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 ٙ ٔصف انثشَايح األكادًٚ

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  ٌم العالً والبـحث العلمًوزارة التعلجامعة دٌالى /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة انمضى انغبيؼٙ / انًشكز  .2  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

أٔ  اصى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
ٌّة/ قسم علوم القرآن   كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌةبكلورٌوس  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساصٙ .5

   ساد/ أخشٖصُٕ٘ / يمش
 النظام السنوي

 اعتماد معاٌٌر االتحاد للجامعات العربٌة انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 التربٌة / مؤسسات اخرى فً الدولة وزارة  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 21/4/1025 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 

فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ  نمشآٌػهٕو اعؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لضى 

 .افضم انًضزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشصبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انجشَبيظيخشعبد  .11

 

 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

 .        ػهى يمبسَخ األدٚبٌنًبدح فخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش٘ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼش - 1

 اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚش فٙ انًذاسس انضبَٕٚخ . -2

 فٙ انًذاسس انضبَٕٚخ يمبسَخ األدٚبٌاػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚش يبدح   -3

 

 جشَبيظ طخ ثبنانخب ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسصٙ. -1
 داخم انظف انًذسصٙ . يبدح ٚطجك اصزشارٛغٛبد  -2
 ٚطجك االصبنٛت انًُبصجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُضٛبٌ . -3
     ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

رزٔٚذ انطهجخ ثبألصبصٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ زخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ اص -1

 . انًٕضحخ فٙ ) أ (

  .ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙرٕضٛح انًٕاد انذساصٛخ يٍ خالل طشٚمخ االصزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2

  .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػهٗ برٛخ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕي ٔ انطهجخ ثزٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ . 61

  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط

 انمذسح ػهٗ إدسان انٕصبئم ٔاألصبنٛت انًزُٕػخ فٙ انًبدح -1

 األدٚبٌ انضًبٔٚخ ثٍٛ ٚمبسٌ  -2

 .ثؼض انشخظٛبد انذُٚٛخٚمٛى  -3

 اخزالف األدٚبٌ ٚفضش اصجبة  -4

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 ٕاضٛغ .اصزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انً -2

 رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3

 رذسٚش انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . -4

 طشائك انزمٛٛى    

 

 اصبسح ػُظش انزحفٛز ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1

 يؼزًذح فٙ االيزحبٌ  انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ  .احزضبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ  -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمضى .  -3
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 المرحلة الثالثة ( سنة واحدة فقط)  ومدته  بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة
 

 عملي نظري

 ثالثةاللة المرح

 

 صبػخ صُٕٚب  (  64) يمبسَخ األدٚبٌ

( صبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم  -7

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق يكون  ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان -1
 نمو الطلبة .

يضيف  واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبته, كون الطالب يتأثر  -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 القبول مركزي -7

 رغبة الطالب. -1
 المعدل التنافسي بين األقسام. -3

 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14

 .علم مقارنة االديانطابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص الكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي ت -7
 ومات الدولية .شبكة المعل -7

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -1
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمٛٛى

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

انسُح / 

 انًستٕٖ
 اسى انًمشس سيض انًمشس

 أساسٙ

 أو اختٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساتٛح 

 انخاصح تانثشَايح
األْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح

انتأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح ٔ

 انًُمٕنح

)انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهمح 

تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس 

 (انشخصٙ

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

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ سًاسا مقارنة األدٌان  ثالثةال
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 ًٕرج ٔصف انًمشسَ

 يشتاق َاظى َدىأ. و .د . 

 ٔصف انًمشس

 

  وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمًجامعة دٌالى /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة / انًشكز انؼهًٙانمضى  .2  ٌةعلوم القرآن والتربٌة اإلسالم/  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

  اصى / سيز انًمشس .3

 ثالثةالطلبة المرحلة  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 السنوي انفظم / انضُخ .5

 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6
 ( ساعة لكل شعبة1/ بواقع  ) (    ساعة53)  
 

 م 21/4/1025 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .ػهى يمبسَخ األدٚبٌاػذاد انطهجخ نزذسٚش يبدح  -1

 .يمبسَخ األدٚبٌفٙ اػذاد ثبحضٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يغبل انجحش  -2

 .ػهى يمبسَخ األدٚبٌٔانزمبسٚش فٙ يبدح  اعشاء انجحٕس  -3
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
 . انذٍٚٚؼشف يفٕٓو  -1

 .األدٚبٌ ٚجٍٛ اًْٛخ دساصخ  -2

 .نٓزا انًمشس ٚحذد اْذاف انذساصخ -3

 . يمبسَخ األدٚبًٌٚٛز ثٍٛ اْذاف دساصخ  -4

 ٕٚضح خظبئض دساصخ ْزِ انًبدح . -5

 . يمبسَخ األدٚبٌٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رضهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساصخ يبدح  -6

   

  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 . يماسَح األدٚاٌانًختهفح ٔالسًٛا  لفٙ حمٕ ٚكتة ٔسلح تحثٛح , ٔكتاتح تحٕث ٔدساساخ يتخصصح  -1
  نهًفسشٍٚتاسصج  ٔتفاسٛشحفع اسًاء ٔشخصٛاخ  -2

 . يماسَح األدٚاٌتؼهى طشائك تذسٚس يادج  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح انًؼذنخ -1
 انًُبلشخ . -2
 االصزغٕاة . -3
 انؼظف انزُْٙ . -4
 االصئهخ انزحفٛزٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 حبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .% ايز 41   -1

 %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ .61 -2

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 انمذسح ػهٗ رحذٚذ طشٚمخ انزذسٚش انًالئًخ نزذسٚش يبدح يمبسَخ األدٚبٌ -1
 . و انفبػم ثذساصخ انًٕضٕعجذ٘ االْزًبٚ -2
 غبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى .رًُٛخ االرغبْبد االٚ -3
  رؼذٚم االرغبْبد انضهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس . -4

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ . -1
 انًُبلشخ . -2
 االصئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3

 طشائك انزمٛٛى    

 

 حزضجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . انًكبفئخ ٔانزحفٛز فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انً
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انضبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
 االطالع ػهٗ انًضزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2
   نًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص .االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ ا -3
اعشاء انًضبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ول األسبوع األ
5/20/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن 

 الدٌن

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌةبات ( واج1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الثانًاألسبوع 
22/20/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) التعريف لغة
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثالث   األسبوع 
10/20/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

ا و قدرتهم على إدراكه
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) التعريف اصطالحاً 
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

( اختبارات شفهٌة 2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الرابعاألسبوع 
11/20/1022 

2 

بة لهذا الموضوع ضبط الطل
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 تقسٌم األدٌان

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

تهم فً أثناء مشارك
 المحاضرة

 األسبوع 
الخامس 

2/22/1022 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ

 أديان توحد اهلل

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

 شفهٌة ( اختبارات2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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 المعرفة لآلخرٌن

األسبوع 
 السادس

20/22/1022 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 أديان وثنية
 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
(  عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

السابع األسبوع 
21/22/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
و تحوٌلها الى  استٌعابها

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

علم األديان في 
 القرآن الكريم

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
13/22/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 باعث التدين

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

تهم فً أثناء مشارك
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
2/21/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

بيان أن التوحيد 
 سبق الشرك

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 رضة اإللكترونٌةالعا

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لعاشر األسبوع ا
8/21/1022 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

 االدبٌة السابقة 

 النصرانية
 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 هٌة( اختبارات شف2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
الحادي األسبوع 

 عشر 
24/21/1022 

2  

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

التعريف بالمسيح 
 سالمعليه ال

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثانً األسبوع 
 عشر
11/21/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

و  إدراكها و استٌعابها
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

 مصادر النصرانية
 الكتاب المقدس

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 واجبات بحثٌة( 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثالث  األسبوع
 عشر
12/21/1022 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
استٌعابها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

انواع األناجيل/ 
 انجيل متي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة ( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

فً أثناء مشاركتهم 
 المحاضرة

 
 
 

الرابع األسبوع 

 
 
2 

 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 

  انجيل مرقص
 
 
 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)

 
 
 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
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 4/2 عشر
/1023  

ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر
 على إدراكها 

( عرض على 3) 
 العارضة اإللكترونٌة

ضور الطلبة و ( ح2)
مشاركتهم فً أثناء 

 المحاضرة
 

 

 

األسثٕع انخايس 

 12/1/2114ػشش 
2 

 

 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ 

فًّٓ َظشٚ ًّا ٔ لذستٓى ػهٗ إدساكٓا 

ٔ استٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ يهكح 

ا َٔمم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ا ٔتكه  ًًّ فٓ

 نآلخشٍٚ

 اَدٛم نٕلا

 

 ( ػشض تمذ1ًٙٚ)

 ( يُالشح ٔ حٕاس 2)

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحثٛح( ٔاخثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أثُاء 

 انًحاضشج

 

 األسبوع
السادس 

/22/2عشر
1023 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  ًٌّ  السابقة نظر

 انجيل يوحنا
 

 ( ػشض تمذ1ًٙٚ)

( يُالشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفاخئ (2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أثُاء 

 انًحاضشج

السابع األسبوع 
 15/2 عشر

/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 مبادئ انجيل برنابا
 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

 فهٌة( اختبارات ش2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
عشر 

1/1/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 اليهودية
 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار 1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
عشر 

2/1/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

اليهودية لغة 
 والصطالحا

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ظٌةحف( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 العشرون

25/1/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا  و قدرتهم  ًٌّّ و فهمه نظر

على إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

 مجمل تاريخ اليهود

 عرض تقدٌمً (2)
 حوار( مناقشة و 1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لحادي األسبوع ا
و العشرون 

12/1/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

ادعاء اليهود ان 
لهم حق في 

 فلسطين

 ًعرض تقدٌم (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثانً األسبوع 
و العشرون 

1/2/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

ادعاء اليهود انهم 
من نسل بني 

 ائيلإسر 

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3) 

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثالث األسبوع 
و العشرون 

2/2/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

ابها ونقل إدراكها و استٌع
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) الخزر
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 رابع األسبوع ال
و العشرون 

2 
ضبط الطلبة لهذا الموضوع 

 ًٌّّ ا و قدرتهم على و فهمه نظر
 عرض تقدٌمً (2)بروتوكوالت حكماء 

( مناقشة و حوار 1)
 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
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إدراكها و استٌعابها ونقل  25/2/1023
 هذه المعرفة لآلخرٌن

( عرض على 2) صهيون
 العارضة اإللكترونٌة

( حضور الطلبة و 2)
مشاركتهم فً أثناء 

 المحاضرة
األسبوع 

و  خامسال
 العشرون

12/2/1023 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) الديانة الهندوسية
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

فً أثناء مشاركتهم 
 المحاضرة

األسبوع 
و  سادسال

العشرون 
20/2/1023 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) الديانة البوذية
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 واجبات بحثٌة (1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 ابعاألسبوع الس
و العشرون 

5/3/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) الديانة الجينية
 ( مناقشة و حوار1)
ماذج ن( أمثلة من 2)

 ادبٌة
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

ثامن األسبوع ال
و العشرون 

22/3/1023 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 ٌنهذه المعرفة لآلخر

 عرض تقدٌمً (2) الديانة الكونفوشيوسية
 ( مناقشة و حوار1)
 ( أمثلة ادبٌة2)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 تاسعاألسبوع ال
و العشرون 

10/3/1023 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على و فهمه  ًٌّّ نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) الديانة الشنتوية
 ( مناقشة و حوار1)
 النماذج ( أمثلة من 2)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
حفظٌة ( واجبات 1)

 وبحثٌة .
( حضور الطلبة و 2) 

مشاركتهم فً أثناء 
 اضرةالمح

 انجُٛخ انزحزٛخ .11

 رفظٛهٙ حذٚضخ .اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛٙ  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

  انًشاعغ انشئٛضخ -2
اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانزٙ ركٌٕ راد 

 اصهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًغالد  - أ

  انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...(
كزت ٔانشصبئم ٔاالطبسٚح  انزٙ ٕٚطٗ ثجؼض ان

 رزضًٍ يفشداد انًمشس .

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة

ضًٍ   انًكزجخ انشبيهخ ٔانًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ

االَزشَٛذ ٔانزٙ رشًم كم يب ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم 

 رفظٛهٙ  دلٛك ٔيٕضح. 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  -13

 ٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .اصشاء انًمشس انذساصٙ ثبنغ
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