتمادج االبرنام .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 4/8/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

التعرف على مفاهيم السالم ابتداًء من االشتقاق اللغوي، ثم البحث في معاني : أهداف البرنامج األكاديمي .9

يخية عن نشأة هذا المفهوم نبذة تارع اعطاء السالم في الثقافات المختلفة، سواء كانت شرقية أو غربية، م

والتركيز في مفهوم السالم واستعماالته في الثقافة العربية، والهدف منه تهيئة كادر متخصص في هذا 

النوع من الدراسات الذي يعد جديداً في الجامعات العراقية. ومن ثم االسهام في خدمة المجتمع من حيث 

     والتطرف.زرع مفاهيم السالم ونبذ العنف 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية 
      على مفهوم السالم.التعرف  – 1

 لمتعددة.ا السالم في الثقافات -2

 فهم طبيعة الصراع والنزاع والحروب -3
 دراسة السالم.فهم منظومة الفالسفة في  -4

   

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات افاألهد – ب

 .لى التمييز بين المشكلة الفلسفية والمشكلة األخالقيةالقدرة ع  – 1ب 

 .تحليل والنقد عندهات التفكير والتنمية  وعي الطالب والعمل على توسيع مدي  – 2ب 

ر التي األفكا قدر من رأكبالعمل على احداث مرونة فكرية عالية يستطيع بها الطالب استيعاب    - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة. 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طرح  طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب

بتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجا

المحاضر فصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ نهاية ال

وع المراد الكتابة به والغرض ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموض

الطالب شفهياً وتحريرياً م اختبار مثلما يت منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، :من ذلك تدريب الطالب على الكتابة

نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في 

كلية ريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الوالمراجع المطلوبة  بواسطة التد

  .اللكترونيالتعليم اوخارجها، فضالً عن استخدام منصات 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال

 ً  االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . :ثانيا

 ً  قييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .الت :ثالثا

 لكتروني.التعليم اال رى عبر منصاترابعاً: التقييم بواسطة االختبارات التي تج
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .والتربوية من خالل فكرة السالم ق اكبر قدر من االهداف األخالقيةالعمل على تحقي :1ج .

ً طالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفى تعزيز ثقة الالعمل عل:2ج   .سيا

 .ف بهكلي ل علمي مع ماالتعامل بشك جيدي مختصلعمل على صناعة ا: 3ج  

    

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 .لنقد والتقييم والتحليل والتركيب، والمجادلة االيجابية، وطرح األسئلة واإلجابة عنهاالعرض والشرح وا

نية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح األسئلة طرح األسئلة اآل

القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل في المحاضرات  ن االجابة عنهاالتي تكو

ومن قبل الطالب  لدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضرا

تدريب والغرض من ذلك أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به 

الب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الط :لى الكتابةالطالب ع

لكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية ا

 الكلية وخارجها. ات الموجودة في المستمرة للمكتببواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم 

 
   طرائق التقييم   

 .رات اليومية  الشفهية والتحريريةاالختبا :أوال

 ً  .لدراسياألساسي في نهاية الفصل ا االختبار التحريري :ثانيا

 ً  .ى انجاز الطالب البحث الُمكلف بهالتقييم المعتمد عل :ثالثا

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة هيلية تأالو مهارات العامةلا -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

ً  القدرة على التعبير -3  وصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالماً .والقدرة على ت شفهيا
 الثقافة العامة. -4

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 .ية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها، والمجادلة االيجابوالتحليل والتركيب تقييمد والرح والنقوالش العرض

رة الى جانب طرح األسئلة طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاض
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نهاية الفصل  تي تكون أجابتها فيالتي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة ال

بل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب سي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قالدرا

يط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بس

ً منهجياً واسلوبيا  :بةالطالب على الكتا لطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى م اختبار ا، مثلما يتوتنسيقيا

جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  

دام ، فضالً عن استختبات الموجودة في الكلية وخارجهاواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكب

 تروني وبعض التطبيقات االلكترونية.اللكيم امنصات التعل

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 .االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير 
 :فضال عن

 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال

 ً  دراسي .ساسي في نهاية الفصل الاالختبار التحريري األ :ثانيا

 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 رابعاً: االختبارات االلكترونية.
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 عتانسا 2 مفاهيم السالم  وملبالد

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي  التخطيط .12
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للمعلومات المخزونة والعمل على المراجعة المستمرة والمتابعة المستمرة للقراءة خاصة االصدارات الحديثة 

ء والعمل على تحسين المستمر لمهارات االلقا تنمية الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية الحفظ والتطور اليومي

، فضال  عن تطوير المستمر للغة اإلنجليزيةوضبط اللغة العربية نحواً وامالًء وبالغةً واللوب كتابة والقاًء االس

ً الثقافة عامةسفة خاصة وعالم البحث المستمر عن الجديد في عالم الفل  .: فناً وأدباً وعلما

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 .: القدرة على التفكير1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 لرغبة في التخصص .: ا3

مع حر وفاعل وناقد : االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في قدرتها على بناء مجت4

 .وأخالقي وسعيد

 : التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافية جيدة .5

 .: المرونة في التفكير6

 : االنفتاح على جميع االفكار .7

 .خلص من الجمود واالنغالق والتعصبالترة على د: الق8

 ان يتمتع بروح المواطنة العالية . :9

 روط الجامعية .شفضالً المتطلبات االدارية األخرى وال

  .ن التنافسي: اجتياز االمتحا12

 .بل القسم المختصقجتياز المقابلة التي تجرى له من : ا11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تريخ، تأويالت السالم في التاريخ والثقافة.وولفغانغ دي -1
 التسامح وجذور الال تسامح، مجموعة مؤلفين. -2
 ء السالم.ا، استراتيجيات بنليزا شيرك -3
 جيم سيمينار دوكرتي، التفاوض االستراتيجي. -4
 دليل المصطلحات العربية في دراسة السالم وحل النزاعات. -5
 جوزيف لوكلير، تاريخ التسامح في عصر اإلصالح. -6
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 مخطط مهارات المنهج

 مييرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 ج برنامالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

 المتعلقة بقابلية التوظيف

 (والتطور الشخصي

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

 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي مفاهيم السالم  بلومدالمرحلة ال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قيم علم االجتماع )دبلوم السالم( / المركز علمي القسم ال .2

 مفاهيم السالم/دبلوم اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي الحضور المتاحة أشكال .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 4/8/2222 ا الوصف ذتاريخ إعداد ه .7

التعرف على مفاهيم السالم ابتداًء من االشتقاق اللغوي، ثم البحث في معاني السالم في  ::أهداف المقرر .8

قية أو غربية، مع اعطاء نبذة تاريخية عن نشأة هذا المفهوم والتركيز في الثقافات المختلفة، سواء كانت شر

ة، والهدف منه تهيئة كادر متخصص في هذا النوع من بيمفهوم السالم واستعماالته في الثقافة العر

الدراسات الذي يعد جديداً في الجامعات العراقية. ومن ثم االسهام في خدمة المجتمع من حيث زرع مفاهيم 

 .الم ونبذ العنف والتطرفالس
 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

 ةفيالمعراألهداف  –أ 

      على مفهوم السالم.التعرف  – 1

 لمتعددة.ا السالم في الثقافات -2

 فهم طبيعة الصراع والنزاع والحروب -3
 دراسة السالم.فهم منظومة الفالسفة في  -4

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتف األهدا  -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 والتعلم  يمطرائق التعل     

إثارة األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العصف الذهني المستمر ، االمتحان 

 السريع . التحريري والشفوي ، كتابة التقارير ، االختبار اليومي 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية . :أوال

 ً  التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . تباراالخ :ثانيا

 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 خالقية الحسنة .نشر القيم اال -1ج

 نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني . -2ج

 لمية الصحيحة .ة العالدعوة الى المعرف -3ج

  االرتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الوجود . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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اء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجر

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ .

م السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط ستخداالسؤال والشرح وا

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ . 

 لتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .العرض والشرح والنقد والتقييم وا

يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح  والتيطرح األسئلة اآلنية والسريعة 

األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في 

الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر  نهاية

ضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض لب أيومن قبل الطا

تبار الطالب شفهياً وتحريرياً منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اخ :من ذلك تدريب الطالب على الكتابة

عدة الطلبة بالمصادر تم مساوفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما ي

والمراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الكلية 

 وخارجها.

 
 طرائق التقييم    

 

 
 تحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .االمتحانات ال

 :فضال عن
 شفهية والتحريرية .ومية  الاالختبارات الي :أوال
 ً  االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . :ثانيا
 ً  التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به . :ثالثا

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و هاراتالم -د 

 ات التحريرية االختبار  -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  االمتحانات الفصلية  -4د
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 البنية التحتية  .12

 الثقافة.ريخ و وولفغانغ ديرتيخ، أتويالت السالم يف التا -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 التسامح وجذور الال تسامح، جمموعة مؤلفني. -2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 طلوبةالم
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لغوية عن كلمة مقدمة   2 االول

 السالم
شرح ال

 احوااليض

بواسطة 

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

ثقافات فهم السالم في ال  2 الثاني

 المختلفة
=  

السالمات المتعددة   2 الثالث

 الحيوية
=  

السالم والديانات   2 الرابع

 القديمة
=  

  = السالم الداخلي  2 الخامس
  = الخوف من الموت  2 السادس
 السابع

 

 

  = صورة السالم الحيوي  2

التصور األخالقي   2 الثامن

 للسالم

=  

السالم النابع من   2 التاسع

 التناغم

=  

  = والعنفالحروب   2 العاشر 
الحادي 

 عشر

  = بدأ الالعنفم  2

المجتمع األبوي   = الثاني عشر

 والسالم

=  

عن  اراء الفالسفة  = الثالث عشر

 السالم

=  

  = مناقشة التقارير  = شرالرابع ع
الخامس 

 عشر

  = االمتحان التحريري  =
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 ليزا شريك، اسرتاتيجيات بناء السالم. -3
 ينار دوكريت، التفاوض االسرتاتيجي.جيم سيم -4
 دليل املصطلحات العربية يف دراسة السالم وحل النزاعات. -5
 جوزيف لوكلري، اتريخ التسامح يف عصر اإلصالح. -6
 

 وولفغانغ ديرتيخ، أتويالت السالم يف التاريخ والثقافة. )المصادر(  يسية الرئ ـ المراجع2
 وعة مؤلفني.تسامح، جممالتسامح وجذور الال  -2
 ليزا شريك، اسرتاتيجيات بناء السالم. -3
 جيم سيمينار دوكريت، التفاوض االسرتاتيجي. -4
دليل املصطلحات العربية يف دراسة السالم وحل  -5

 .النزاعات
 جوزيف لوكلري، اتريخ التسامح يف عصر اإلصالح. -6

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( العلمية ، التقارير ،....  المجالت) 
 التسامح، جون لوك.

 حنو سالم عاملي، أميانويل كانت.
 حنو عامل أفضل، برتراند رسل.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 .( ومواقع الكرتونية رصينةpdf) يت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة ملصادر الا

 

 دراسي خطة تطوير المقرر ال .13

 في الشرح والتعليم. واستخدام احدث الطرق  احدث الكتب التي تصدر عن الفلسفة،الستفادة دائما من ا 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 فيصل غازي جمهولاذ املادة: د. اسم است   
 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 السالم( علم االجتماع )دبلوم: القسم العلمي   
 4/8/0202: لفاتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                 عبد الواحد مشعلد.   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع )دبلوم السالم( / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مقدمة إلى دراسة السالم والصراع التطبيقية

 بلومالد اسم الشهادة النهائية  .4

  : النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 يفصل

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 4/8/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

التعرف على مفاهيم السالم ابتداًء من االشتقاق اللغوي، ثم البحث في معاني : أهداف البرنامج األكاديمي .9

ع اعطاء نبذة تاريخية عن نشأة هذا المفهوم سواء كانت شرقية أو غربية، مالسالم في الثقافات المختلفة، 

والتركيز في مفهوم السالم واستعماالته في الثقافة العربية، والهدف منه تهيئة كادر متخصص في هذا 

النوع من الدراسات الذي يعد جديداً في الجامعات العراقية. ومن ثم االسهام في خدمة المجتمع من حيث 

  والتطرف.   ع مفاهيم السالم ونبذ العنف زر
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      على مفهوم السالم.التعرف  – 1

 لمتعددة.ا السالم في الثقافات -2

 فهم طبيعة الصراع والنزاع والحروب -3
 دراسة السالم.سفة في فهم منظومة الفال -4

   

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .لى التمييز بين المشكلة الفلسفية والمشكلة األخالقيةالقدرة ع  – 1ب 

 .تحليل والنقد عندهات التفكير والعلى توسيع مديتنمية  وعي الطالب والعمل   – 2ب 

األفكار التي تطيع بها الطالب استيعاب اكبر قدر من العمل على احداث مرونة فكرية عالية يس   - 3ب 

     قد تكون احيانا متضاربة. 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طرح  ليها خالل المحاضرة الى جانبطرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة ع

ن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة فضال ع

العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر نهاية الفصل الدراسي فضال عن 

وع المراد الكتابة به والغرض بة بكتابة بحث بسيط عن الموضومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف الطل

يرياً نهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحرمن ذلك تدريب الطالب على الكتابة : م

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر 

كلية ريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في المراجع المطلوبة  بواسطة التدوال

  عن استخدام منصات التعليم االلكتروني.ها، فضالً وخارج

 

 

 
 طرائق التقييم      

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 لفصل الدراسي .ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية ا

 قييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .ثالثاً : الت

 بارات التي تجرى عبر منصات التعليم االلكتروني.م بواسطة االخترابعاً: التقيي
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .فكرة السالم والتربوية من خالل ق اكبر قدر من االهداف األخالقية: العمل على تحقي 1ج .

ً طالب بنفسه بحثيا وفكريا ونفى تعزيز ثقة ال:العمل عل 2ج   .سيا

 .التعامل بشكل علمي مع ما يكلف به جيدي مختصصناعة لعمل على ا: 3ج  

    

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 

 .جابة عنهالنقد والتقييم والتحليل والتركيب، والمجادلة االيجابية، وطرح األسئلة واإلالعرض والشرح وا

ى جانب طرح األسئلة نية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة عليها خالل المحاضرة الطرح األسئلة اآل

فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القادمة 

ومن قبل الطالب  ارنة من قبل األستاذ المحاضرالدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمق

الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب  أيضاً ، كما يتم تكليف الطلبة بكتابة بحث بسيط عن

بة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الطالب على الكتا

لكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر والمراجع المطلوبة  اء امتحان تحريري في نهاية االى جانب اجر

 وخارجها.  ة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الكليةبواسط

 
   طرائق التقييم   

 .رات اليومية  الشفهية والتحريريةأوال : االختبا

 .لدراسياألساسي في نهاية الفصل ا ريثانياً : االختبار التحري

 .به ى انجاز الطالب البحث الُمكلفثالثاً : التقييم المعتمد عل

 
 

 

 

 
 

  الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د          

 الذاكرة -1

 التركيز -2

 القراءة الجيدة-3

ً  لتعبيرالقدرة على ا -3  وصيل الفكرة كتابة وعرضا وكالماً .والقدرة على ت شفهيا
 الثقافة العامة. -4

 التعلم ئق التعليم وطرا         

 

 .ية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها، والمجادلة االيجابد والتقييم والتحليل والتركيبالعرض والشرح والنق

رة الى جانب طرح األسئلة ب اإلجابة عليها خالل المحاضطرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطال
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ادمة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في نهاية الفصل التي تكون االجابة عنها في المحاضرات الق

سي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر ومن قبل الطالب الدرا

يط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض من ذلك تدريب تكليف الطلبة بكتابة بحث بس أيضاً ، كما يتم

ً الكتاالطالب على  ، مثلما يتم اختبار الطالب شفهياً وتحريرياً وفق برنامج محدد الى بة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقيا

لمصادر والمراجع المطلوبة  جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة با

، فضالً عن استخدام كلية وخارجهاتبات الموجودة في الواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكب

 منصات التعليم االلكتروني وبعض التطبيقات االلكترونية.

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 .ات السريعة وكتابة التقارير االمتحانات التحريرية والشفوية والمناقشات واالختبار
 فضال عن :

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

ً ثان  : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي . يا

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 رابعاً: االختبارات االلكترونية.
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

مقدمة إلى دراسة السالم   بلومالد

 والصراع التطبيقية
 ساعتان 2

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي  التخطيط .12
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للمعلومات المخزونة والعمل على المراجعة المستمرة وصة االصدارات الحديثة مرة للقراءة خاالمتابعة المست

حفظ والتطور اليومي المستمر لمهارات االلقاء والعمل على تحسين الذاكرة وتنشيطها والعمل على تنمية التنمية 

، فضال  عن مستمر للغة اإلنجليزيةر التطويوضبط اللغة العربية نحواً وامالًء وبالغةً والاالسلوب كتابة والقاًء 

ً ة عامةقافالثالبحث المستمر عن الجديد في عالم الفلسفة خاصة وعالم   .: فناً وأدباً وعلما

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 .: القدرة على التفكير1

 : القدرة على االحترام ) احترام االستاذ واحترام التخصص واحترام الجامعة (2

 لرغبة في التخصص .: ا3

مع حر وفاعل وناقد درتها على بناء مجت: االيمان برسالة التعليم أوال ورسالة الثقافة ثانياً ورسالة الفلسفة في ق4

 .وأخالقي وسعيد

 ة جيدة .: التمتع بأخالق عالية وذو خلفية ثقافي5

 .: المرونة في التفكير6

 : االنفتاح على جميع االفكار .7

 .االنغالق والتعصبخلص من الجمود والترة على د: الق8

 : ان يتمتع بروح المواطنة العالية . 9

 فضالً المتطلبات االدارية األخرى والشروط الجامعية .

  .ن التنافسي: اجتياز االمتحا12

 .بل القسم المختصقتجرى له من  جتياز المقابلة التي: ا11

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 م في التاريخ والثقافة.تريخ، تأويالت السالوولفغانغ دي -1
 التسامح وجذور الال تسامح، مجموعة مؤلفين. -2
 ، استراتيجيات بناء السالم.ليزا شيرك -3
 جيم سيمينار دوكرتي، التفاوض االستراتيجي. -4
 بية في دراسة السالم وحل النزاعات.دليل المصطلحات العر -5
 جوزيف لوكلير، تاريخ التسامح في عصر اإلصالح. -6
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 منهجمخطط مهارات ال

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 ج برنامالخاصة بال

ية األهداف الوجدان

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

مقدمة إلى   بلومدالمرحلة ال

دراسة السالم 

والصراع 

 التطبيقية

 X X X X X X X X X X X X X X X x أساسي
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 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

   قيم علم االجتماع )دبلوم السالم( / المركز علمي القسم ال .2

 /دبلوم سالم والصراع التطبيقيةمقدمة إلى دراسة ال اسم / رمز المقرر .3

 
 الزامي الحضور المتاحة أشكال .4

 2222-2219 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 4/8/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

م في التعرف على مفاهيم السالم ابتداًء من االشتقاق اللغوي، ثم البحث في معاني السال:  :أهداف المقرر .8

قية أو غربية، مع اعطاء نبذة تاريخية عن نشأة هذا المفهوم والتركيز في الثقافات المختلفة، سواء كانت شر

تهيئة كادر متخصص في هذا النوع من مفهوم السالم واستعماالته في الثقافة العربية، والهدف منه 

في خدمة المجتمع من حيث زرع مفاهيم الدراسات الذي يعد جديداً في الجامعات العراقية. ومن ثم االسهام 

 .الم ونبذ العنف والتطرفالس
 

 
 
 

الب تحقيقها عة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
      على مفهوم السالم.التعرف  – 1

 لمتعددة.ا السالم في الثقافات -2

 فهم طبيعة الصراع والنزاع والحروب -3
 دراسة السالم.هم منظومة الفالسفة في ف -4

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتف األهدا  -ب 

 العرض - 1ب

 التحليل - 2ب

 النقد - 3ب

 التركيب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ومحاولة اإلجابة عنها ، الحوار المفتوح المستمر ، العصف الذهني المستمر ، االمتحان إثارة األسئلة 

 السريع . حريري والشفوي ، كتابة التقارير ، االختبار اليومي الت

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .

 اية الفصل الدراسي .ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نه

 ثالثاً : التقييم المعتمد على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 خالقية الحسنة .نشر القيم اال -1ج

 نشر القيم الفنية والجمالية التي ترتقي بالذوق اإلنساني . -2ج

 الدعوة الى المعرفة العلمية الصحيحة . -3ج

  رتقاء باإلنسان كقيمة عليا في الوجود .اال -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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اء الحوارات والنقاشات التي تنشط واستخدام السبورة الذكية والسبورة الكالسيكية واجر السؤال والشرح

 ذهن الطالب على المشاركة والفهم والتركيز والحفظ .

ورة الكالسيكية واجراء الحوارات والنقاشات التي تنشط السؤال والشرح واستخدام السبورة الذكية والسب

 التركيز والحفظ . ذهن الطالب على المشاركة والفهم و

 لتحليل والتركيب ، والمجادلة االيجابية ، وطرح األسئلة واإلجابة عنها .العرض والشرح والنقد والتقييم وا

عليها خالل المحاضرة الى جانب طرح  طرح األسئلة اآلنية والسريعة والتي يستطيع الطالب اإلجابة

مة فضال عن طرح األسئلة التي تكون أجابتها في األسئلة التي تكون االجابة عنها في المحاضرات القاد

الفصل الدراسي فضال عن العرض والشرح والتوضيح والنقد والمقارنة من قبل األستاذ المحاضر  نهاية

طلبة بكتابة بحث بسيط عن الموضوع المراد الكتابة به والغرض ومن قبل الطالب أيضاً ، كما يتم تكليف ال

تبار الطالب شفهياً وتحريرياً كتابة : منهجياً واسلوبيا وتنسيقياً ، مثلما يتم اخمن ذلك تدريب الطالب على ال

وفق برنامج محدد الى جانب اجراء امتحان تحريري في نهاية الكورس ، كما يتم مساعدة الطلبة بالمصادر 

لية المراجع المطلوبة  بواسطة التدريسي وبواسطة زيارتهم المستمرة للمكتبات الموجودة في الكو

 وخارجها.

 
 طرائق التقييم    

 

 
 تحريرية والشفوية والمناقشات واالختبارات السريعة وكتابة التقارير .االمتحانات ال
 فضال عن :

 أوال : االختبارات اليومية  الشفهية والتحريرية .
 ثانياً : االختبار التحريري األساسي في نهاية الفصل الدراسي .

 د على انجاز الطالب البحث الُمكلف به .ثالثاً : التقييم المعتم
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و هاراتالم -د 

 االختبارات التحريرية   -1د

 االختبارات الشفوية  -2د

 االختبارات النقاشية غير المباشرة  -3د

  االمتحانات الفصلية  -4د
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 البنية التحتية  .12

 الثقافة.وولفغانغ ديرتيخ، أتويالت السالم يف التاريخ و  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 التسامح وجذور الال تسامح، جمموعة مؤلفني. -2
 ليزا شريك، اسرتاتيجيات بناء السالم. -3
 سرتاتيج..الجيم سيمينار دوكريت، التفاوض ا -4

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 طلوبةالم
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة في السالم   2 االول

 والصراع
الشرح 

 وااليضاح

اسطة بو

السبورة 

 كالسيكيةال

والتحليل 

والمناقشة 

والنقد 

  والتركيب

 

أسباب الصراع   2 الثاني

 والنزاع
=  

التأويالت الحديثة   2 لثالثا

 للسالم
=  

تأويالت السالم في   2 الرابع

 التاريخ والثقافة
=  

  = مفهوم غاندي للسالم  2 الخامس
مفهوم أوروبيندو   2 السادس

 للسالم
=  

 السابع

 

 

م عبد الغفار  مفهو  2

 خان
=  

  = بيالعنف السل  2 الثامن
  = كرشنامورتي والسالم  2 التاسع

   تحويل العنف  2 لعاشر ا
الحادي 

 عشر

  = علم نفس الشاكرات  2

المجال العابر   = الثاني عشر

 يةللشخص

=  

  = السالم العابر للعقالنية  = الثالث عشر
  = مناقشة التقارير  = الرابع عشر

الخامس 

 عشر

  = االمتحان التحريري  =



  
 12الصفحة 

 
  

 دليل املصطلحات العربية يف دراسة السالم وحل النزاعات. -5
 اتريخ التسامح يف عصر اإلصالح. جوزيف لوكلري، -6
 

 وولفغانغ ديرتيخ، أتويالت السالم يف التاريخ والثقافة. )المصادر(  يسية ـ المراجع الرئ2
 التسامح وجذور الال تسامح، جمموعة مؤلفني. -2
 ك، اسرتاتيجيات بناء السالم.ليزا شري  -3
 جيم سيمينار دوكريت، التفاوض االسرتاتيج.. -4
صطلحات العربية يف دراسة السالم وحل دليل امل -5

 النزاعات.
 جوزيف لوكلري، اتريخ التسامح يف عصر اإلصالح. -6

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .. .المجالت العلمية ، التقارير ،.) 
 التسامح، جون لوك.

 حنو سالم عامل.، أميانويل كانت.
 حنو عامل أفضل، برتراند رسل.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 .( ومواقع الكرتونية رصينةpdf) يت ختص اتريخ الفلسفة واملوجودة ملصادر الا
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 في الشرح والتعليم. واستخدام احدث الطرق  الكتب التي تصدر عن الفلسفة، احدثاالستفادة دائما من  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 د.حسني عبد الزهرة شنيتاالسم:    
 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب  كلية: / املعهدةالكلي   
 الفلسفة :    القسم العلمي    
  0202-9- 81خ ملء امللف : اتري   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
  : املعاون العلمي سماابسم راجح اآللوسي                         .د: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                       : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 األداء اجلامعي:و ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وص

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مشكالت فلسفية

 بكالوريوس آداب فلسفة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 رى سنوي /مقررات /أخ

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2019-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ومشكالتهابالفلسفة التعرف 

 المشكلة الفلسفيةتوضيح وتفسير اهمية 

 فلسفيةالمشكالت الأهم معرفة الطالب ب

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       االلمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاج المقرر  -1أ

اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد األكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في -2أ

  التدريس 

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -3أ
 تهيئة الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية  -4أ
 لمادة تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة با -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من النهج المقرر -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةاتالمهار األهداف –ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب 

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب 

      القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 3ب 

 اهيم والمصطلحات المتعلقة  بالموضوع معرفة المف – 4ب        
 طرائق التعليم والتعلم      

المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذكية واالستفادة من مواقع 

 والتعليم األلكترونياالنترنت والكتب االلكترونية  والورقية 

 
 طرائق التقييم      

حان الشفوي من خالل الحوار والنقاش واالمتحان التحريري الواجب المكلف به الطالب والبحث االمت

 واستخدام المنصات األلكترونيةالعلمي والتقرير 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

الوجدانية تشجيع  الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب -2ج

 تجلب انتباه الطالب القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي 

  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

جة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم استراتيجيات التعلم  كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعال

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 
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 طرائق التقييم    

 

دي ط تطرح حيث تؤطرح افكار عالية الفهم تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقا

 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 هارات التقويم والمشاهدة م -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية  -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ---------- 30 يةمشكالت فلسف  الثالثة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع 
 الكفاءات التدريسية 

 األلتزام ابلوقت احملدد للمحاضرات واألمتحاانت الفصلية
 

 
 
 

 المعهد(متعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة ال ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي -

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 رئاسة جامعة بغداد

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  ثالثةال

 

 

مشكالت 

 فلسفية
 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .2

 434pcpمشكالت فلسفيية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 املشكلة الفلسفيةالتعرف على معىن 

 املشكلة الفلسفيةمهية توضيح وتفسري امهية ا

 أبهم مشكالت الفلسفةمعرفة الطالب 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  ف المعرفية هدااأل -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء علمي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في عملية  -2أ

 التدريس 

   والمراجع المتعلقة بالفلسفة المعاصرة تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر  -3أ
 على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف  -4أ
 المادة الدراسية اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل  -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر  ال كبراستيعاب الطلبة   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدري – 1ب

 والخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

   معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والشاشات  over headار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرز المناقشات العلمية والحو

 واالستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقية الذكية 

 

 
 طرائق التقييم      

االمتحان الشفوي الحوار والنقاش واالمتحان التحريري والواجب المكلف به الطالب البحث العلمي 

 والتقرير 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب الوجدانية  -1ج

 فيها 

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما التشويق ومن تلك االساليب اسلوب   -2ج

 ب انتباه الطالبالقصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجل

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة الستيعاب ابرزها والشاشات الذكية واالستفادة من 

 مواقع االنترنت والكتب االلكترونية  والورقية

 

 
 طرائق التقييم         

 

ى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم تؤدي ال
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 الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الوصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د   
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11.  

 سلسلة مشكالت فلسفيةزكراي ابراهيم ,   -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

 
   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

اسم الوحدة / أو  الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة  تهاالفلسفة ومشكال 2 1

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
بالمشكلة التعريف  2 2

 واألشكالية
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  مشكلة الفلسفة 2 3

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  تطور الفكر الفلسفي 2 4

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
الفلسلفة والعلوم  2 5

 األخرى
اضرة مح

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
الفلسفة ومشكلة  2 6

 التعريف
محاضرة 

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  مشكلة الوجود 2 7

 ومناقشة
شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
محاضرة  مشكلة المعرفة  2 8

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  مشكلة الحياة 2 9

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 نقاشيصفي 

محاضرة  المشكلة الخلقية 2 10

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  مشكلة الفن 2 11

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  مشكلة الحب 2 12

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  مشكلة القيم 2 13

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

األتجاهات المعاصرة  2 14

 ة القيمفي دراس

محاضرة 

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي

محاضرة  مشكلة األنسان 2 15

 ومناقشة

شفوي ونشاط 

 صفي نقاشي
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية

  جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الصوتية والندوات اخلاصة ابملوضوع 
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وعملية ,بين جميع اعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص, وفق متطلبات مخرجات تطوير البرنامج ه  

 التعليم 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 االسم:د.عمار عبد الكاظم رومي   
 بغداد  اجلامعة:   

   اآلداب :/ املعهدةالكلي   
 الفلسفة: القسم العلمي   
 1/9/0202:امللفاتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                                       التوقيع:      

 : املعاون العلمي سما                                            د.ابسم راجح   القسم:رئيس  سما   
                                                        :التاريخ                                                                     :  لتاريخا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج .املتاحةمربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الفكر الشرقي القديم

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 نوي /مقررات /أخرى س

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وامر التعليم العالي والبحث العلميأ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بالفكر الشرقي القديم    

 ريةالتعريف بعالقة الشرق و الغرب من الناحية الفك 

 التعرف على معنى الفكر و معنى الفلسفة  

 التمييز بين معنى الفكر و معنى الفلسفة  

 أسباب التفكير عند القدماء و دوافع التفكير   

 أالساطير مغزاها و دورها 

 سمات التفكير االسطوري و التفكير المنظم 
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 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  الدراسيج اطرائق التفكير بالمنه بأساسياتلمام اإل-1أ

يمية والتربوية في كادبعاد األف األتعر   وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمك    -2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس

 القديم  بالفكر الشرقيتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعر  -4أ
 ل المادة الدراسيةلتقب   وفكريا   اعداد الطالب نفسيا   -5أ
 المقرر الدراسيقدر ممكن من  ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق كين الطالب ذهنيا  تم - 1ب 

 الخبراتو

 تاريخ المادة  بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ – 2ب 

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

والشاشات    over headبرزها وأنيات الحديثة لالستيعاب التق عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 نت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنتر
 طرائق التقييم      

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهياالمتحان الش

 العلمي والتقرير
 وجدانية والقيميةال األهداف -ج

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج         

 الوجدانية فيها

 بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلوب عرض الدروس -2ج

 تباه الطالبالحداث التي تجلب انو االقصة أو الشعر أو الرواية أ

حسب اإلمكانات ب أو الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 ك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو(المتاحة ويمكن تعويض ذل

لقدسية والتي تعكس ثر في عقائد الناس من حيث اا أو التي لهاالستشهاد بالنصوص المقدسة أ -4ج   

 خالقي والقيمي للمجتمعألحالة الوعي ا
 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 

استراتيجيات التخطيط و استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاجو التعلم

 والتنظيم الذاتي
 طرائق التقييم    

 إذ تسهم في نقاط تُطرحؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل ت طرح أفكار عالية الفهم

 تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية علىمساعدة المتعلم 
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 الشخصي(خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األ )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف إمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةبيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة و الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية من أجواءتهيئة 

التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع 

لتفكير العميق يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال ل كذلك طرح أفكار كبيرةو المحيطة

 البحث واالستقصاءوالتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على 

 معينة موضوعات أعمق وأكبر في مجاالت عن
 طرائق التقييم          

ى لبة علتنمي قدرات الطاسئلة و سئلة موضوعيةا استعمالمن خالل متحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ات مهار ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علت علىقدرات الطلبة وتحفز تصميم عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطوحة التفكير ومهارات حل المشكالت

 بنية البرنامج .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 32 الفكر الشرقي القديم    األولى  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

نشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية وتطوير مناهج املادة وتفعيل األهتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي 
 للمحاضرات واالمتحاانت الفصليةوقت احملدد االلتزام ابلو 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي.  -
 

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 الفكر الشرقي القديم / جون كولر   - أ
 تيارات الفلسفة الشرقية / دمحم سلمان حسن  - ب
 فورت و آخرون رانكما قبل الفلسفة / هنري ف - ت
 الفلسفة الشرقية / دمحم غالب - ث

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

المنقولة والتأهيلية 

األخرى  المهارات)

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × ساسي أ الدينفلسفة   األولى 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 اآلداببغداد/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة 

 المركز العلمي /القسم  .2
 الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 الفكر الشرقي القديم 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 لزاميإ

 الفصل / السنة .5
 2222/  2219 الفصل الثاني

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
32 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
31/8/2222 

 أهداف المقرر .8

 القديم  التعريف بالفكر الشرقي
 التعريف بالعالقة بين الشرق و الغرب فكريا  
 التعرف على معنى الفكر و معنى الفلسفة  
 التعرف على أسباب التفكير عند القدماء و دوافع التفكير  
 معنى األسطورة و مغزاها و دورها  

 أسباب ظهور األسطورة و سماتها  

 

 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج

 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .12
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  االهداف المعرفية  - أ
  الدراسيج المام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاإل-1أ

يمية والتربوية في كادبعاد األف األتعر   وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمك    -2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس

 الشرقي القديم  بالفكر تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعر  -4أ
 ل المادة الدراسيةلتقب   وفكريا   اعداد الطالب نفسيا   -5أ
 المقرر الدراسياستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من   -6أ
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق تمكين الطالب ذهنيا   - 1 ب

 الخبراتو

 تاريخ المادة  بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ – 2ب 

  على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

والشاشات    over headبرزها وأالتقنيات الحديثة لالستيعاب  عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 نت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنتر
 طرائق التقييم      

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهياالمتحان الش

 العلمي والتقرير
 الوجدانية والقيمية األهداف -ج 

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج         

 الوجدانية فيها

 بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلوب عرض الدروس -2ج

 تي تجلب انتباه الطالبالحداث الو االقصة أو الشعر أو الرواية أ

حسب اإلمكانات ب أو الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 ك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو(المتاحة ويمكن تعويض ذل

لقدسية والتي تعكس ثر في عقائد الناس من حيث اا أو التي لهاالستشهاد بالنصوص المقدسة أ -4ج   

 خالقي والقيمي للمجتمعلة الوعي األحا
 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 

استراتيجيات التخطيط و استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاجو التعلم

 يم الذاتيوالتنظ
 طرائق التقييم    

 إذ تسهم في ؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير والتفكير من خالل نقاط تُطرحت طرح أفكار عالية الفهم

 تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية علىمساعدة المتعلم 
 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  هارات)المالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف إمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةبيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم   -4د
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 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

لتعلم مخرجات ا الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 

/5/2222 
2 

اصالة الفكر بين   

 الشرق و الغرب
 محاضرة الفكر الشرقي القديم 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

9/5 

2 

 معنى الفكر  

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوث

16/5 

2 

 معنى الفلسفة 

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/5 

2 

التمييز بين الفكر و   

 الفلسفة 

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

32/5 

أسباب التفكير عند   2

القدماء و دوافعه ، 

هل يرتقي الفكر 

 إلى الفلسفة عندهم

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/6 

2 
األساطير مغزاها و  

دورها و أسباب 

 ظهورها 

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

13/6 

2 
سمات التفكير  

األسطوري و التفكير 

 المنظم 

االمتحان  محاضرة مي الفكر الشرقي القد 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/6 

التعريف بالفكر   0

العراقي القديم ، 

التكوين الرافدي ، 

 الوجود و اإللهة 

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/6 

0 
النظام الكوني و  

القوانين الطبيعية ، 

 خلق العالم 

االمتحان  محاضرة القدمي الفكر الشرقي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3/7 
التعريف بالفكر   0

المصري القديم ، 

التكوين المصري ، 

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 
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 البنية التحتية  .12

  الفكر الشرقي القدمي / جون كولر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تيارات الفلسفة الشرقية / دمحم سلمان حسن   لمصادر(  )اـ المراجع الرئيسية 2
 ما قبل الفلسفة / هنري فرانكفورت و آخرون 

              ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (التقارير والمجالت العلمية )
 الفلسفة الشرقية / دمحم غالب 

 جمالت الفلسفة احملكمة 

 وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ياحملاضرات الفدو مواقع الفلسفة  تنترنيمواقع االو االلكترونيةب ـ المراجع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

لمتطلبات  ا  وفق جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص بين تكامليةعملية  تمثلتطوير البرنامج 

 مخرجات التعليم

 

 

 

  

                                                                                   عمار عبد الكاظم رومي               -أ.م.د
 وصف مقرر مادة الفكر الشرقي القدمي 

 والبحوث  أصل الكون 

12/7 

0 
الكون و الدولة ،  

 المعرفة ، خلق العالم 

االمتحان  ةمحاضر الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

16/7 

0 
خلق اإلنسان ، قيم  

الحياة ، الموت و 

 الخلود  

االمتحان  محاضرة الفكر الشرقي القدمي  

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 مياالسم:د.عمار عبد الكاظم رو   
 بغداد :  اجلامعة    

  داب اآل : / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 202-9-1 امللف :  اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 :  املعاون العلمي                                 د.ابسم راجح     : رئيس القسم    
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
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 1الصفحة 

 
  

 
      

    وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  الفلسفات الشرقية القديمة  

 بكالوريوس آداب فلسفة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ررات /أخرى سنوي /مق

 فصلي

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  الفلسفات الشرقية القديمة  كلمة  معنى على  التعرف

 
 القديمة  التعريف بالفلسفة الفارسية     

 تحليل التكوين الزرادشتي و خلق العالم و الثنوية    

 التعريف بالفلسفة الهندية القديمة    

 تحليل الخصائص األساسية للفلسفة البوذية و التكوين و الفيدا و األوبنشتاد   

 التعريف بالفلسفة الصينية القديمة   

  

 هة تحليل التاوية و الكونفوشية و الكون و اإلل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  ساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرراإللمام بأ-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في  ,منها في اداء عملي تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 . جع المتعلقة بالفلسفات الشرقية القديمة المرالب لالستفادة من المصادر وتهيئة الطا -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ
 .كبر قدر ممكن من المنهج المقرر استيعاب الطلبة إل  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المعارف وتمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  - 1ب

 .الخبرات 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

 

 
 م والتعلم طرائق التعلي     

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية ,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

لواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان التحريري,  ا

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

األساليب  بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  االستشهاد بالنصوص المقدسة -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

استراتيجيات التخطيط  , دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاجاستراتيجيات التفكير من خالل  , التعلم

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 النقاشات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .و

 

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 سب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات ح   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة ,  تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية

واضيع التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للم

طرح أفكار كبيرة , أيضا يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق . المحيطة

والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث  

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 م طرائق التقيي         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالأمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة 

قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير , وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

  بنية البرنامج .11
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المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

الفلسفات الشرقية     ولىاأل

 القديمة

 32 ------ 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول المركزي.  -
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 عن البرنامج أهم مصادر المعلومات .14

 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

لفلسفات ا     ولىاأل 

الشرقية 

 القديمة 

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لمي / جامعة بغداد/ االدابوزارة التعليم العالي والبحث الع

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم الفلسفة

 اسم / رمز المقرر .3
 الفلسفات الشرقية القديمة     

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
لي  ص  2222 - 2219  ف

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
32 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 31-8-2222  

 أهداف المقرر .8

   و التعريف بشخصيات هامة يف هذا الفكر  ابلفلسفات الشرقية القدمية   التعريف 

النظرايت اليت تفسر كيفية التشكل احلضاري و مدى التنوع و االختالف العوامل اليت صاغت تلك  توضيح وتفسري  
 .   احلضارت 

 . مل اليت فسرت اشكال الصراع يف تلك احلضارات بداايت التفكري الفلسفي و كيفية  التأكيد على العوا معرفة الطالب 

وتطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 عليم والتعلم والتقييموطرائق الت مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 . بالفلسفات الشرقية القديمة ة المراجع المتعلقتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  ر.مقرالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    معرفة المفاهيم والمصطلحات االلمتعلقة الموضوع    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية , 

 
 طرائق التقييم      

لتحريري,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(,  االمتحان ا

 والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

شويق ومن تلك األساليب بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً الت ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

نصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس االستشهاد بال -4ج   

  حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 
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كير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التف

 والتنظيم الذاتي

 
 طرائق التقييم    

 

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تُطرح, حيث 

 يم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظ

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية مهارات التقويم والتميز   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 4 
التعريف بالفلسفات     

 الشرقية القديمة 
الفلسفات الشرقية   

 القديمة 
 محاضرة

االمتحان 

الشهري 

لتقارير وا

 والبحوث 

 2 

4 

التعريف بالفلسفة   

 الفارسية القديمة 

الفلسفات الشرقية   
 القدمية 

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3 

4 

 التكوين الزرادشتي   

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 4 

4 

 خلق العالم و الثنوية 

لفلسفات الشرقية ا  
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 5 

4 

 االنسان و المعرفة   

الفلسفات الشرقية    
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 6  

4 

الحرية و المجتمع   

 القانوني

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

ر والتقاري

 والبحوث 

 7 

4 

التعريف بالفلسفة  

 الهندية القديمة

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 8 

4 
الخصائص      

االساسية للفلسفة 

 البوذية

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 9 

4 
دا و التكوين و الفي   

 االوبنشتاد

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 12  
4 

 العالم و النفس    
الفلسفات الشرقية   

 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 
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 البنية التحتية  .12

 / جون  كولر  الفكر الشرقي القدمي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 تيارات الفلسفة الشرقية / دمحم سلمان حسن

 ما قبل الفلسفة / هنري فرانكفورت و آخرون   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الفلسفة الشرقية 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 جملة الكلية , جمالت الفلسفة احملكمة 

واقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, م

.... 
 مواقع الفلسفة , احملاضرات الفدوية والصوتية اخلاصة ابملوضوع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 والبحوث 

 11 

4 

 المعرفة و الواقع  

الفلسفات الشرقية   
 القدمية 

االمتحان  محاضرة

ي الشهر

والتقارير 

 والبحوث 

 12 

4 
التعريف بالفلسفة   

   الصينية القديمة

الفلسفات الشرقية   
 القدمية 

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 13 

4 
التاوية و      

الكونفوشية و الكون 

  و االلهة 

الفلسفات الشرقية   
 القدمية 

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 14 

4 
وحدة السماء و   

االرض و الطبيعة و 

  االخالق االنسانية

الفلسفات الشرقية   
 القدمية 

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 15 

القوانية الطبيعية و     4

حالة الفطرة و العقل 

  و المعرفة 

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 بحوث وال

 16 

المنطق     4

الكونفوشيوسي و 

المجتمع و الصفات 

 االنسانية 

الفلسفات الشرقية   
 القدمية

االمتحان  محاضرة

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 التعليم . 

 

 

 

 

                                                                                              عمار عبد الكاظم رومي        –أ.م.د 
 املرحلة األوىل  – الفلسفات الشرقية القدمية  وصف مقرر مادة 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 االسم:د.عمار عبد الكاظم رومي  
 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 الفلسفة:    القسم العلمي    
 0202-9-1ل  :  اتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                                            :                                    التوقيع    
  : املعاون العلمي سما                                                د. ابسم راجح  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                                         : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق املل  من قبل     
 ء اجلامعيضمان اجلودة واألداشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وص  الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 فادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وص  لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم  العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد              

 الفلسفة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 فلسفة اللغة  المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 الوريوس آداب فلسفة بك

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 اليوجد

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 أوامر التعليم العالي و البحث العلمي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
1-9-2119 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ة .التعريف بفلسفة اللغة من حيث تاريخ النشأ

 طرح التصورات التأسيسية عند فالسفة اليونان 

 طرح التصورات التأسيسية عند الفالسفة المسلمين .

 .بين تصورات فالسفة اليونان و تصورات فالسفة المسلمين المقارنة 

 موقف الفكر الغربي الوسيط و الحديث و المعاصر من االشكاالت التي طرحها فالسفة اليونان و المسلمين .

 مناقشة االتجاهات األساسية في فلسفة اللغة

 

 مناقشة القضايا الجوهرية في فلسفة اللغة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ

     بأسياسيات طرائق التفكير بالمنهاج الدراسي . اإللمام   -1أ

 داء عملي و عن طريق تعرف األبعاد األكاديمية و التربوية في عملية التدريس و تطبيقها .التمكن من ترجمتها من خالل ا-2أ

 بفلسفة اللغة .تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و المراجع المتعلقة  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث و التقارير العلمية المتعلقة بمادة فلسفة اللغة .-4أ

 الطالب نفسيا و فكريا لتقبل المادة الدراسية . اعداد -5أ

 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المقرر الدراسي  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تمكين الطالب ذهنيا عن طريق التدريب و الممارسة و التعليم و التي تنظم من خالل المعارف و الخبرات . – 1ب 

 كبر قدر ممكن من المعارف بشأن المادة .  تحصيل أ – 2ب 

       القدرة على المشاركة الجماعية و الحوار . – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المناقشات العلمية و الحوار و استعمال التقنيات الحديثة لالستيعاب و الشاشات الذكية و االستفادة من مواقع االنترنيت و الكتب 

 الورقية .االلكتروني و 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفهي ) الحوار و النقاش ( و االمتحان التحريري و الواجب الذي يكلف به الطالب و البحث العلمي و التقرير .

                                                                                                                 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
 
                                                                    تشجيع الطلبة على قراءة الكتب بحسب المرحلة التي هم فيها . -1ج

                              . ب مختلفة و طرائق متنوعة ، مستخدما أسلوب القصة أو الشعر أو الروايةعرض الدروس بأسالي-2ج
                                                                                 الزيارات الميدانية لبعض المعالم و اآلثار حسب المتاحة .-3ج

 االستشهاد بالنصوص المقدسة ، لما لها من االثر في تعميق الوعي لدى الطالب .  -4ج

 ليم والتعلم طرائق التع    

ستراتيجيات التعلم مثل استراتيجيات تنشيط الذاكرة و المعالجة المعرفية و زيادة السرعة و السعة اثناء التعلم و استراتيجيات ا

   التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل و االستنتاج و استراتيجيات التخطيط و التنظيم الذاتي .
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 طرائق التقييم    

 

فكار عالية تؤدي إلى وجود مجال عميق للتفكير و التفكير من خالل نقاط تطرح إذ تسهم في مساعدة المتعلم على تطوير طرح ا

 مهارته في التفكير و تنظيم األفكار و النقاشات و االختبارات العلمية .

 

 
 

 

 .الشخصي(وظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية الت )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارت إدارة الصف .-1د

 التخطيط للتدريس و التهيئة .-2د

 مهارات التقويم و المشاهدة .-3د

 مهارات التقويم و التمييز بين الفئات بحسب القابليات العلمية و المهارات العقلية .-4د 
 طرائق التعليم والتعلم          

أو تكوين عادات عقلية و خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة التفكير و أنماط  تهيئة أجواء من الرغبة في التفكير

السلوك المثيرة للتفكير حتى عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم اعمق للمواضيع المحيطة و طرح أفكار كبيرة كذلك يمكن من 

قق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط و منظم خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق و التح

 بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث و االستقصاء عن موضوعات أعمق و أكبر في مجاالت معينة . 

 

 طرائق التقييم          

 

ميم عروض امتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة من خالل استعمال أسئلة موضوعية و أسئلة تنمي قدرات الطلبة على تص

لمهارات التفكير و تحفز قدرات الطلبة على تحليل المحتوى التعليمي للتعرف على مهارات التفكير و مهارات حل المشكالت من 

 . خالل األسئلة المطروحة

 بنية البرنامج 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 نظري      
 عملي    

 31 فلسفة اللغة  الرابعة
---------- 
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 التخطيط للتطور الشخصي .11

لتاا  ابلوق  هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي و املنهجي و تطوير مناهج املادة و تفعيل األنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية و اال
 .محاضرات و االمتحاانت الفصلية احملدد لل

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .11

 

 القبول المركزي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .11



  
 7 الصفحة 

 
  

                                                في فلسفة اللغة / د.دمحم فهمي زيدان .                                                         -أ 

         الفلسفة و اللغة / الزواوي بغورة .                                                                                              -ب 

 فلسفة اللغة و المنطق / صالح إسماعيل . –ت 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 لقيمية وا
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 x X x x X X X X x X X x X X x x أساسي فلسفة اللغة  الرابع
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب

 الفلسفة     / المركز علمي القسم ال .1

 فلسفة اللغة اسم / رمز المقرر .1

 إلزامي حةأشكال الحضور المتا .4

 1111 – 1112السنوي  الفصل / السنة .5

  11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1111-8-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعريف بفلسفة اللغة من حيث تاريخ النشأة .

 طرح التصورات التأسيسية عند فالسفة اليونان

 ين .طرح التصورات التأسيسية عند الفالسفة المسلم

 المقارنة بين تصورات فالسفة اليونان و تصورات فالسفة المسلمين .

 موقف الفكر الغربي الوسيط و الحديث و المعاصر من االشكاالت التي طرحها فالسفة اليونان و المسلمين .

 مناقشة االتجاهات األساسية في فلسفة اللغة

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

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

 ؛البرنامج.
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 مناقشة القضايا الجوهرية في فلسفة اللغة

 تحليالت منطقية للمفردات اللغوية

 نظريات في المعنى    

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

 اسيات طرائق التفكير بالمنهاج الدراسي .    اإللمام  بأس1أ  

 و التربوية في عملية التدريس و تطبيقها . التمكن من ترجمتها من خالل اداء عملي و عن طريق تعرف األبعاد األكاديمية-2أ

   لغة .التهيئة الطالب لالستفادة من المصادر و المراجع المتعلقة بفلسفة  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث و التقارير العلمية المتعلقة بمادة فلسفة اللغة .-4أ

 سية .اعداد الطالب نفسيا و فكريا لتقبل المادة الدرا -5أ

 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المقرر الدراسي -6أ

                                                                                                                    مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 الممارسة و التعليم و التي تنظم من خالل المعارف و الخبرات . تمكين الطالب ذهنيا عن طريق التدريب و – 1ب 

 تحصيل أكبر قدر ممكن من المعارف بشأن المادة .   – 2ب 

 القدرة على المشاركة الجماعية و الحوار .       – 3ب 

 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

الستيعاب و الشاشات الذكية و االستفادة من مواقع االنترنيت و الكتب المناقشات العلمية و الحوار و استعمال التقنيات الحديثة ل

 االلكتروني و الورقية .

 
 طرائق التقييم      

طرح افكار عالية تؤدي إلى وجود مجال عميق للتفكير و التفكير من خالل نقاط تطرح إذ تسهم في مساعدة المتعلم على تطوير 

 و النقاشات و االختبارات العلمية . مهارته في التفكير و تنظيم األفكار

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  

تشجيع الطلبة على قراءة الكتب بحسب المرحلة التي هم فيها .                                                                     -1ج  

سلوب القصة أو الشعر أو الرواية .                              عرض الدروس بأساليب مختلفة و طرائق متنوعة ، مستخدما أ-2ج
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          الزيارات الميدانية لبعض المعالم و اآلثار حسب المتاحة .                                                                       -3ج

 ق الوعي لدى الطالب .االستشهاد بالنصوص المقدسة ، لما لها من االثر في تعمي -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تهيئة أجواء من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية و خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة التفكير و أنماط 

كبيرة كذلك يمكن من  السلوك المثيرة للتفكير حتى عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم اعمق للمواضيع المحيطة و طرح أفكار

خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق و التحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط و منظم 

 . بشكل دقيق يساعده ذلك على البحث و االستقصاء عن موضوعات أعمق و أكبر في مجاالت معينة

 
 طرائق التقييم    

فهم الطلبة من خالل استعمال أسئلة موضوعية و أسئلة تنمي قدرات الطلبة على تصميم عروض  امتحانات يومية لتقويم

لمهارات التفكير و تحفز قدرات الطلبة على تحليل المحتوى التعليمي للتعرف على مهارات التفكير و مهارات حل المشكالت من 

 خالل األسئلة المطروحة .

 

 
 منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارت إدارة الصف .-1د   

 التخطيط للتدريس و التهيئة .-2د

 مهارات التقويم و المشاهدة .-3د

 . مهارات التقويم و التمييز بين الفئات بحسب القابليات العلمية و المهارات العقلية-4د 
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات سبو األ

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

شهر تشرين 

 –األول 

األسبو  

  –األول 

1/11 -

8/11  

اعطاء تصور اولي  4

حول مفهوم فلسفة 

 اللغة 

التعليم  مفهوم فلسفة اللغة 

االعتيادي 

 المباشر 

االستيعاب و 

االجابة على 

في األسئلة 

المحاضرة 

 اليومية 

األسبو  

  –الثاني 

8-11 -

15-11 

تحليل األسس األولية  4

لبداية التفكير في فلسفة 

 اللغة

مفهوم فلسفة اللغة في 

 الفلسفة اليونانية 
التعليم   

االعتيادي 

 المباشر  

االستيعاب و   

االجابة على 

األسئلة  في 

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

  –الثالث 

15-11 - 

11-11 

بداية التفكير الجاد  4

 حول فلسفة اللغة
مفهوم فلسفة اللغة عند 

 سقراط 
التعليم 

 االعتيادي 

 المباشر 

 االستيعاب

و االجابة 

على األسئلة 

في المحاضرة 

 اليومية
األسبو  

 -الرابع

11-11 - 

12-11 

طرح مفهوم فلسفة  4

اللغة من خالل 

 المحاورات 

مفهوم فلسفة اللغة عند 

 ن افالطو
التعليم 

 االعتيادي 

 المباشر 

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
شهر تشرين 

 –الثاني 

األسبو  

  –األول 

12/11 - 

5/11 

طرح مفهوم فلسفة  4

اللغة من خالل افكار 

 الحركة السوفسطائية

مفهوم فلسفة اللغة عند 

 السوفسطائية
التعليم 

االعتيادي 

 المباشر

يعاب و االست

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 

األسبو  

 –الثاني 

5/11 -

11/11 

صياغة مفهوم فلسفة  4

اللغة وفق نص 

 أرسطو 

مفهوم فلسفة اللغة عند 

 أرسطو 
التعليم 

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية
األسبو  

  –الثالث 

11/11 -

12/11 

طرح المفهوم من  4

 منظور التراث العربي
مفهوم فلسفة اللغة في 

 التراث العربي 
التعليم 

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

  –الرابع 

طرح المفهوم من  4

منظور التراث 

مفهوم فلسفة اللغة في 

 سالميالتراث اإل
التعليم 

االعتيادي 

االستيعاب و 

االجابة على 



  
 7 الصفحة 

 
  

 12/11 

-16/11 
األسئلة في  المباشر اإلسالمي

المحاضرة 

 اليومية 
شهر كانون 

 –األول 

األسبو  

  –األول 

1-11 

/11-11 

شرح المفهوم في  4

 الفلسفة الحديثة  
مفهوم فلسفة اللغة في 

 الفلسفة الحديثة
التعليم 

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

ألسئلة في ا

المحاضرة 

 اليومية

األسبو  

  –الثاني 

 11-11  /

17-11 

شرح المفهوم في  4

 الفلسفة المعاصرة
مفهوم فلسفة اللغة في 

 الفلسفة المعاصرة
التعليم 

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

   -الثالث 

17-11 /

14-11 

ف اتجاهات تحليل موق 4

 فلسفة اللغة 
اتجاهات في فلسفة 

 اللغة
 التعلم 

 االعتيادي

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

  –الرابع 

14-11  / 

11-11 

بيان موقف االتجاه  4

التحليلي من فلسفة 

 اللغة

التعليم  االتجاه التحليلي 

االعتيادي 

 المباشر 

ب و االستيعا

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية
شهر كانون 

  –الثاني 

األسبو  

  –األول 

11-11  /

7-1 

بيان موقف االتجاه  4

 التأويلي 
التعليم  االتجاه التأويلي

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 

األسبو  

  –الثاني 

7-1  /14-

1 

موقف االتجاه  بيان 4

 التفكيكي 
 التعليم  االتجاه التفكيكي 

 االعتيادي

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

  –الثالث 

14-1  /

11-1 

بيان موقف االتجاه  4

 التواصلي 
التعليم  االتجاه التواصلي 

 االعتيادي 

 المباشر

ستيعاب و اال

االجابة على 

ئلة في األس

المحاضرة 

 اليومية 
األسبو  

 –الرابع

11-1 /

18-1 

بيان موقف االتجاه  4

 اللساني 
التعليم  االتجاه اللساني 

االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 



  
 7 الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 د. فهمي جدعان  –يف فلسفة اللغة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اليومية  
شهر شباط 

األسبو  

  –األول 

4-1/11-1 

 

بيان موقف االتجاه  4

 البنيوي 
التعليم  نيوياالتجاه الب

 االعتيادي

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

 المحاضرة

 اليومية 
االسبو  

  –الثاني 

11-1/18-

1 

بيان الموقف العام  4

 لقضايا فلسفة اللغة
التعليم  قضايا فلسفة اللغة

 االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية
  االسبو

 –الثالث 

18-1  /

15-1 

التعليم  طبيعة اللغة و بنيتها تحليل طبيعة اللغة  4

 االعتيادي 

 المباشر

االستيعاب و 

االجابة على 

األسئلة في 

المحاضرة 

 اليومية 
 -شهر أذار

االسبو  

 –األول 

1-1/11-1 

التعليم  اللغة و الفكر تحليل اللغة و الفكر  4

 االلكتروني
االستيعاب و 

تسجيل 

 لحضور ا

االسبو  

 –الثاني 

11-1/17-

1 

التعليم  اللغة و الواقع   تحليل اللغة و الواقع  4

 االلكتروني
االستيعاب و 

تسجيل 

 الحضور 

االسبو  

 -الثالث

17-1/14-

1 

 التعليم  اللغة و السلطة تحليل اللغة و السلطة 4

 االلكتروني
 االستيعاب

و تسجيل 

 الحضور 

االسبو  

  –الرابع 

14-1/11-

1 

4     

      
      
      
      
      
      
      
      



  
 7 الصفحة 

 
  

 الاواوي بغورة  –الفلسفة و اللغة 
  صالح إمساعيل –فلسفة اللغة و املنطق 

 اجلرجاين  –ت التعريفا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 1
 برجييته ابرتش   –منهاج علم اللغة 

  أمربتو إيكو –السيميائية و فلسفة اللغة 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة أوراق فلسفية  

 اجمللة العربية 
 جملة فكر الثقافية

واقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, م

.... 
 شبكة  النبأ اإللكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 توظيف الجديد من األفكار في فلسفة اللغة .  -1
 التأكيد على التراث العربي و اإلسالمي حول اللغة و تحليلها .  -1

 

 

 

 
 


