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 وصف البرنامج األكاديمي                                                     

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .1

   علوم القرآن والتربية اإلسالميةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية 

 علوم قرآن وتربية إسالمية بكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 بحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية النشاطات ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/5/2021     تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

اللغة العربية في  علوم القرآن والتربية اإلسالمية و مادتيرفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس -1

 المدارس الثانوية. 
تدريس أحكام تالوة القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث والفقه واللغة العربية  ب اإللمامتمكين الطالبات من  -2

 مية في نفوس الطالبات. سالإلابجميع فنونها وغرس القيم األخالقية واآلداب 
 مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت . )

واللغوية    دعوية والخطابية ، واكسابهن المهارات الالعلوم الشرعية المتنوعة تعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

 .  والكتابية المتنوعة
ا، ومعرفة  ميل نصوصه ، وتحلعلوم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية االرتقاء بوعي الطالبات في فهم  -4

، وبيان أثر  ت التفسير والحديث والفقه ا عبر العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجاالمفيهعلماء الذين برزوا ال

لتعامل السديد مع متطلبات الواقع  الخلفية الشرعية والثقافية لاستيعاب العلوم الشرعية في إصالح المجتمع وبناء 

 .  اليومي 
متنوعة لطلبة المدارس القرآن والتربية اإلسالمية الالمتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم  إكساب  -5

مهارات التواصل العلمي الحديثة  الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح و

 . 
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف المعرفية   -أ
تالوة القرآن الكريم وعلومه وعلوم السنة النبوية واألحكام الفقهية  مكن الطالبة من ضبط قواعد أن تت-1أ

 . المختلفة 

 فيالتالوة والحفظ في قراءة القرآن الكريم واألحكام الفقهية أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد -2أ

 . جوانب الحياة اليومية المختلفة

المتعلقة بحياة المسلم كأحكام العبادات واألحوال الشخصية  األحكام الفقهية أن تلّم الطالبة بمجمل -3أ

 .والمعامالت المالية والجنايات 
 . علوم اللغة كالنحو والصرف والبالغة  م الطالبة بمجملأن تلّ -4أ
 م التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  ا أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احك -5أ
 . العلوم الشرعيةأن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 وتدريسها   علوم القرآن  علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة

  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية )االلقائية(. -

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت .  -

 Classroomطريقة التعليم االلكتروني وخاصة التعلم على المنصة االلكترونية  -

 طرائق التقييم       

 اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(. اإلمتحانات التقويم البنائي او التكويني ) -

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

السامية ، وإدراك مكانتها  وكذلك علوم السنة النبوية  القرآن الكريمعلوم تنشأة الطالب على حب -1ج         

 .  بين العلوم

 . مقاصد الشريعة اإلسالمية وفلسفتها في إصالح الفرد والمجتمع أهم  التعرف على-2ج

 . وتزكية النفس الروح   سمو الكمال اإلنساني من خالل لدى الطالب ليدرك حس اإليمانيتنمية ال-3ج

النهوض بالمجتمع من خالل نشر الوعي الشرعي والفضائل واألخالق وتربية أفراده العمل على -4ج   

 على تعاليم القرآن الكريم وآداب السنة النبوية وسير الصالحين . 
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 طرائق التعليم والتعلم  
في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية  مد عتتال

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية   -3

 Classroomطريقة القاء المحاضرة عن طريق التعلم على المنصة االلكترونية  -4
 

 طرائق التقييم     

سلوك الطالبة  مالحظة تقليدية ، بل يتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات ال

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  

 . والقيمية 

 كما ويتم التقييم بطرق اخرى تتمثل 

 امتحانات يومية وشهرية بشكل عملي  -

 امتحانات نهائية  -
 درجات منافسة لمشاركتهن اليومية  -
 االنتظام في المحاضرات درجات للحضور و -
 Classroomامتحانات يومية وشهرية الكترونية عبر المنصة االلكترونية  -

 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  يمهارات التقن  -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 ة . مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسي -4د    

تمكين الطالبات من تطوير ذاتي في التعلم على التعلم على المنصة االلكترونية وكيفية اكتساب المهارة  -5د 

 في الدراسة على التعلم االلكتروني في اي ظرف طارئ يمر به البلد .
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 المشكالت .طريقة حل  -

التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  اعاد الدورات والندوات  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -
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 طرائق التقييم           

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
، والعمل بروح  والتواصل الفكري والعلمي ، المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار  -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  

 
 

 

 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 1 2 أحكام التالوة والحفظ   الصف األول 

 - 2 المدخل لدراسة الشريعة  الصف األول 

 - 2 مصطلح الحديث   الصف األول 

 - 3 فقه العبادات   الصف األول 

 - 3 النحو والصرف   الصف األول 

 - 2 علوم القرآن    الصف األول 

 ـــ 1 المنطق   الصف األول 

 - 2 علم النفس التربوي    الصف األول 

 - 2 أسس التربية    الصف األول 

 1 2 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان    الصف األول 

 1 2 أحكام التالوة والحفظ   الصف الثاني  

 ـــ 2 التفسير   الصف الثاني 

 - 2 العقيدة اإلسالمية   الصف الثاني  

فقه األحوال الشخصية    الصف الثاني  

 والمواريث 

3 - 

 - 3 النحو والصرف   الصف الثاني  

 - 2 السيرة النبوية   الصف الثاني  

 - 2 مناهج المحدثين   الصف الثاني  

 - 2 البالغة القرآنية   الصف الثاني  

   علم النفس النمو   الصف الثاني 

 - 2 اإلدارة التربوية    الصف الثاني  
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 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 1 2 أحكام التالوة والحفظ   الصف الثالث 
 - 2 مقارنة األديان   الصف الثالث 

 - 2 تفسير آيات األحكام   الصف الثالث 

 - 2 فقه المعامالت   الصف الثالث 

 - 2 العقيدة اإلسالمية   الصف الثالث 

 - 2 أصول الفقه   الصف الثالث 

 - 2 النحو    الصف الثالث 

 ــ 2 البالغة   الصف الثالث 

 2 1 طرائق التدريس مناهج   الصف الثالث 
 1 1 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 
 ـــ 2 اإلرشاد التربوي   الصف الثالث 

 1 2 التالوة والحفظ   الصف الرابع 
 - 2 المفسرين مناهج   الصف الرابع 

 - 2 أصول الفقه   الصف الرابع 

 - 2 فقه الجنايات   الصف الرابع 

 - 2 تحليل النص القرآني    الصف الرابع

 - 2 النحو   الصف الرابع 

 - 2 اإلعجاز القرآني   الصف الرابع 

 ـــ 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 

 2 1 المشاهدة والتطبيق   الصف الرابع 

 ــ 2 بحث التخرج   الرابعالصف 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 العلمية .    سام املماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل املشكالتاالطالع على دراسات عاملية يف االق-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .13

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول   -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم  إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر 
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                 اساسي أحكام التالوة والحفظ   االول /2021

المدخل لدراسة   

 الشريعة 

                 اساسي

                 اساسي مصطلح الحديث   االول /2021

                 اساسي فقه العبادات  

                 اساسي النحو والصرف   االول /2021

                 اساسي علوم القرآن   

                 اساسي المنطق   االول /2021

                 اساسي علم النفس التربوي   
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                 اساسي أسس التربية    االول /2021

                 اساسي الحاسبات    االول /2021

                 اساسي حقوق اإلنسان    االول /2021

                 اساسي أحكام التالوة والحفظ   الثاني  /2021

                 اساسي التفسير   الثاني  /2021

                 اساسي العقيدة اإلسالمية   الثاني  /2021

فقه األحوال الشخصية    الثاني  /2021

 والمواريث 

                 اساسي

                 اساسي النحو والصرف   الثاني  /2021

                 اساسي السيرة النبوية   الثاني  /2021

                 اساسي مناهج المحدثين   الثاني  /2021

                 اساسي البالغة القرآنية   الثاني  /2021

                 اساسي علم النفس النمو   الثاني  /2021

                 اساسي اإلدارة التربوية    الثاني  /2021
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                 اساسي الحاسبات    الثاني  /2021

                 اساسي أحكام التالوة والحفظ   الثالث    /2021

                 اساسي مقارنة األديان   الثالث    /2021

                 اساسي تفسير آيات األحكام   الثالث    /2021

                 اساسي فقه المعامالت   الثالث    /2021

                 اساسي العقيدة اإلسالمية   الثالث    /2021

                 اساسي أصول الفقه   الثالث    /2021

                 اساسي النحو    الثالث    /2021

                 اساسي البالغة   الثالث    /2021

مناهج طرائق    الثالث    /2021

 التدريس 

                 اساسي

                 اساسي المكتبة ومنهج البحث   الثالث    /2021

                 اساسي اإلرشاد التربوي   الثالث    /2021

                 اساسي التالوة والحفظ   الرابع  /2021
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                 اساسي مناهج المفسرين   الرابع  /2021

                 اساسي أصول الفقه   الرابع  /2021

                 اساسي فقه الجنايات   الرابع  /2021

                 اساسي تحليل النص القرآني    الرابع  /2021

                 اساسي النحو   الرابع  /2021

                 اساسي اإلعجاز القرآني   الرابع  /2021

                 اساسي القياس والتقويم   الرابع  /2021

                 اساسي المشاهدة والتطبيق   الرابع  /2021

                 اساسي بحث التخرج   الرابع  /2021
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .2

 مصطلح الحديث/ الصف االول  اسم / رمز المقرر  .3

محاضرات صفيّة الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  أشكال الحضور المتاحة  .4

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .5

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 أهداف المقرر .8

متكني الطالبات من ضبط قواعد احلديث ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واخلطأ يف النصوص املختلفة ،    -1
 واستخدام علوم احلديث استخداما صحيحا.. 

احلديث اىل القدمي   وأشهر املصنفات فيه قدمياً  وحديثاً ومقاربة ماأضافه  تعريف الطالبات أببرز علماء احلديث  -2
 منها . 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 تزويد الطالبات ابلفروق الدقيقة لكتب علوم احلديث .  -3

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد الحديث الشريف . -1أ
قراءة النصوص ونقد الكالم نقداً علمياً يميز تمكين الطالبات من تطبيق قواعد الحديث الشريف في -2أ

 الصواب عن الخطأ 
 تعريف الطالبات بالمصادر الحديثية المهمة قديماً وحديثاً .  -3أ
 تعليم الطالبات  ما تتضمنه مناهج المحدثين المختلفة من فروق علمية.  -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ في النصوص المختلفة .  – 1ب 

 تنمية الحس العلمي السليم والذائقة الحديثية التي يمكنها الحكم على  النصوص .– 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب السنة النبوية ، وفهم كونها  المصدر الثاني للتشريع  بعد القرآن الكريم .  -1ج

 

 معرفة جماليات النصوص الحديثية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . إيقاظ وعي الطالبات بقيمة السنة النبوية في -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 



13 

 

  
 13الصفحة

 
  

 

تقديم النماذج الحديثية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور الحديث الشريف  -

 في التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 القدرة على التصحيح الحديثي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها علميٍا . -1د 

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.    -2د 

 اكتساب المعرفة بخصائص الحديث في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د 
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 بنية المقرر  .11

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

الطريقةالقياسية ،  تعريفات اولية   2 1كانون االول

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   اشهر المصنفات   2 2كانون االول

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تقسيم الخبر    2 3كانون االول

باعتبار وصوله  

 الينا 

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص ،   االحاد -المتوار  2 4كانون االول

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
-المشهور  2 1كانون الثاني 

 الغريب -العزيز
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تقسيم الخبر    2 2كانون الثاني 

باعتبار قوته 

 وضعفه 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   اقسام المقبول   2 3كانون الثاني 

 واالمتحانات 
 الصحيح لذاته   2 4كانون الثاني 

 الصحيح لغيره 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

 الحسن لذاته   2 1شباط 

 الحسن لغيره 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

خبر االحاد    2 2شباط 

المحتف 

 بالقرائن 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تقسيم الخبر الى    2 3شباط 

معمول به وغير  

 معمول به 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المحكم ومختلف   2 4شباط 

 الحديث 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ناسخ الحديث    2 1اذار

 ومنسوخه 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص   الخبر المردود   2 2اذار

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الضعيف  2 3اذار

 واالمتحانات 

المردود بسسب   2 4اذار

 سقط من االسناد 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

 السقط الظاهر   2    1نيسان  

 المعلق المعضل 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .12

 تيسير مصطلح الحديث/د. محمود الطحان  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 الباعث الحثيث/ابن كثير  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 المجالت العلمية , التقارير ,....  ( ) 
   علوم الحديث البن الصالح

 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2    2نيسان  
2021 

الطريقة االستنباطية   المرسل المنقطع   2    3نيسان  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 السقط الخفي   2    4نيسان  

 المرسل الخفي

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   التدليس  2 1مايس 

المردود بسبب   2 2مايس

طعن في  

 الراوي 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المردود بسبب   2 3مايس

 طعن في العدالة

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المردود بسبب   2 4مايس

 طعن في الضبط 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 المنكر -المتروك  2 1حزيران 

 المعروف

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

مخالفة   –المعلل   2 2حزيران 

-الثقات 

 المدرج...الخ 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

المشترك الخبر   2 3حزيران 

بين المقبول 

 والمردود 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

صفة من تقبل   2 4حزيران 

 روايته  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   الرواية وادابها   2___ 1تموز

 المشكالت  

    _____ 

 ____      ______  لطائف االسناد   2 2تموز

   مراجعة عامة   2 3تموز

   االمتحانات    1واب   4تموز
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع الحديث وعلومه. 

 موقع ملتقى أهل الحديث  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

تتطلب مادة مصطلح الحديث توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم قواعد 

 الحديث الشريف وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

س ووسائل  وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدري

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبنات جامعة تكريت / كلية  المؤسسة التعليمية  .9

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية     / المركز علمي القسم ال .10

 علوم قرآن / مرحلة اولى   اسم / رمز المقرر  .11

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة  .12

 (google clasroom  ) 

 
 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .13

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 

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

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

 ؛وصف البرنامج.
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 أهداف المقرر .16

تعليم طالبات املرحلة االوىل يف مادة علوم القرآن نزول القرآن وامهيته على تغري واقع االمة وتعديل سلوكها خالل فرة نزول  
 القرآن على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  

يب صلى هللا  تعريف الطالبات أبمهيه الوحي وكذلك املكي و املدين ومراحل كتابة املصحف ومجع القرآن من قبل صحابة الن
 عليه و اله وسلم  

 تعريف الطالبات بقراءة القرآن و انواع القراءات و امساء القراء ورواايهتم والرواايت اليت اعتمدوها من شيوخهم 

 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 الداخلة ضمن المنهج الدراسي  علوم القرآنتزويد الطلبة بالمعرفة الصحيحة عن موضوعات      -1أ

 لمادة علوم القرآن 

الناسخ و المنسوخ و المحكم و لَّق بمواضيع  تصحيح المعارف الخاطئة لدى الطلبة عن ما يتع   -2أ

 والتي يمارسونها في حياتهم الواقعية  المتشابه و القراتءات 

 اصول القراءات القرانية ربط الطلبة بالقرآن الكريم وتدريبهم على   -3أ

 بيان أثر إتباع المناهج الصحيحة في خلق اإلنسان الصالح النافع لنفسه ومجتمعه   -4أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية القدرات على تحفيظ الطلبة للنصوص القرانية المتعلّ قة بالموضوع   –- 1ب 

 تنمية قدرات الطلبة على إستعمال بعض الوسائل التعليمية وتوظيفها في تدريس المادة  – 2ب 

       المقرر للمادة ج اتنمية الطلبة على القيام ببحوث تتعلَّق بالمنه  - 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 طريقة العرض وإلقاء المحاضرات  -1

 طريقة الحوار واالسئلة واألجوبة   -2

 طريقة حل المشكالت وبيان المعالجات   -3
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 طرائق التقييم       

اليومية ، ومالحظة أداء الطالبات في المناقشات الصفية   التقويم البنائي ) التكويني ( باإلمتحانات  -

 والحلقات الدراسية والواجبات البيتية ومتابعتها، واإلنتظام في الدوام . 
أسئلة ذات إجابة قصيرة ،  التقويم التشخيصي عن طريق اإلمتحانات الفصلية والنهائية التي تتضمن  - -

 ام النجاح والرسوب . إلصدار أحك وأسئلة تحليلية ، وأسئلة وصفية .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ربط مباديء اإلسالم بالحياة الواقعية لحل مشكالتنا اإلجتماعية   -1ج         

اصول   صياغة عقول الطلبة صياغة علمية فكرية عن طريق الفهم الصحيح للقضايا المتعلقة  -2ج

 القرارات الصحيحة التي تخدم الفرد والمجتمع .  ألجل إتخاذ  الدين 

بيان أهمية دراسة علوم القرآن  وفق الطرق العلمية الصحيحة في الحد من التطرف والعنف      -3ج

 . 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

طرق ) الحوار مع الطلبة وحل المشكالت وبيان المعالجات  ( للتعرف على موضوعات علوم القرآن  

وكيفية   القرآن  المنسوخ وطرق جمع  و  الناسخ  و  المتشابه  و  المحكم  و  المدني  و  المكي  بين  الفرق  وبيان 

 نسخه وبيان اسباب النزول و معرفة حكمة التنجيم في نزول القرآن  

 
 طرائق التقييم     

 

 

 اإلمتحانات الشفهية والتحريرية  

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

.) 

 تنمية القدرة على حفظ  وضبط النصوص القرآنية والقواعد المهمة المتعلقة بالمادة  -1د 

تنمية المعرفة المتعلقة باألنظمة واألجهزة المساعدة على الحوار والتواصل بما يخدم المعرفة    -2د 

 العلمية الصحيحة لمواد الموضوع .   

وا  -3د  اإلمالئية  النواحي  وتقوية  الخطية   القدرات  النصوص تنمية  كتابة  من  للتمكين  إلنشائية  

 والبحوث  المتعلقة بالموضوع على الوجه المطلوب . 

    -4د 
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 بنية المقرر  .15

األسبو 

 ع 
الساعا 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

كانون  

 1االول
في    2 تمهيد 

القرآن   بعلوم  التعريف 

 , وتاريخ التاليف فيه 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 2االول
طريقة   نزول القران     2

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 3االول
2    , الوحي  ظاهرة 

  , وسائله  تعريفه, 

 صوره , كيفيته 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 4االول
طريقة   تنجيم القران   2

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 1الثاني 
طريقة   اسباب النزول    2

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 2الثاني 
طريقة   المكي و المدني   2

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 3الثاني 
و    2 امتحان 

 مراجعة 
طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
كانون  

 4الثاني 
جمع القرآن , في    2

 اطواره الثالثة  
طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
و    2 1شباط  المحكم 

 المتشابه  
طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
و    2 2شباط  الناسخ 

 المنسوخ 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  
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 المحاضرات 

 

 واإلمتحانات 

طريقة   ترجمة القرآن    2 3شباط 

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   امتحان ومراجعة    2 4شباط 

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   االحرف السبعة    2 1اذار

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
المصحف   2 2اذار عالقة 

 باالحرف السبعة  

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
و   2 3اذار القراءات 

 نشئتها  

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
السبهة   2 4اذار القراء 

 ورواياتهم  

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
القراءة الصحيحة    2    1نيسان  

 و القراءة الشاذة 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة      2نيسان  

2021 

طريقة   انواع القراءات   2    3نيسان  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
ممارسات   2    4نيسان  

 تطبيقية في القراءات 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   مخارج الحروف    2 1مايس 

العرض  

وإلقاء  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  
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 البنية التحتية   .16

 حماظرات يف علوم القرآن للدكتور غامن قدوري    ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 مباحث يف علوم القران , للدكتور مناع القطان   )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 واإلمتحانات  المحاضرات 
طريقة   مراجعة وامتحان     2 2مايس

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
الصفات الصوتية    2 3مايس

 لمخارج الحروف  

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   الترقيق و التفخيم    2 4مايس

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
على    2 1حزيران  التطبيقات 

 الترقيق و التفخيم  

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   تطبيقات صوتية    2 2حزيران 

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
اداء   2 3حزيران  اختبار 

 الطالبات في القراءة 

طريقة  

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   مراجعة عامة     2 4حزيران 

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واإلمتحانات 
طريقة   مراجعة عامة   2 1تموز

العرض  

وإلقاء  

 المحاضرات 

 ــــــــ 

اإلمتحانات     2تموز

 النهائية 

 ــــــــ  
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بها                  يوصى  التي  والمراجع  الكتب    اـ 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 علوم القرآن الكرمي قحطان الدوري  

   

مواقع  االلكترونية,  المراجع  ـ  ب 

 االنترنيت ....
 كتب علوم القرآن  

  / الشاملة  املكتبة  ابقر  كتاب:  برانمج  حممد  السيد  الكرمي  القرآن  علوم 
 احلكيم 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 إجراء التحديثات المالئمة  لبعض الجزئيات بما يالئم عصرنا الحاضر  . -1

بيان بعض مقررات المجامع العلمية والندوات التي تصدرعن علماء الشريعة في البالد اإلسالمية في    -2

 المسائل المستحدثة  المعاصرة المتعلقة بالمناهج الدينية .  

 بيان أهميةاإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحصول على المطبوعات و المؤلفات الدينية   -3

 التكنولوجيا الحديثة في إستخدام وسائل اإليضاح . اإلستفادة من -5

 اإلطالع على البحوث الرصينة التي تيبن الدراسات الحاصلة في مادة علوم القرآن .     -6
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .17

 اإلسالمية قسم علوم القرآن والتربية  القسم العلمي  / المركز .18

 علم المنطق / المرحلة األولى  اسم / رمز المقرر  .19

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .20

google class room 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .21

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .24

 متكني الطالبات من معرفة علم املنطق     -4

 .    على معرفة العلم واجلهل  تعريف الطالبات   -5

 تعريف الطالبات على علم املنطق وموضوعاته وغاايته .  -6

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .18

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من معرفة علم المنطق وتطوره .  -1أ
 تمكين الطالبات من معرفة مباحث األلفاظ  ، كالداللة تعريفها وأقسامها .  -2أ
 تعريف الطالبات بالضوابط المهمة في دراسة علم المنطق .  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ان تجيد الطالبات معرفة علم المنطق وموضوعه وغايته . – 1ب 

 تعليم الطالبات كيفية تحليل معاني األلفاظ في علم المنطق . – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على التذوق السليم لعلم المنطق .   -1ج

 معرفة  مواطن علم المنطق وأنواعه.   -2ج-

 القدرة على كيفية تحليل مباحث األلفاظ لعلم المنطق  . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم النماذج المميزة من خالل الشرح والتفسير الوافي أللفاظ علم المنطق . -
 طرائق التقييم     



26 

 

  
 26الصفحة

 
  

 

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعملي لتأسيس الرصانة العلمية. -1د 

 علم المنطق .  ظاكتساب المعرفة العامة ال لفا -2د 
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 بنية المقرر  .19

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

طريقة القاء   نشأة علم المنطق وتطوره    3 1تشرين األول 

 المحاضرة 
 األداء الصفي

  االلكتروني 

 واالمتحانات 
تعريف علم المنطق    3 2تشرين األول 

 وموضوعه وغايته 
طريقة القاء  

 المحاضرة 
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   العلم والجهل  3 3تشرين االول 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   مباحث األلفاظ   3 4تشرين األول 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   الداللة تعريفها وأقسامها    3 1تشرين الثاني 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الداللة الوضعية اللفظية    3 2الثاني تشرين 

 باعتبار الوضع واالستعمال 
طريقة القاء  

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الداللة الوضعية اللفظية    3 3تشرين الثاني 

التباين بين   ةباعتبار الوحد 

 األلفاظ   

طريقة القاء  

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   التعدد الترادف بين األلفاظ    3 4تشرين الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الداللة الوضعية اللفظية    3 1كانون األول 

باعتبار داللتها على المعنى  

 المفرد والمركب  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   مباحث المعاني المفهوم    3 2كانون األول  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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طريقة النص   النسب األربعة    3   3كانون األول

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص   الكليات الخمسة   3 4كانون األول 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص و  التعريف    3   1كانون الثاني 

الطريقة  

 االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   القسمة  3 2كانون الثاني 

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   التصنيف  3   3كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
أحكام القضايا التناقض عكس   3 4الثاني كانون 

 المستوى النقيض 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الدليل واقسامه  3 1شباط    

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء     3   2شباط    

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   القياس   3   1آذار    

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   االستقراء   3 2آذار    

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   التمثيل   3 3آذار     

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   
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 البنية التحتية   .20

 الدكتور حممد رمضان عبد هللا .   ، علم املنطق  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 املنطق ، الشيخ حممد رضا املظفر  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   الخلف  3  4آذار     

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة القاء   المساواة   3 1نيسان 

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة   2نيسان  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   البرهاني   3 3نيسان 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  طريقة النص   الجدلي والسفسطي   3   4نيسان 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص   الخطابي والشعري   3   1مايس   

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة حل   مراجعة عامة    3 2مايس  

 المشكالت  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___    4و   3مايس 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 متابعة البحوث والدراسات الحديثة حول القران الكريم 

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل  

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .25

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .26

 للمرحلة االولى  /احكام التالوة والحفظ   اسم / رمز المقرر  .27

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .28

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .29

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .32

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام جتويدية . ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي   -7

 واتقان التالوة وصون اللسان عن اخلطأ يف القران الكرمي..   التعرف على االحكام التجويدية -8

 . تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنه من احكام  جتويد القرآن الكرمي وكذلك كيفية قراءته وحفظه -9

 تدريب الطالبات على قراءة القرآن قراءة سليمة خالية من االخطاء اللغوية والتجويدية مما يؤدي اىل تدبر آايته .    -4     

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

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

 ؛ البرنامج.
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 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
هذا الفن من درجات اتقان التالوة الذي يدعو   يحويه ومعرفة ما   معرفة فن التجويد  منتمكين الطالبات -1أ

 الى التأمل والتفكر في ايات هللا  . 
 من معرفة االحكام التجويدية  وكيفية تطبيقها اثناء قراءة القران الكريم  تمكين الطالبات -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر المهمة  قديماً وحديثاً والتي تخص احكام التجويد. -3أ
   كيفية نطق الطالبات  لكالم هللا تعالى مقرونا باالحكام التجويدية اثناء القراءة . التعرف على -4أ

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . يف االتيان أبعلى درجات االتقان والضبط ألايت القران الكرمي  لدى الطالبات تكوين القدرة    – 1ب 
 بها  . التجويد اثناء التالوة وتبصير الناس والمجتمعتمكين الطالبات من تطبيق احكام  2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 الطالبات على حب القرآن الكريم وتعلم احكامه التجويدية.   تنشأة -1ج

بان آيات القرآن تحتوي على                                  ي لدى النشء من خالل تعريفهم إيجاد االطمئنان والسكن النفس   -2ج  

           التي تزيد القارئ خشوعا وتدبرا وتأثرا . ا                االحكام التجويدية

 تنمية الرغبة لدى الطالبات بتعلم احكام التجويد كونها العلم االول الذي يختص بكتاب هللا تعالى .   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج من احكام التجويد المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور هذا العلم الذي  -

 مصدره كتاب هللا تعالى مما يدعو التأمل والتفكر في ايات هللا . 
 طرائق التقييم     
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هنا الطرائق التقليدية في كيفية تالوة القران بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة   _ التستخدم

 فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  

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

 اكتساب المهارة في كيفية اداء التالوة والحفظ لكتاب هللا تعالى .    -1د 

اكتساب المهارة في كيفية استخراج احكام التجويد والمهارة في ادائها اثناء تالوة القران الكريم  -2د 

 ومعرفة اراء العلماء في هذه االحكام.   

 اكتساب المعرفة من خالل ضبط الحروف وما يجري عليها من احكام التجويد  .  -3د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .22

 الصيفية 
مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تعريف التجويد    3 1كانون األول 

لغة واصطالحا  

 وحكمه 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
الصفي األداء 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
اقسام التجويد   3 2كانون األول 

وحفظ سورة  

 النبأ  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
 األداء الصفي

  االلكتروني 

 واالمتحانات 
الفائدة من    3 3كانون االول 

دراسة التجويد  

وحفظ سورة  

 النازعات 

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

اللحن واقسامه    3 4كانون األول 

وحفظ سورة  

 عبس 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
مراتب التالوة    3 1كانون الثاني 

وحفظ سورة  

 التكوير 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
حاالت    3 2كانون الثاني 

االستعاذة وحفظ  

 سورة االنفطار 

األداء الصفي   الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
حاالت البسملة    3 3كانون الثاني 

وحفظ سورة  

 المطففين  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
حاالت النون    3 4كانون الثاني 

الساكنة والتنوين 

, االظهاروحفظ  

 سورة االنشقاق 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

االدغام وحفظ   3 1شباط 

 البروج سورة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

االقالب وحفظ    3 2شباط  

 سورة الطارق 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

االخفاء وحفظ    3   3شباط 

 سورة االعلى 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

حاالت الميم    3 4شباط 

الساكنة , 

االدغام الشفوي 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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 وحفظ الغاشية  

االخفاء الشفوي    3   1اذار 

وحفظ سورة  

 الفجر

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

االظهار الشفوي    3 2اذار 

وحفظ سورة  

 البلد 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

وامليم    3   3اذار  النون  حكم 
وحفظ   املشددتني 

 سورة الشمس  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني   

 واالمتحانات 

لغة    3 4اذار  تعريفه  املد 
واصطالحا وحكمه  

 وحفظ سورة الليل 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

 حروف املد    3 1نيسان 
اللني وحفظ   وحرفا 

 سورة الضحى 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة     2نيسان   
2021 

مد التمكني وحفظ    3 3نيسان   
 سورة التني 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

وحفظ    3 4نيسان   العوض  مد 
 سورة العلق 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 ا لكتروني 

وحفظ    املداملتصل  3 1مايس  
 سورة القدر والبينة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

وحفظ  ا  3   2مايس  ملداملنفصل 
الزلزلة   سورة 
 والعادايت والقارعة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

وحفظ    3 3مايس  البدل  مد 
سورةالتكاثر  

 والعصر واهلمزة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

مد الالزم    3 4مايس 

الكلمي وحفظ  

سورة الفيل  

 وقريش  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مد الالزم    3 1حزيران 
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 البنية التحتية   .23

 املنري يف احكام التجويد / جلنة من العلماء  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
القراءات   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2 يف  السبع   , الكاظمي  / حيدر سعد  عاصم  قراءة  احلاسم يف  القول 

ابن جماهد , النشر يف القراءات العشر / ابن اجلزري , احتاف فضالء البشر يف  /
 القراءات االربعة عشر / ابن البناء الدمياطي   

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 قارير ,....  ( ) المجالت العلمية , الت
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

 

تتطلب مادة قواعد التالوة والحفظ جعل درجة الشفهي والتطبيق نصف الدرجة والتحريري للنصف   -

االخر بالنسبة  للفصلين واخر السنة وذلك لكون تطبيق القواعد التجويدية اثناء التالوة مهم جدا , ولكي 

 .  يهتم الطالب بحسن اداء التالوة اكثر واكثر 

المادة اساس تعلمها يعتمد على   اعد التالوة والحفظ , الن هذهانشاء قاعة مختبر صوتي لمادة قو -

 .  المشافهة والتلقي والسماع 

اضافة موضوع للمادة فيما يخص النغم والمقامات وتحسين الصوت بالقران وهو ما دعا اليه شرعنا   -

 الحنيف 
 

 

الحرفي وحفظ  

سورة الماعون  

 والكوثر  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

مد الفرق وحفظ    3   2حزيران 

سورة الكافرون  

 والنصر  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

مد العارض    3     3حزيران 

للسكون وحفظ  

سورة المسد 

 واالخالص 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

مد الصلة وحفظ   3 4حزيران 

سورة الفلق 

 والناس 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية   

    _____ 

 ____      ______   االمتحانات النهائية  ___  3و  2و  1تموز 
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 منوذج وصف املقرر        

  

 وصف الربانمج االكادميي 

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

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

 وصف البرنامج. 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

  قسم علوم القرأن والتربيه االسالميه  -كلية التربية للبنات     المركز /القسم العلمي   .2

 المرحلة االولى أسس التربية  رمز المقرر /اسم  .3

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   محاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة  .4

google class room 
 

 سنوي  السنة  /الفصل  .5

 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .8

خالل .1 من  التربية  عليها  تقوم  التي  والمبادئ  العامة  االسس  يعرفون  الطلبة  جعل  الى  يهدف 

 استعراض مجموعة من االسس كاالساس التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والعلمي
 .تنمية القيم يف الرتبية العربية واالسالمية    2  

 التاريخ .تعليم الطالبات على مهارات البحث عن التربية عبر 3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطلبة يعرفون مبادئ التربية   --1أ
 جعل الطلبة يفهمون االساس التاريخي للتربية  -2أ
 جعل الطلبة يميزون اهمية االساس االجتماعي   -3أ
 جعل الطلبة يعرفون اثر التربية في االقتصاد والتنمية  -4أ
 جعل الطلبة يفهمون دور العلم في التربية   -5أ
 يعرفون النظم التعليمية -6أ
  
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تنمية التفكير العلمي   - 1ب 
 تنمية مهارات الطالب التاريخية   – 2ب 
 تنمية مهارات النقد العلمي - 3ب 
     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 االستجواب , المناقشة , المحاضرة 
 

 طرائق التقييم       

 االختبارات التحريرية 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 معرفة حضارة وادي الرافدين   -1ج

 تنمية الحس االجتماعي  -2ج
 حث الطلبة على التحصيل-3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب , المناقشة , المحاضرة 
 
 طرائق التقييم     

 االلكترونية  االختبارات التحريرية
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة   -د 
 -1د 
 -2د 
 -3د 
    -4د 

 موعد بدا العطلة الصيفية 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .11

األسبو 

 ع 
الساعا 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

كانون  

 1األول 
القرأن   2 علوم 

 والتربيه االسالميه 
المحا اسس التربيه 

ضرة 

 والمناقشة 

المحاضرات 

االلكترونية 

االختبارات  و

 التحصيلية  
كانون  

 2األول 
التربيه   = 2 معنى 

 واهداف التربيه 
= = 

كانون  

 3االول 
اضروريات   = 2

 واهمية التربيه 
= = 

كانون  

 4األول 
 = = نظريات التربيه  = 2

كانون  

 1الثاني  
 = = مجاالت التربيه  = 2

كانون  

 2الثاني  
 = = االساس التأريخي  = 2

كانون  

 3الثاني  
اسس   = 2 تطوور 

 التربية 
= = 

كانون  

 4الثاني  
في   = 2 التربية 

 المجتمعات البدائية 
= = 

 = = التربية الصينية  = 2 1شباط 
 = = اليونانية  = 2 2شباط  
العربية   = 2   3شباط  التربية 

 االسالمية 
= = 

التربية في عصر   = 2 4شباط 

 ماقبل االسالم 
= = 

الفكر   = 2   1اذار  اعالم 

العربي   ابن   /التربوي 

 خلدون 

= = 

 = = ابن سنا  = 2 2اذار 
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 البنية التحتية   .12

 اسس الرتبية   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 كتب التاريخ واالجتماع واالقتصاد   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

بها                   يوصى  التي  والمراجع  الكتب  اـ 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 االجتماع الرتبوي   –فلسفات تربوية  

االلكترونية المراجع  ـ  مواقع  , ب 

 ....االنترنيت 
 مواقع تربوية ونفسية 

 

 = = الغزالي = 2   3اذار 
الحديثة   = 2 4اذار   /التربية 

 جان جاك روسو 
= = 

 = = جون ديوي  = 2 1نيسان 
االساس   = 2   2نيسان   

 االجتماعي  
= = 

التربية   = 2 3نيسان    عالقة 

 بالمجتمع 
= = 

التربية   = 2 4نيسان   عالقة 

 بالبيئة 
= = 

 = = التربية الخلقية  = 2 1مايس  
 = = التربية الصحية  = 2   2مايس 
 = = التربية العائلية  = 2 3مايس 
االساس   = 2 4مايس 

 االقتصادي 
= = 

 = = مفهوم التنمية  = 2 1حزيران 
 = = التربية والتنمية  = 2   2حزيران 
االقتصادي   = 2     3حزيران  العائد 

 للتعليم 
= = 

 = = التنمية والتخطيط  = 2 4حزيران 
  2و  1تموز 

 3و
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 تطوير المادة الدراسية حسب الخطة السنوية  لتحديث البرامج الدراسية المعتمدة في الكلية 

 
 ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالفادة من توصياتها
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .33

 والتربية اإلسالمية قسم علوم القرآن   القسم العلمي  / المركز .34

 الثانية تالوة وحفظ / المرحلة  اسم / رمز المقرر  .35

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .36

google class room 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .37

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 2021/  5/  28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري الجديد الذي يبدا  -

 10/8/2021وينتهي في , 6/12/2020العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق  

 google class roomمنصة 
 أهداف المقرر .40

 متكني الطالبات من ضبط  قراءة القران الكرمي مع مراعة الشكل  والرسم القراين    -10

 التالوة  .   تعريف الطالبات ابالسس املنهجية الزمة للقرائة الصحيحة واداب -11

تعريف الطالبات بضرورة القرائة الصحيحة والتاكيد على التعلم الشفهي كوهنا ستكون مدرسة هلذا  -12
 املادة بعد التخرج 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .25

 األهداف المعرفية   -أ
تمكين الطالبات من ضبط القواعد العامة في التالة من احكام الوقف والبتداء  وهمزات الوصل -1أ

 والقطع  
تمكين الطالبات من تطبيق تلك القواعد على قراءة القران وليس مجرد حفظ التعريف واالقسام فهو ال -2أ

 يكفي  
 الكلمات الصعبة  تعريف الطالبات بغريب االلفاظ في الجزء المقرر حفظه  اي معان  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ من خالل االستماع للطالبات وبشكل مستمر . – 1ب 

تنمية الدافع النفسي للطالبات أنه قراءة القران بشكل الصحيح بعيد عن اللحن الجلي هي من – 2ب 

 المجال.الفرائض وخاصة لمن انتسب للدراسة في هذا  

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 والتقويم الصفي . البيتية ومتابعتها ،  

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب تعلم القرائة الصحيحة وتعليمها ايضا .  -1ج

 

 معرفة االبداع  والجهد الذي بذله علماء التالوة  في ايصال هذا العلم لنا الى يومنا هذا  -2ج-

إيقاظ وعي الطالبات بقيمة القراءة الصحيحة والخطأ الكبير الذي يقع فيه طالب العلم الشرعي الذي  -3ج

 لم يتقن  القراءة بشكل الصحيح . 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج المميزة في القراءة الصحيحة من خالل قراءة االستاذ أو التسجيل الصوتي أو الطالبة   -
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 المميزة في الصف.

 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 القدرة على القراءة الصحيحة  وتطبيق المادة النظريه واألحكام على القران الكريم بشكل واضح .-1د 

 اكتساب المعرفة العامة بمنهج التالوة وضرورة اإلحاطة  به بشكل نظري وعملي  -2د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .26

 الصيفية 
الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

الطريقةالقياسية ،  قواعد التالوة    3 1كانون األول 

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
مخارج    3 2كانون األول 

 الحروف 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
اقسام مخارج    3 3كانون االول 

 الحروف 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   التطبيق   3 4كانون األول 

 الطريقة القياسية 
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   القاب الحروف  3 1كانون الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الحفظ   3 2كانون الثاني 

 والمراجعة 
األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   صفات الحروف   3 3كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق االحكام    3 4كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   تطبيق االحكام    3 1شباط 

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الحفظ   3 2شباط  

 والمراجعة 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 
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االلكتروني  

 واالمتحانات 
الصفات التي ال    3   3شباط 

 ضد لها

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص   التطبيق   3 4شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص و  التطبيق   3   1اذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الصفات التي    3 2اذار 

 لها ضد 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   التفخيم والترقيق    3   3اذار 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الحروف   3 4اذار 

المرققة  

 والمفخمة دائما 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق    3 1نيسان 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  3   2نيسان   

2021 

الطريقة االستنباطية   االدغام   3 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
ادغام المتماثلين    3 4نيسان  

 والمتجانسين  

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
تطبيق االدغام    3 1مايس  

 عملي  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  
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 البنية التحتية   .27

 املنري يف احكام التجويد ، اتليف جمموعة علماء  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 علم التجويد احكام نظرية  دز حيىي عبد الرزاق الغواثين   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 احكام التجويد  فرد توفيق  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع. القراءات القرانية واشهر الرواة  

 

 

 واالمتحانات 
الحفظ   3   2مايس 

 والمراجعة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
ادغام المتقاربين    3 3مايس 

 والمتباعدين 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق     3 4مايس 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق    3 1حزيران 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
بيان معاني    3   2حزيران 

 الكلمات الغريبة

األداء  طريقة النص  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص   الحفظ  3     3حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    3 4حزيران 

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    ___  3و  2و  1تموز 

 النهائية  

 ______      ____ 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

 

تتطلب مادة التالوة بشكل عملي من خالل مختبرات الصوت المتخصصة لما في ذلك من خدمة التعليم   

 المنهجية والتطبيقي لتالوة القران  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل  

 اإليضاح . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

  
 49الصفحة

 
  

 

 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .41

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .42

 العقيدة/ الصف الثاني   اسم / رمز المقرر  .43

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .44

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .45

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري الجديد الذي يبدا  - تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 10/8/2021وينتهي في , 6/12/2020العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق  

 google class roomمنصة 
 

 
 أهداف المقرر .48

 . والسنة املطهرة.مستمدة من القرآن الكرمي    لطالباتتكوين العقيدة السليمة والقوية يف نفوس ا -13

 . قاداهتا من خالل مقارنتها بغريهاتصوراهتا واعتإبراز مساحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتداهلا يف   -14

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

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

 ؛ البرنامج.
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 بعيداً عن التقليد األعمى  الطالبات بناء العقيدة السليمة يف نفوس  -15

 إبراز مساحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتداهلا يف تصوراهتا واعتقاداهتا من خالل مقارنتها بغريها.  -4     

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ

 االسالمي .   أهمية العقيدة االسالمية وأثرها على االنسانمعرفة  منتمكين الطالبات -1أ

 بين العقيدة اإلسالمية وغيرها   املقارنةتمكين الطالبات من -2أ

 المهمة قديماً وحديثاً . تعريف الطالبات بالمصادر العقيدة   -3أ
 الواجب والجائز والمستحيل في حق هللا  تعليم الطالبات  -4أ

 على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى تعليم الطالبات االستدالل  - 5أ 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تكوين القدرة للدفاع عن العقيدة اإلسالمية ابحلجة الدامغة والربهان القوي.    – 1ب 

 طالباتاستبعاد اخلرافات والتصورات الشاذة بعيًدا عن أذهان ال – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 .  االلكتروني البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي

 

ر أحكام النجاح  إلصدا عن طريق المنصة االلكترونية   _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية

 والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب العقيدة االسالمية   -1ج

     إيجاد االطمئنان والسكن النفسي لدى النشء من خالل تعريفهم على التصورات والمعتقدات   -2ج  

 الصحيحة. 

 تنمية الشعور بعظم اثر العقيدة في تهذيب النفوس  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -

 التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 اكتساب المهارة على المناظرة العقلية والفكرية  -1د 

 اكتساب المهارة على فك العبارات الدقيقة في صياغة اهل الكالم.  -2د 

 اكتساب المعرفة بخصائص كل فرقة من الفرق االسالمية .  -3د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي 6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ    بنية المقرر .29

 الصيفية 
مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مدخل الى علم   2 1كانون األول 

 العقيدة
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
الطريقة القياسية ،   تعريف العقيدة     2 2كانون األول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   اهمية العقيدة   2 3كانون االول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
المذاهب    2 4كانون األول 

 الكالمية 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   االلهيات    2 1كانون الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
وجود هللا جل    2 2كانون الثاني 

 جالله 
األداء الصفي   الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   دليل الحدوث    2 3كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   دليل الوجوب   2 4كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

دليل العناية    2 1شباط 

 واالختراع  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الدليل الوجودي   2 2شباط  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   الدليل االخالقي   2   3شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   الصفات االلهية    2 4شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص و  الصفة النفسية    2   1اذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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طريقة النص   الصفات السلبية   2 2اذار 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الصفات السلبية   2   3اذار 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الصفات السلبية   2 4اذار 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الصفات السلبية   2 1نيسان 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2   2نيسان   
2021 

الطريقة االستنباطية   صفات المعاني    2 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   صفات المعاني    2 4نيسان  

 ا لكتروني 

الطريقة القياسية   صفات المعاني    2 1مايس  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

في    2   2مايس  مايستحيل 

 حقه تعالى 
الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

في    2 3مايس  مايستحيل 

 حقه تعالى 
الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

ما يجوز في     2 4مايس 

 حقه تعالى 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

ما يجوز في    2 1حزيران 

 حقه تعالى 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   القضاء والقدر   2   2حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   القضاء والقدر  2     3حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 4حزيران 

 المشكالت  

    _____ 

 ____      ______ االمتحانات    ___  3و  2و  1تموز 
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 البنية التحتية   .30

 الدوري اصول الدين االسالمي رشدي عليان وقحطان   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 شرح النسفية سعد الدين التفتازاين عبد امللك السعدي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 االهليات جعفر السبحاين 

 العقيدة االسالمية حممد سعيد احلكيم  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع 

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 

تتطلب مادة العقيدة االسالمية توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ، وعليها   -

 يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهائية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .49

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .50

 مناهج المحدثين/ الصف الثاني  اسم / رمز المقرر  .51

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .52

 (google clasroom  ) 

 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .53

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 أهداف المقرر .56

متكني الطالبات من ضبط قواعد احلديث ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واخلطأ يف النصوص    -16
 املختلفة ، واستخدام أساليب احملدثني استخداماً صحيحاً . 

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

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

 ؛ البرنامج.
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وأشهر املصنفات فيه قدمياً  وحديثاً ومقاربة ماأضافه احلديث   تعريف الطالبات أببرز علماء احلديث  -17
 اىل القدمي منها . 

 الطالبات ابلفروق الدقيقة ألساليب احملدثني  .   تزويد  -18

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .32

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد الحديث الشريف . -1أ
علمياً يميز تمكين الطالبات من تطبيق قواعد الحديث الشريف في قراءة النصوص ونقد الكالم نقداً -2أ

 الصواب عن الخطأ 
 تعريف الطالبات بالمصادر الحديثية المهمة قديماً وحديثاً .  -3أ
 تعليم الطالبات  ما تتضمنه مناهج المحدثين المختلفة من فروق علمية.  -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ في النصوص المختلفة .  – 1ب 

 تنمية الحس العلمي السليم والذائقة الحديثية التي يمكنها الحكم على  النصوص .– 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب السنة النبوية ، وفهم كونها  المصدر الثاني للتشريع  بعد القرآن الكريم .  -1ج

 

 معرفة جماليات النصوص الحديثية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . إيقاظ وعي الطالبات بقيمة السنة النبوية في -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج الحديثية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور الحديث الشريف  -

 في التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 القدرة على التصحيح الحديثي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها علميٍا . -1د 

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.    -2د 

 اكتساب المعرفة بخصائص الحديث في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د 
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موعد بدا 9/8/2021وتنتهي 6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ   المقرربنية المقرر بنية  .33

 العطلة الصيفية 
الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

الطريقةالقياسية ،  الجوامع   2 1كانون االول

 طريقة النص  
 األداء الصفي

  االلكتروني 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   السنن   2 2كانون االول

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   المصنفات   2 3كانون االول

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   المجاميع   2 4كانون االول

 الطريقة القياسية 
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   الزوائد   2 1كانون الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   المستدركات   2 2كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   المستخرجات   2 3كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   المسانيد   2 4كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   العلل   2 1شباط 

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   اخرى   2 2شباط 

الصفي 

االلكتروني   
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 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 3شباط 

 منهج البخاري 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 4شباط 

 منهج البخاري 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 1اذار

 منهج البخاري 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 2اذار

 منهج مسلم 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 3اذار

 منهج مسلم 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 4اذار

 منهج مسلم 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2    1نيسان  

 منهج الصدوق 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2    2نيسان  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2    3نيسان  

 منهج الصدوق 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2    4نيسان  

 منهج الكليني 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تطبيقات على    2 1مايس 

 منهج الكليني 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 
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 البنية التحتية   .34

 الواضح في مناهج المحدثين د. ياسر الشمالي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 مناهج المحدثين حسن الحكيم   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 مناهج المحدثين جعفر السبحاني  

االلكتروني   

 واالمتحانات 
مناهج دراسة   2 2مايس

 الحديث 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   المنهج التحليلي   2 3مايس

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   المنهج التحليلي   2 4مايس

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
المنهج    2 1حزيران 

 االستقرائي 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
المنهج    2 2حزيران 

 االستقرائي 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   المنهج الجدلي  2 3حزيران 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص   المنهج الجدلي  2 4حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة حل   المنهج المقارن   2___ 1تموز

 المشكالت  

    _____ 

 ____      ______  المنهج المقارن   2 2تموز

   مراجعة عامة   2 3تموز

   االمتحانات    1واب   4تموز
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 دراسات في مناهج المحدثين محمد أمين القضاة  

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع الحديث وعلومه. 

 موقع ملتقى أهل الحديث  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .35

 

تتطلب مادة مناهج المحدثين توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم قواعد 

 الحديث الشريف وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

ريس ووسائل  وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التد 

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .57

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .58

 فقه األحوال الشخصية والمواريث/ الصف الثاني  اسم / رمز المقرر  .59

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .60

 (google clasroom  ) 

 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .61

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 أهداف المقرر .64

متكني الطالبات من ضبط  األحكام الفقهية املتعلقة ابألسرة ــ من زواج وطالق ووصااي ومواريث ــ  ،  -19
مبا ميكنهن من معرفة ومتييز الصواب واخلطأ يف العالقات األسرية .واحلقوق والواجبات ، واستخدام األساليب 

 الصحيحة يف التعامل األسري ، . 

20-  

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

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

 ؛ البرنامج.
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بات األسرية ، واستخدام األساليب الصحيحة يف التعامل األسري ،ووسائل بناء تعريف الطالبات ابحلقوق والواج
 البيت املسلم املثايل .  . 

هتيئة وإعداد الطالبات للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل املشكالت املتعلقة ابألسرة من خالل احلياة  -21
 االجتماعية   . 

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط أحكام الزواج والطالق والوصايا والمواريث. -1أ
 تقسيم اإلرث والحقوق المالية بطريقة عادلة.  تمكين الطالبات من -2أ
 تعريف الطالبات بالمصادر الفقهية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ
 تعليم الطالبات طرق النصح واالرشاد وحل المشكالت األسرية  . -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنزيل األحكام الشرعية على الوقائع االجتماعية األسرية .   – 1ب 

 تنمية الحس الشرعي السليم في التعامل اليومي لألسرة.– 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

تنشأة الطالبات على حب الشريعة االسالمية، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم    -1ج

 . 

 

 معرفة حكمة التشريع اإلسالمي في الحفاظ على األسرة المسلمة وتوفير مستلزمات إسعادها.  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة االلتزام بالمبادئ واألحكام الشرعية المتعلقة باألسرة. -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

الشريعة    - بدور  اإليمان  على  الطالبات  يبعث  مما  النفوس  في  المؤثرة   البليغة  العملية   النماذج  تقديم 

 االساسي في حماية المجتمع من التفكك والنهيار  .  

 طرائق التقييم     

أفك فهم  ومحاولة  والمقابلة  المالحظة  على  االعتماد  يتم  بل  التقليدية  التدريس  طرائق  هنا  التستخدم  ار  _ 

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 

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

.) 

 القدرة على. -1د 

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.    -2د 

 ائص. اكتساب المعرفة بخص -3د 
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 موعد بدا العطلة الصيفية 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .36

الس األسبوع 

 اعات 

مخرجات 

 التعلم المطلوبة 

أو    / الوحدة  اسم 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

باألحوال   •  3 1كانون االول التعريف 

 الشخصية 

 النكاح  •

 التعريف بالنكاح  •

  -أ

الطريقةا 

  ، لقياسية 

 طريقة النص  

األداء 

 الصفي

  االلكتروني 

 واالمتحانات 

 مشروعية النكاح  •  3 2كانون االول

 حكم النكاح  -ب 

 

الطريقة  

  ، القياسية 

 طريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
  •  3 3كانون االول

 المحرمات من النساء  •

الحرمة  -أ

 المؤبدة 

الحرمة  -ب 

 المؤقتة 

 

الطريقة  

  ، القياسية 

 طريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

 مقدمات النكاح  •  3 4كانون االول

 الخطبة  -أ

صفات   -ب 

 الزوجين 

 

طريقة  

 ، النص 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

 عقد النكاح  •  3 1كانون الثاني 

 

طريقة  

 ، النص 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
عقد   •  3 2كانون الثاني  فسخ  مبررات 

 النكاح 

 الصداق)المهر( •

 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 تعدد الزوجات  •  3 3كانون الثاني 

 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   النشوز     3 4كانون الثاني 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء الطريقة   الطالق      3 1شباط 
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 أـ تعريف الطالق 

 ب مشروعية الطالق

القياسية 

وطريقة  

 النص 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطالق ) ت ـــ أنواع    3 2شباط 

 رجعي/ بائن ( 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة   ج ــ الخلع وأحكامه   3 3شباط 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة   اإليالء   3 4شباط 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة   الظهار  3 1اذار

و   النص 

الطريقة  

 االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة   اللعان  3 2اذار

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   العدة   3 3اذار

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 النفقة    3 4اذار

 أــ تعريف بالنفقة . 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   الحضانة وأحكامها   3    1نيسان  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء   العطلة الربيعية       2نيسان  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   ثبوت النسب   3    3نيسان  

االستنباطية  

وطريقة  

 النص 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .37

وأحكام   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1  ، الشافعي  اإلمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه 

 المواريث 

 الوصية    3    4نيسان  

 تعريف بالوصية 

 مشروعية الوصية 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   أحكام الوصية    3 1مايس 

القياسية 

وطريقة  

 النص 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 الميراث   3 2مايس

 تعريف الميراث 

 أسباب الميراث 

الطريقة  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   موانع الميراث   3 3مايس

القياسية 

وطريقة  

 النص 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   فروض الميراث   3 4مايس

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة   أصحاب الفروض   3 1حزيران 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 التعصيب   3 2حزيران 

 الحجب 

الطريقة  

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 العول  3 3حزيران 

 

طريقة  

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة   الرد  3 4حزيران 

حل 

 المشكالت  

    

 _____ 

__  1تموز

 _ 

_____  االمتحانات النهائية   

 _ 

     

 ____ 
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 للدكتور أحمد عبيد الكبيسي   –أحكام األحوال الشخصية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

   –أحكام المواريث ــ للدكتور عبد عطية الجبوري  

بها                   يوصى  التي  والمراجع  الكتب  اـ 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

. 

مواقع  االلكترونية,  المراجع  ـ  ب 

 االنترنيت ....

 موقع . 

 موقع جامعة األزهر . 

 موقع كلية   بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

 

تتطلب مادة األحوال الشخصية والمواريث توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية  

 في فهم أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي  ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

سي من طرائق التدريس ووسائل  وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع درا

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .65

 والتربية اإلسالمية / كلية التربية للبنات قسم علوم القرآن   / المركز علمي القسم ال .66

 المرحلة الثانية  /علم نفس النمو طفولة ومراهقة اسم / رمز المقرر  .67

عن  صفي   أشكال الحضور المتاحة  .68 االلكتروني  التعليم  بطريقة  الدراسة  فيه  واعتمدت 

 ( google clasroomطريق منصة ) 
 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .69

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 أهداف المقرر .72

ابملعارف الرتبوية والنفسية وتعليمهن املبادئ والطرق احلديثة يف دراسة  النمو وخصائصه ومتطلبات املراحل  تزويد الطالبات  
 العمرية للنمو اإلنساين 

 تزويد الطالبات ابخلربات والنظرايت النفسية ونتائج األحباث والدراسات احمللية والعاملية فيما خيص علم نفس النمو  

 بة البحوث والتقارير وتلخيص األفكار النظرية والتطبيقية يف جمال علم نفس النموتدريب الطالبات على كتا 

  Classroomتزويد الطالبات ابخلربات على التعلم وتلقي احملاضرات على طريق منصة التعلم االلكرتوين 

مقتض يو إيجازاً  المقرر هذا  ً فر وصف  الطالب  با المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات   ألهم خصائص 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛وصف البرنامج.
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العطلة موعد بدا 9/8/2021وتنتهي 6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ    بنية المقرر .39

 الصيفية 
األسبو 

 ع 
الساعا 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

ان تتعرف الطالبة   

القران  على ما جاء في 

النبوي   والحديث  الكريم 

يخص  فيما  الشريف 

 مراحل النمو وتطوره 

الطفولة  رعاية 

 في القران الكريم 
الشرح و 

 المناقشة 
االمتحان  

 االلكتروني 

    / النمو  تعريف 

العوامل  قوانينه/ 

 / النمو  في  المؤثرة 

والوراثية/   البيئية 

الجنينية   المرحلة 

خصائصها  

 ومتطلباتها 

  

الطفولة     مرحلة 

والمتوسطة   المبكرة 

مشكالت   والمتاخرة  /

اسبابها   الطفولة 

وسبل  واعراضها 

 حلها

  

المراهقة     مرحلة 

/    / مراحلها   / معناها 

  / خصائصها 

/    مكشالت  المراهقة 

كيفية    / حلها  سبل 

مع   المراهق  تكيف 

  / االخرين  مع  نفسه 

المراهق   اختيار  كيفية 

 للتخصص والمهنة 

  

     / الرشد  مرحلة 

  / متطليباتها   / معناها 

تكوين    / مهامها 

تحمل   / االسرة 

 المسوؤليات 

  

مرحلة    

الشيخوخة / متطلباتها  

وخصائصها  

ورعاية   وامراضها 

 المسنين 

  

النمو       نظريات 
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 البنية التحتية   .40

 جتمع املواد املقررة من كتب خمتلفة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 واميمة علي خان علم نفس الطفولة واملراهقة / مجال االلوسي  -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 علم النفس التطوري / سامي عريفج -2

 اساسيات علم النفس التطور/شفيق حسان   -3

 االنرتنيت  -4

)    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية 

مواقع  االلكترونية,  المراجع  ـ  ب 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1

اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في المجاالت التربوية والنفسية، مراجعة البحوث والدراسات  -2

 المنشورة وغير المنشورة في الجامعات والدوريات 

 اإلفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية  -3

 

 
 

 

 

 

 

)نظرية   النفسي 

بياجيه ، نظريه فرويد 

 ، برونر  نظرية   ،

 ، كولبرك  نظرية 

 نظرية اريكسون 
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .73

   علوم القرآن والتربية اإلسالميةقسم  القسم العلمي  / المركز .74

 للمرحلة الثالثة  /تفسير آيات االحكام   اسم / رمز المقرر  .75

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .76

 (google clasroom  ) 

 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .77

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .78

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .80

 . عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية    ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي  -22

 .ومواعظه . التعرف على تفسري القرآن الكرمي ومعرفة احكامه   -23

تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنه من تفسري القرآن ومايشمله هذا الكتاب العظيم من   -24

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

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

 ؛ البرنامج.
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 .احكام تنظم حياة الفرد واجملتمع

 ن قراءة سليمة والتدبر يف آايته . تدريب الطالبات على قراءة القرآ   -4     

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
ومعرفة ماتحويه هذه االيات من احكام تنظم حياة الفرد  معرفة آايت االحكام من تمكين الطالبات -1أ

 .  والمجتمع
 من معرفة االحكام الشرعية وكيفية تطبيقها   تمكين الطالبات -2أ

 . والتي تخص  تفسير أيات االحكامالمهمة قديماً وحديثاً   الطالبات بالمصادرتعريف  -3أ
  التعرف على معاني ما درسته الطالبات من كالم هللا تعالى  وماحواه من احكام وأداب وسلوك . -4أ

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . عن دينهم وماحيمل هذا الدين من احكام    للدفاع  لدى الطالبات  تكوين القدرة    – 1ب 
 تمكين الطالبات من تطبيق االحكام الشرعية التي تحملها هذه االيات الكريمة في حياتهم اليومية   2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  وتعلم احكامه .القرآن الكريم تنشأة الطالبات على حب  -1ج

بان آيات القرآن تحتوي على   ي لدى النشء من خالل تعريفهم إيجاد االطمئنان والسكن النفس   -2ج  

 .      االحكام الشرعية التي تنظم حياتهم .

    الرغبة لدى الطالبات بتعلم آيات االحكام .تنمية  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في  تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس  -
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 التواصل وبث األفكار . 

 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . الطالبة 

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

    في كيفية استنباط آيات االحكام .اكتساب المهارة  -1د 

 .   في كيفية استباط االحكام من االيات ومعرفة اراء العلماء في هذهاالحكاماكتساب المهارة -2د 

 . من خالل التفكر في آيات هللا اكتساب المعرفة  -3د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .42

 الصيفية 
مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تعريف تفسير     2 1األول  كانون

 آيات االحكام 
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
القول في   2 2األول كانون 

 االستعاذة 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
داء الصفي األ

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   سورة الفاتحة   2 3االول  كانون

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
اقوال العلماء    2 4األول  كانون

في قرآة الماموم 

 الفاتحة 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
باب استقبال    2 1الثاني كانون 

 القبلة 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
سورة البقرة    2 2الثاني  كانون

 158االية 
 األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   سورة البقرة   2 3الثاني  كانون

االلكتروني  

 واالمتحانات 
باب استقبال    2 4الثاني  كانون

 القبلة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

سورة البقرة    2 1 شباط

 159االية 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

 األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

سورة البقرة    2 2  شباط

 161االية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

سورة البقرة    2   3شباط 

  173االية 

حرمت عليكم  

 الميتة 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

سورة البقرة    2 4 شباط

 173االية 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

 األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص و  الربا  2   1 اذار

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  
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 واالمتحانات 

سورة    2 2 اذار

 280البقرةاالية 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   اية الدين  2   3 اذار

  االلكتروني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الرهن   2 4 اذار

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   سورة املائدة  2 1 نيسان

االلكتروني  

 واالمتحانات 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2   2نيسان   
2021 

الطريقة االستنباطية   3سورة املائدة االية    2 3   نيسان

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   التذكية   2 4نيسان  

 ا لكتروني 

الطريقة القياسية   اابحة الطيبات   2 1مايس  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   احكام الصيد   2   2مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   5سورة املائدة االية    2 3مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طعام الذين    2 4مايس 

 اوتوا الكتاب 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   احكام التيمم   2 1حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   التيمم   2   2حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   التيمم   2     3حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

 _____         االستنباطية التيمم   2 4حزيران 
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 البنية التحتية   .43

تفسري آايت االحكام للجصاص /تفسري آايت االحكام البن العريب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 تفسري آايت االحكام /

تفسري القرأن للجصاص وتفسري القرآن البن العريب  وتفسري القرآن للكياهلراسي    ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 ومسالك االفهام للكاظمي  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ 

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .44

 

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ،  تفسير آيات االحكامتتطلب مادة  -

 وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____      ______   االمتحانات النهائية  ___  3و  2و  1تموز 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .81

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .82

 الثالثة االديان/ المرحلة  اسم / رمز المقرر  .83

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .84

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .85

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

يبدا بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري الجديد الذي  - تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 10/8/2021وينتهي في , 6/12/2020العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق  

 google class roomمنصة 
 

 أهداف المقرر .88

 ومعتقداهتا متكني الطالبات من ضبط علم االداين السماوية والدايانت الوضعية وبيان حد كل داينة واهم فرقها    -25

أضافه احلديث  تعريف الطالبات أببرز علماء االداين وأشهر املصنفات فيه قدمياً  وحديثاً ومقاربة ما -26
 اىل القدمي منها . 

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

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

 ؛ البرنامج.



80 

 

  
 80الصفحة

 
  

 . بيان أثر األداين يف حياة الشعوب -27

 تعريف الطالبات أبهم الفروق اجلوهرية بني داينة وداينة   -4

 توضيح أمهية هذا النوع من الدراسات اليت تعترب اسرتاتيجية لنشر الـدعوة وحراسة الدين. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .45

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة ديانات الشعوب األخرى.  تمكين الطالبات من  -1أ

 ديانات الشعوب األخرى.  اهم معتقدات معرفة  تمكين الطالبات من -2أ

 تعريف الطالبات بمصادر االديان المهمة قديماً وحديثاً . -3أ
 الديانات وبين واقعهم العملي تمكين الطالبات من الربط بين الجانب النظري المعرفي الهل-4أ

 تمكين الطالبات من متابعة التطور المعرفي والثقافي لكل ديانة  -5أ 

  
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تقوية قابلية الطالبات الذهنية للتميز بين الصحيح من غيره في اصول الديانات جميعا . – 1ب 

 للطالبات والقدرة على المناظرة العلمية مع المخالفتنمية الحس الفكري – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 .االلكتروني  البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 والقيمية   األهداف الوجدانية -ج

 تنمية روح التسامح بين الطوائف الدينية .  -1ج

 

 تعزيز القيم العلمية لفكر الطالب الجامعي.    -2ج-

 إبراز مكانة اإلسالم بين األديان  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -

 التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 القدرة على التميز بين معتقدات الديانات -1د 

 تحصيل معارف متينة بطرق الحوار والمناظرة   -2د 

 فتح آفاق التفتح على اآلخر سواء مذاهب فكرية أو حضارات أو ثقافات     -3د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .46

 الصيفية 
الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مقدمة في علم    2 1كانون األول 

 االديان 
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
الطريقة القياسية ،   اليهودية    2 2كانون األول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   اسماء اليهودية     2 3كانون االول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
نظرة مجملة في    2 4كانون األول 

 تاريخ اليهود 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
مصادر التشريع    2 1كانون الثاني 

 اليهودي 

 العهد القديم 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي   الطريقة القياسية   العهد القديم   2 2كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   التلمود   2 3كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
عقائد اليهود   2 4كانون الثاني 

واالنتقادات 

 الموجهة لها  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   النصرانية   2 1شباط 

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   العهد القديم  2 2شباط  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   العهد الجديد    2   3شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

صور من    2 4شباط 

تشريعات  

 المسيحية  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

صورمن    2   1اذار 

تشريعات  

 المسيحية  

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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طريقة النص     الكاثوليك  2 2اذار 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية     االرثذوكس  2   3اذار 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الكنيسة القبطية   2 4اذار 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الكنيسة    2 1نيسان 

 المارونية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2   2نيسان   
2021 

الطريقة االستنباطية   الصابئة    2 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الديانة    2 4نيسان  

 الهندوسية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 ا لكتروني 

الطريقة القياسية   الديانه البوذية   2 1مايس  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   الديانة الجينية   2   2مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   الديانة الكنفوشية   2 3مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الديانة الشنتوية   2 4مايس 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الديانة الشنتوية   2 1حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الديانة الشنتوية   2   2حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   الديانة الشنتوية   2     3حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 4حزيران 

 المشكالت  

    _____ 

 ____      ______ االمتحانات    ___  3و  2و  1تموز 
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 البنية التحتية   .47

 مقارنة االداين امحد شليب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 الفكر الديين اليهودي د حسن ظاظا  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 ترمجان االداين د اسعد السممحراين

 مقارنة االداين د امحد اخلطيب 
 اداين وفرق حممد عوضه  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع مكتبة املهتدين 

   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .48

 

 القيام بزيارات ميدانية لدور العبادة التابعة الصحاب االقليات الدينية في العراق.  -

ضرورة العمل على مد جسور التعاون االكاديمي بين المختصين من االكاديميين لباقي االقليات الدينية  -

في اربيل   ية في اربيل، او كلية بابل لالهوت في العراق كالتعاون بانشطة علمية مع الجامعة الكاثوليك

 ايضا. 

مع معهد دراسات التنوع الديني في بغداد على شكل محاضرات يلقيها مختصو المعهد، او ايفاد التعاون  -

عدد من الطلبة والتدريسيين لحضور ما يقدمه المعهد من محاضرات تأهيلية للمختصين تهدف الى 

 تدريب االكاديميين وتهيئتهم لتدريس مادة االديان 

نة االديان توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية وعليها يقع  تتطلب مادة مقار -

 الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  

 االديان كون مكتبة الكلية تفتقر الى ذلكتوفير الكتب االساسية في مادة  -

يصعب التعامل معها  pdfكون الكتب المتوفرة  wordتوفير كتب الكترونية في مادة االديان بصيغة  -

 عند البحث عن جزئية معينة 

تخصيص فيزا كارت للكلية لشراء الكتب التي تخص المادة من االنترنيت وتوفيرها للطالبات اذ توجد   -

 ب المهمة في مادة االديان متوفرة على االنترنت وباسعار مناسبة جدا الكثير من الكت

 
 

 

 

 النهائية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .89

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .90

 العقيدة/ الصف الثالث  اسم / رمز المقرر  .91

بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة  محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .92

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .93

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .94

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري الجديد الذي يبدا  -

 10/8/2021وينتهي في , 6/12/2020العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق  

 google class roomمنصة 
 

 أهداف المقرر .96

 . والسنة املطهرة.مستمدة من القرآن الكرمي    لطالباتتكوين العقيدة السليمة والقوية يف نفوس ا -28

 . قاداهتا من خالل مقارنتها بغريهااإلسالمية، واعتداهلا يف تصوراهتا واعتإبراز مساحة وكمال العقيدة   -29

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

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

 ؛ البرنامج.
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 بعيداً عن التقليد األعمى  الطالبات بناء العقيدة السليمة يف نفوس  -30

 إبراز مساحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتداهلا يف تصوراهتا واعتقاداهتا من خالل مقارنتها بغريها.  -4     

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ

 االسالمي .   أهمية العقيدة االسالمية وأثرها على االنسانمعرفة  منتمكين الطالبات -1أ

 بين العقيدة اإلسالمية وغيرها   املقارنةتمكين الطالبات من -2أ

 المهمة قديماً وحديثاً . تعريف الطالبات بالمصادر العقيدة   -3أ
 الواجب والجائز والمستحيل في حق هللا  تعليم الطالبات  -4أ

 على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى تعليم الطالبات االستدالل  - 5أ 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تكوين القدرة للدفاع عن العقيدة اإلسالمية ابحلجة الدامغة والربهان القوي.    – 1ب 

 طالباتاستبعاد اخلرافات والتصورات الشاذة بعيًدا عن أذهان ال – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 .االلكتروني  البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب العقيدة االسالمية   -1ج

     إيجاد االطمئنان والسكن النفسي لدى النشء من خالل تعريفهم على التصورات والمعتقدات   -2ج  

 الصحيحة. 

 تنمية الشعور بعظم اثر العقيدة في تهذيب النفوس  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -
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 التواصل وبث األفكار . 

 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 اكتساب المهارة على المناظرة العقلية والفكرية  -1د 

 اكتساب المهارة على فك العبارات الدقيقة في صياغة اهل الكالم.  -2د 

 اكتساب المعرفة بخصائص كل فرقة من الفرق االسالمية .  -3د 

 



88 

 

  
 88الصفحة

 
  

موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي 6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ    بنية المقرر .49

 الصيفية 
الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

حاجة العقل   2 1كانون األول 

االنساني الى  

 هدي النبوة 

،  الطريقةالقياسية

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
مناقشة منكري      2 2كانون األول 

 النبوات 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   النبوة ومهمتها   2 3كانون االول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طرق اثبات    2 4كانون األول 

 النبوة 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
مستلزمات   2 1كانون الثاني 

 النبوة 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
صفات االنبياء:    2 2الثاني كانون 

 التبليغ 
األداء الصفي   الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   العصمة  2 3كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   الفطانة   2 4كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   الذكورة  2 1شباط 

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   السالمة  2 2شباط  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   الوحي   2   3شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

شبهات حول    2 4شباط 

 الوحي 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص و  المعجزة  2   1اذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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اثبات نبوة    2 2اذار 

رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

اليوم االخر في    2   3اذار 

الفكر غير  

 االسالمي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني   

 واالمتحانات 

اليوم االخر في    2 4اذار 

 الفكر االسالمي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   التوبة   2 1نيسان 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

/ 4/ 10 4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2   2نيسان   
2021 

الطريقة االستنباطية   الربزخ   2 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الساعة  2 4نيسان  

 ا لكتروني 

الطريقة القياسية   الصور  2 1مايس  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   الحشر  2   2مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

العرض   2 3مايس 
 واحلساب

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   احلوض  2 4مايس 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   امليزان   2 1حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   اجلنة  2   2حزيران 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص   النار   2     3حزيران 

 القياسية والطريقة 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 4حزيران 

 المشكالت  

    _____ 
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 البنية التحتية   .50

 اصول الدين االسالمي رشدي عليان وقحطان الدوري  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 شرح النسفية سعد الدين التفتازاين عبد امللك السعدي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 العقيدة االسالمية واسسها عبدالرمحن حسن امليداين 
 العقيدة االسالمية اركاهنا وحقائقها د. مصطفى اخلن 

 العقيدة االسالمية جعفر السبحاين 
 عقائد االمامية حممد رضا املظفر 

والمراجع التي يوصى بها                  اـ الكتب 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .51

 

تتطلب مادة العقيدة االسالمية توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ، وعليها   -

 يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

االمتحانات    ___  3و  2و  1تموز 

 النهائية  

 ______      ____ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   التعليمية المؤسسة  .97

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .98

 أصول الفقه /الصف الثالث  اسم / رمز المقرر  .99

وقد أعتمدت الدراسة فيه بالتعليم األلكتروني عن محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .100

 google classroomطريق منصة 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .101

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .102

بسبب جائحة كورونا فقد أعتمد التقويم   2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .103

/   12/  6الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي فيه في 

وقد أعتمدت الدراسة فيه   2021/   8/   10وينتهي في  2020

 google classroomبالتعليم األلكتروني عن طريق منصة 
 أهداف المقرر .104

تكوين  ومبا يغطي احلاجة هلذا العلم .أصول الفقه البيان العلمي الوايف للمواضيع املهمة واألساسية يف مادة   -1 -31
ابلطرق الصحيحة اليت  حيحة القرآن الكرمي  والسنة املطهرة، واملعرفة الص أحكام امللكة والدافعية يف نفوس الطالبات لفهم 
 .   وبشكٍل ميسوٍر ومناهج صحيحٍة  وضوابط يف ضوء قواعد  يسلكها اجملتهدون يف إستنباط األحكام 

من خالل طرٍق علميٍة وقواعد   البات لفهم أحكام القرآن الكرمي والسنة املطهرةتكوين امللكة والدافعية يف نفوس الط -32
 اإلسالمي وقواعده وطرق اإلستنباط املعتربة  يف التشريع اإلسالمي  .   صحيحٍة إستعانة ابلفهم الدقيق ألصول الفقه

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

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

 ؛ البرنامج.
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ابلعلم الذي يبحث مصادر األحكام وحجيتها ومراتبها واإلستدالل هبا وشروط الدقيقة    املعرفةترسيخ   -33
 اإلستدالل .  

مية واحلديثة حيث  تعريف الطالبات  إبصطالحات الفقه وأصوله واليت يستخدمها أهل هذه العلوم يف كتبهم القد -34
 بذلك  .   يكون االمر سهاًل بيناً  عند الرجوع إىل املراجع واملصادر املتعل ِّقة

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
الشرعية  -1أ   لألحكام  الوصول  مناهج  بيان  في  وأثره  الفقه  أصول  أهمية  معرفة  من  الطالبات  تمكين 

 وطرق األستنباط .  

 تمكين الطالبات من المقارنة بين أصول الفقه والفقه . -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر المهمة المتعلّ قة بعلم اصول الفقه  قديماً وحديثاً .  -3أ

تعريف الطالبات بعلم إستنباط   - 5أ  . الطالبات  باألحكام التكليفية والوضعية واألدلة الشرعيةتعليم  -4أ

 األحكام الشرعية في ضوء المناهج التي رسمها علم األصول ، وبتطبيق القواعد التي قررها .

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 اإلجمالية والمباحث المتعلقة بعلم اصول الفقه . اإلتقان المعرفي للقواعد واألدلَّة  – 1ب 

 

ة تفسيرها ومعرفة المراد منها واستبعاد  – 2ب  تمكين الطالبات من فهم العبارات الشرعية وصحَّ

 ستخراج االحكام .إلخاطئة والمناهج غير الصحيحة في المفاهيم ا

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 القاء المحاضرات ( ._ الطريقة القياسية ) 

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

ٍة وأساسية من علوم الشريعة اإلسالمية . تنشأة -1ج  الطالبات على حب علوم الفقه وأصوله كعلوم مهمَّ

تنمية الشعور بأهمية المعرفة بالطرق والمناهج الصحيحة للوصول الى األحكام الشرعية الصائبة     -2ج

فاتهم   من مصادرها األصيلة ومظانها وأثره اإليجابي في حياة الناس  العملية والسلوك   الصحيح في تصرُّ

 وعقودهم .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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تقديم النماذج االصولية من قواعد وأدلٍَّة وضوابط لبيان مسالك اإلستدالل الفقهي وإبرازالمناهج السليمة   -

فات المكلفين العملية .  إلستنباط  األحكام ، وتصويب وتهذيب تصرُّ
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

اكتساب المهارة على معرفة األسس التي يستند اليها الفقهاء في خياراتهم الفقهية ، والترجيح بينها   -1د 

 وتخريجها في ضوء المناهج االصولية المتبعة . 

 ه.  اكتساب المهارة على فك العبارات الدقيقة والمصطلحات التي صاغها  علماء أصول الفق-2د 

اكتساب المعرفة باألدلة والقواعد األصولية والمقاصد الشرعية لتكون معايير لألحكام واآلراء  -3د 

 اإلجتهادية العملية المتعلّ قة بحياة الناس وتعامالتهم .  . 
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 بنية المقرر  .52

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

أصول  ب تعريف   2 1كانون األول 

وبيان   الفقه

المفاهيم المتلّ قة  

 به  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
 األداء الصفي

  االلكتروني 

 واالمتحانات 

موضوع أصول   2 2كانون األول 

 الفقه  
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الغرض من   2 3كانون االول 

 أصول الفقه 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
نشأة أصول    2 4كانون األول 

 الفقه وتدوينه 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الحكم الشرعي    2 1كانون الثاني 

 ) تعريفه (  
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
أقسام الحكم    2 2كانون الثاني 

 الشرعي  
األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الواجب وأقسامه   2 3كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
المندوب   2 4كانون الثاني 

 وأقسامه 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
ما  المكروه و  2 1شباط 

 يتعلَّق به 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   المباح وأقسامه   2 2شباط 

الصفي 

االلكتروني   
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 واالمتحانات 
العزيمة   2   3شباط 

 والرخصة 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
أقسام الحكم    2 4شباط 

 الوضعي 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص و  لحاكم ا  2   1آذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص   المحكوم فيه   2 2آذار 

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
صحة    2   3آذار  شروط 

التكليف  
 بالفعل 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   حق هللا تعالى   2 4آذار 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
وما    2 1نيسان  العبد  حق 

  فيه   اجتمع
 الحقان  

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
    العطلة الربيعية     2نيسان   
األهلية    2 3نيسان  تعريف 

قسميها   وبيان 
 الوجوب واألداء 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الكاملة    2 4نيسان    األهلية 

واألهلية  
الناقصة  

 وأدوارهما 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
  2 1مايس 

األهلية  عوارض  
السماوية )  ا

 الجنون والعته ( 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .53

الوجيز في اصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ، وأصول الفقه ، محمد رضا   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 المظفر ، االصول العامة للفقه المقارن ، للسيد محمد تقي الحكيم

سيف الدين علي بن محمد    األحكام في أصول األحكام ، لآلمدي ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
وطرق   االحكام  أصول    ، زهره  أبو  محمد   ، الفقه  أصول   ،

 األستنباط في التشريع اإلسالمي ، حمد عبيد الكبيسي . 

لنسيان والنوم  ا  2   2مايس 
واإلغماء  
كعوارض  
سماوية  
 لألهلية

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

العوارض    2 3مايس 
  ( السماوية 
 املرض واملوت ( 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

العوارض   2 4مايس 

المكتسبة )  

 الجهل والخطأ (

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
العوارض   2 1حزيران 

المكتسبة )  

الهزل والسفه 

والسكر 

 واإلكراه  ( 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

مصادر التشريع    2 2حزيران 

اإلسالمي المتفق  

 عليها .   

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
مصادر التشريع    2  3حزيران 

 المختلف فيها 

النص  طريقة 

 والطريقة القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة حل   مراجعة   2 4حزيران 

 المشكالت  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اإلمتحانات    ___  3و  2, 1تموز 

 النهائية 

 ______      ____ 
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
الوجيز يف اصول الفقه ، أ. د وهبه الزحيلي  ، االمنوذج يف أصول الفقه  

 ، د. فاضل عبد الواحد عبد الرمحن. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 دروس يف أصول القثه امللتقى الفقهي /   -
 ابرانمج املكتبة الشاملة /  -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .54

 

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ، وعليها يقع  أصول الفقه   تتطلب مادة  -

 الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .1

 القسم العلمي  / المركز .2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية 

 
 الثالثة المرحلة  /طرائق التدريس  اسم / رمز المقرر  .3

الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   نظري فقط أشكال الحضور المتاحة  .4

google class room  
 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

يبدا بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري الجديد الذي  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 10/8/2021وينتهي في , 6/12/2020العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق  

  google class roomمنصة 
 أهداف المقرر .8

 .تزويد الطالبات ابملعلومات النظرية يف مادة طرائق التدريس 1

 ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية قوية هلن .تزويد الطالبات مبعلومات عملية 2

 Classroomالتعلم على المنصة االلكترونية  تزويد الطالبات مبعلومات عملية ونظرية . 3

 
 
 
 
 
 

 

الطالب   المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  تحقيقها  

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

 التدريس المختلفة تعريف الطالبات بطرائق  -1أ
 تمكين الطالبات على كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 إكساب الطالبات مهارات تطبيق طرائق تدريس المختلفة – 1ب 

  - 2ب 
  - 3ب 
     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 أعطاء المحاضرات وإلقاءها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام االنترنت  -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 اجراء امتحانات يومية سريعة-

 اجراء االمتحانات الشهرية  -

 اجراء االمتحانات النهائية  -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درسنها في مادة طرائق التدريس -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع -3ج

 يات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا تنمية أخالق  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 أعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا  -

 المناقشة  -
 Classroomالتعلم على المنصة االلكترونية  -

 

 
 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .12

 كتاب طرائق التدريس العامة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   كتاب طرائق التدريس العامة ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

توفيق احمد مرعي ، محمد محمود للمؤلف 

 الحيلة 

بها                   يوصى  التي  والمراجع  الكتب  اـ 

 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية  ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 االمتحانات اليومية السريعة والشهرية والنهائية  -

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -2 -
 

 

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

.) 

 تمكين الطالبات من جعل مادة طرائق التدريس قاعدة لهن لالستفادة منها -1د   

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن -2د 

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د 

 

 بنية المقرر  .11

األسبو 

 ع 
الساعا 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

طرائق   التعرف على   
التدريس وما يتعلق  
 ابلعملية التدريسية 

 االختبار  المناقشة  طرائق التدريس 
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المراجع   ـ  مواقع ب  االلكترونية, 

 االنترنيت ....
 
 
 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1  

اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في طرائق التدريس ،مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغير   -2

 المنشورة في الجامعات والدوريات 

 نتائج البحوث التجريبية االفادة من مستحدثات  -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .9

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .10

 للمرحلة الثالثة  /تالوة وحفظ    اسم / رمز المقرر  .11

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .12

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .13

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .16

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية وفهم للنص القرآين . ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي   -35

 التعرف على احكام التالوة  -36

تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنه من تالوة آلايت القرآن  وما يشمله هذا الكتاب العظيم   -37
 .من احكام تنظم حياة الفرد واجملتمع

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

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

 ؛ البرنامج.
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 تدريب الطالبات على حفظ آايت القران الكرمي وفهم معانيه     -4     

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
 آيات القرآن الكريم      فهمو حفظ  منالطالبات تمكين -1أ
 من معرفة اهمية تطبيق احكام التالوة  تمكين الطالبات  -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر  المهمة قديماً وحديثاً والتي تخص  احكام التالوة  .   -3أ
التعرف على معاني ما درسته الطالبات من كالم هللا تعالى  وما حواه من احكام وأداب وسلوك  -4أ

   والمتمثلة بتفسير سور جزء قد سمع . 

 الخاصة بالمقرر.  األهداف المهاراتية  -ب 

 تكوين القدرة لدى الطالبات للدفاع  عن دينهم وما يحمل هذا الدين من احكام .   – 1ب 

 تمكين الطالبات من فهم احكام التالوة وتطبيقها .     2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب القرآن الكريم وتعلم احكامه .  -1ج

بان آيات القرآن تحتوي على   ي لدى النشء من خالل تعريفهم إيجاد االطمئنان والسكن النفس   -2ج  

 .      االحكام الشرعية التي تنظم حياتهم .

 تنمية الرغبة لدى الطالبات بتعلم آيات القرآن الكريم وتعليمها .   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -

 التواصل وبث األفكار . 
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 طرائق التقييم     

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 اكتساب المهارة في كيفية تطبيق احكام التالوة    -1د 

 اكتساب المهارة في كيفية حفظ االيات .   . -2د 

 اكتساب المعرفة من دراسة سورة قد سمع  -3د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .14

 الصيفية 
مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة /  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

حفظ سورة    2 1كانون األول 

 المجادلة 
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 
الوقف   2 2كانون األول 

 واالبتداء
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
حفظ سورة    2 3كانون االول 

 الحشر  
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
احكام الوقف    2 4كانون األول 

 واالبتداء  
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
حفظ سورة    2 1كانون الثاني 

 الممتحنة  
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الوقف   2 2كانون الثاني 

االختياري  

 وانواعه  

األداء الصفي   الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
حفظ سورة    2 3كانون الثاني 

 الصف 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
تعريف االبتداء   2 4كانون الثاني 

 وانواعه  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

حفظ سورة    2 1شباط 

 الجمعة  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الوقف القبيح   2 2شباط  

 وانواعه  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

حفظ سورة    2   3شباط 

 المنافقون  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

االسكان    2 4شباط 

 المحض 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

طريقة النص و  الروم واالشمام   2   1اذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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حفظ سورة    2 2اذار 

 التغابن 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   السكت    2   3اذار 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

الوصل   2 4اذار  همزة 

وسبب  تعريفها 

 التسمية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   مقاصد السورة   2 1نيسان 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

   العطلة الربيعية   2   2نيسان   

سورة    2 3نيسان    حفظ 

 الطالق 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الوصل   2 4نيسان   همزة 

 في االفعال

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 ا لكتروني 

الوصل   2 1مايس   همزة 

 في االسماء 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   السكت الواجب    2   2مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   السكت الجائز   2 3مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الوقف الكافي   2 4مايس 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الوقف   2 1حزيران 

 االختياري  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الوقف   2   2حزيران 

 االنتظاري  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

حفظ سورة    2     3حزيران 

 التحريم  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

حفظ سورة    2 4حزيران 

 التحريم  

 _____     االستنباطية    

 ____      ______   االمتحانات النهائية  ___  3و  2و  1تموز 
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 البنية التحتية   .15

علم التجويد احكام نظرية ومالحظات تطبيقية املستوى الثاين د.حيىي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 عبد الرزاق  الغواثين  

 مؤلفات وكتب احكام التالوة والتجويد   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

            اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .16

 

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ، وعليها    التالوة والحفظ تتطلب مادة  -

 يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .17

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .18

 فقه المعامالت المالية / الصف الثالث  اسم / رمز المقرر  .19

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة )   أشكال الحضور المتاحة  .20

google clasroom  ) 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .21

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقييم  –  2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في  2021/ 6/12

الصيفية واعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم االلكتروني عن  

 ( google clasroomطريق منصة ) 

 
 أهداف المقرر .24

متكني الطالبات من ضبط فقه املعامالت ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واخلطأ يف النصوص    -38
 املختلفة ، واستخدام أساليب الفقهاء اثناء تناول املسائل الفقهية استخداماً صحيحاً . 

 هأضافة ما صنفات فيه قدمياً  وحديثاً ومقارنوأشهر امل  تعريف الطالبات أببرز علماء الفقه االسالمي  -39
 اىل القدمي منها .   الفقه املعاصر 

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

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

 ؛ البرنامج.
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تزويد الطالبات ابلفروق الفقهية الدقيقة عند االقدمني واملعاصرين وتكوين ملكة االجتهاد الفقهي  -40
 الرصني . 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .17

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط  المسائل  الفقهية  في المعامالت المالية وكيفية فهمها وتناولها . -1أ
وذلك عن طريق جعلها مطبقة على ارض  تمكين الطالبات من تطبيق تلك المسائل الفقهية  -2أ

 الواقع وبما يالمس حياة الناس ومعامالتهم المالية .
 مهمة  قديماً وحديثاً . تعريف الطالبات بالمصادر الفقهية ال -3أ
 تعليم الطالبات  ما تتضمنه مسائل فقه المعامالت المالية  المختلفة من فروق علمية  دقيقة . -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ في النصوص المختلفة .  – 1ب 

يمكنها الحكم على  النصوص والمسائل  الفقهية  تنمية الحس العلمي السليم والملكة الفقهية  التي  – 2ب 

 المالية  وبما ينسجم وروح الشريعة الغراء.

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

الطالبات على حب الفقه االسالمي بصورة عامة والفقه المالي بصورة خاصة ، وفهمه كونه   تنشأة -1ج

 مستمدا من الشريعة االسالمية . 

 

 معرفة جماليات المسائل الفقهية  وكم هي قد اثرت المكتبات والعقول بكل ما هو نافع ومفيد  .  -2ج-

لتنظيم حياة الناس ومعامالتهم المالية وغيرها   توعية  الطالبات بقيمة الفقه االسالمي وانه وجد  -3ج

 وعلى مستوى الفرد والجماعة  والمجتمع اجمع .

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج الفقهية الرصينة  والبليغة  والمؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدورالفقه   -

 االسالمي في نشر الوعي  واألفكار . 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

القدرة على التصحيح واالجتهاد الفقهي  واثراء المسائل الفقهية المعاصرة باالراء والحلول لكل -1د 

 زمان ومكان .  

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الفقهية الحديثة للحوار والتواصل.   -2د 

 بالقوانين الفقهية الدولية  . اكتساب المعرفة بخصائص فقه المعامالت  ومقارنتها  -3د 
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 بنية المقرر  .18

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

البيع تعريفه   2 1كانون االول

 مشروعيته ادابه
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اركان البيع    2 2كانون االول

 وشرائطه 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الخيارات في   2 3كانون االول

 البيع 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   ,االقالةالسلم   2 4كانون االول

 الطريقة القياسية 
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   الربا واقسامه   2 1كانون الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
القرض   2 2كانون الثاني 

 وشرائطه 
األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
االجارة    2 3كانون الثاني 

واركانها  

 واحكامها 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الجعالة   2 4كانون الثاني 

واحكامها  

 وشرائطها 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الشركة   2 1شباط 

 واقسامها 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   شركة االمالك  2 2شباط 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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طريقة النص   شركة العقود   2 3شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
شركة   2 4شباط 

 المضاربة 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الهبة تعريفها    2 1اذار

 ومشروعيتها 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الرهن تعريفه    2 2اذار

ومشروعيته   

 وشرائطه 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   احكام الرهن   2 3اذار

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الكفالة تعريفها    2 4اذار

 ومشروعيتها 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   شرائط الكفالة    2    1نيسان  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
  4/4/2021 العطلة الربيعية  عطلة  2    2نيسان  
الطريقة االستنباطية   احكام الكفالة   2    3نيسان  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تعريف الوكالة    2    4نيسان  

 ومشروعيتها 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   اركان الوكالة   2 1مايس 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   شرائط الوكالة   2 2مايس

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 
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 البنية التحتية   .19

مصطفى الخن د.مصطفى البغا,علي د.   الفقه المنهجي/ ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
   الشربجي

الخمسة/  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2 المذاهب  على  الفقه   , الحلي  للمحقق  االسالم  شرائع 
  محمد جواد مغنية , الفقه االسالمي وادلته / وهبة الزحيلي

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   احكام الوكالة   2 3مايس

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
االعارة تعريفها    2 4مايس

ومشروعيتها  

 وحكمها 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
االعارة    2 1حزيران 

اركانهاوشرائط 

 ها 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الوقف تعريفه    2 2حزيران 

ومشروعيته  

 واركانه 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الوقف شرائطه    2 3حزيران 

 اقسامه احكامه 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الحوالة تعريفها    2 4حزيران 

 ومشروعيتها 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اركان الحوالة    2___ 1تموز

وشرائطها  

 واحكامها 

طريقة حل  

 المشكالت  

    _____ 

 ____      ______  مراجعة عامة   2 2تموز

   مراجعة عامة   2 3تموز

   االمتحانات    1واب   4تموز
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
فقه    , العلماء  الكويتية / مجموعة من  الفقهية  االسرة  الموسوعة 

والبيت المسلم / د. عبد الكريم زيدان , مسائل من الفقه المقارن  
 د. هاشم جميل  /

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
, موقع المكتبة الشاملة , مواقع المجامع  موقع شبكة االلوكة
 الفقهية في العالم  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .20

اضافة بعض المسائل الفقهية  المعاصرة  فيما يمس حياة المجتمع لالطالع عليها ومعرفة كيفية االفتاء وفق  

مستجدات العصر , اضافة بعض القوانين الفقهية الوضعية  ومقارنتها بالفقه الشرعي االسالمي واوجه الشبه  

 واالختالف بينهما.  
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .25

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  القسم العلمي  / المركز .26

 اعجاز / المرحلة الرابعة   اسم / رمز المقرر  .27

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .28

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .29

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -2021/  5/  29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

وينتهي في , 6/12/2020في الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 
 أهداف المقرر .32

 متكني الطالبات من معرفة اعجاز القرآن الكرمي     -41

 .    معجزة ال يستطيع االنسان ان أييت مبثلها. ابن كتاب هللا تعاىل حيتوي على اايتتعريف الطالبات   -42

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

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

 ؛ البرنامج.
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تعريف الطالبات مبا يتضمنه القرآن الكرمي من فصاحة ودقة عجيبة، لدرجة انه لو استبدل كلمة  -43
 مكان كلمة لتغري املعىن . 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .21

 األهداف المعرفية   -أ
 الطالبات من معرفة انواع االعجاز )البياني، العلمي، التشريعي، العددي....(تمكين -1أ
 آن الكريمتمكين الطالبات من معرفة مراحل التحدي وفصاحة وبالغة القر-2أ
 تعريف الطالبات بالضوابط المهمة في دراسة االعجاز العلمي -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 لطالبات الدفاع عن القرآن الكريم ضد مطاعن الكافرين. ان تجيد ا – 1ب 

 ان تحلل  الطالبات االيات القرآنية بيانيا. – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 الطالبات على التذوق السليم للغة القرآن الكريم . تنشأة -1ج

 

 معرفة  مواطن الجمال والكمال في االساليب القرآنية.   -2ج-

 القدرة على الدفاع عن االفكار والعقائد بوضوح وثقة في الكالم متسلحا بالثقافة القرآنية..  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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 تقديم النماذج المميزة من خالل الشرح والتفسير الوافي لاليات القرآنية.  -
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعملي لتأسيس الرصانة العلمية. -1د 

 اكتساب المعرفة العامة بتفسير القرآن الكريم، وتذوق حالوته.  -2د 
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موعد بدا العطلة 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .22

 الصيفية 
الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

طريقة القاء   مفهوم المعجزة   3 1كانون األول 

 المحاضرة 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
شروط المعجزة   3 2كانون األول 

 وانواعها  
طريقة القاء  

 المحاضرة 
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
معجزة الرسول   3 3كانون االول 

صلى هللا عليه  

 وسلم  

طريقة القاء  

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   مراحل التحدي  3 4كانون األول 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   تاريخ االعجاز   3 1كانون الثاني 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   انواع االعجاز   3 2كانون الثاني 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   جهود االقدمين   3 3كانون الثاني 

 المحاضرة
األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   جهود المحدثين   3 4كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   وجوه االعجاز   3 1شباط 

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الصرفة  3 2شباط  

الصفي 

االلكتروني  
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 واالمتحانات 
طريقة النص   االعجاز البياني   3   3شباط 

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
االعجاز    3 4شباط 

 التاريخي 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص و  التطبيق   3   1اذار 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   االعجاز النفسي   3 2اذار 

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
االعجاز    3   3اذار 

 التشريعي  

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   االعجاز العلمي   3 4اذار 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   االعجاز الغيبي   3 1نيسان 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
    العطلة الربيعية  3   2نيسان   
طريقة القاء   نطبيق   3 3نيسان   

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق تربوي    3 4نيسان  

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   تطبيق تربوي    3 1مايس  

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء طريقة القاء   تطبيق تربوي    3   2مايس 



120 

 

الصفحة   

120 
 

  

 البنية التحتية   .23

اعجاز القرآن الكرمي ، الدكتور فضل حسن عباس ، سناء فضل  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
  عياس

   اعجاز القران للخطايب والباقالين  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 الربهان يف علوم القران/ للزركشي 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   اعجاز القران الكرمي والسنة النبويةموقع. 

 

 

الصفي  المحاضرة

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة القاء   تطبيق تربوي   3 3مايس 

 المحاضرة

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق     3 4مايس 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   تطبيق    3 1حزيران 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء  طريقة النص   تطبيق   3   2حزيران 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة النص   تطبيق   3     3حزيران 

 والطريقة القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
طريقة حل   مراجعة عامة    3 4حزيران 

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    ___  3و  2و  1تموز 

 النهائية  

 ______      ____ 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

 متابعة البحوث والدراسات الحديثة حول القران الكريم 

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل  

 اإليضاح . 
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 منوذج وصف املقرر 

 

إذا كان قد حقق  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مشتمال على أهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقع من الطالبة حتقيقها مربهناً عما  
 االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج . 

 

 كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم القرآن والرتبية اإلسالمية   القسم العلمي  / املركز  .2

 الصف الرابع    /النحو  اسم / رمز املقرر  .3

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم األلكتروني عن طريق منصة   أشكال احلضور املتاحة  .4

(googleclasroom) 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .5

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم   – 2021/ 5/ 27 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به في  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في   6/12/2020

الصيفية ، وقد اعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم األلكتروني  

 (googleclasroom)عن طريق منصة 
 

 أهداف املقرر  .8

قواعد اللغة العربية في المستوى النحوي بما يمكنهن من تمييز الصواب  تمكين الطالبات من ضبط  -1

 والخطأ في النصوص المختلفة، واستخدام أساليب اللغة العربية استخداما صحيحا الئقا بمقام الكالم 

 تدريب الطالبات على قواعد اإلعراب يف النحو العريب يف ضوء فهم النص وإدراك دالالت األلفاظ واألساليب النحوية .  -2
 مهارات التفكري والتحليل متك نهم من حتليل النصوص وتوظيفها وإعراهبا بصورة صحيحة .  -3

 وأثر ذلك يف أتدية املعىن.  تزويد الطالبات ابلفروق الدقيقة لالستعماالت النحوية املختلفة   -4
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 مهارات التطوير الذايت اليت متك ن الطالبات من املنافسة مع اآلخرين .  -5

 

 

 موعد بدء العطلة الصيفية   2021/ 9/8وتنتهي يوم  2020/ 12/ 6بنية املقرر : بدأت الدراسة بتاريخ   .10

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

اسم الوحدة / أو  
 املوضوع 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطريقة القياسية ،   النداء     3      1كانون األول 

 طريقة النص  
األداء الصفي  

 االلكتروني واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   أنواع المنادى    3 2مانون األول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   أحكام المنادى    3 3كانون األول

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الممنوع من    3 4كانون األول

 الصرف 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
موانع    3 1كانون الثاني 

 الصرف 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي  

 االلكتروني واالمتحانات 
صرف   3 2كانون الثاني 

الممنوع من  

 الصرف 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  االلكتروني  

 واالمتحانات 
الفعل    3 3كانون الثاني  إعراب 

 املضارع / الرفع  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 االلكتروني واالمتحانات 

الفعل    3 4كانون الثاني  نصب 
 املضارع  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 االلكتروني واالمتحانات 

جزم الفعل   3 1شباط

 المضارع  
الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   أسلوب الشرط   3 2شباط

 االلكتروني واالمتحانات 
طريقة النص   أسلوب الشرط   3 3شباط

 والطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص   أسلوب الشرط   3 4شباط

 والطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
طريقة النص و  العدد    3 1اذار 

 الطريقة االستنباطية  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
العدد المفرد     3 2اذار

 والمركب 
طريقة النص  

 والطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات االلكتروني  
العدد     3 3اذار 

المعطوف 

 وألفاظ العقود  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 االلكتروني واالمتحانات 
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تطبيقات    3 4آذار 

نصية في 

موضوع  

 العدد  

األداء الصفي  طريقة النص   

 االلكتروني واالمتحانات 

تطبيقات    3 1نيسان 

نصية في 

موضوع  

الفعل 

 المضارع  

األداء الصفي  طريقة النص  

 االلكتروني واالمتحانات 

العطلة   - 2نيسان

 الربيعية 
4/4/2021 10/4/2021 

إعراب   3 3نيسان 

 الضمائر  
الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
الطريقة االستنباطية   أنواع الجمل    3 4نيسان

 وطريقة النص 
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
بناء الفعل    3 1مايس 

 وإعرابه 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 االلكتروني 
تطبيقات    3 2مايس

 إعرابية 
الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
تطبيقات    3 3مايس 

 إعرابية 
الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  
األداء الصفي 

 االلكتروني واالمتحانات 
الطريقة القياسية وطريقة   تطبيقات إعرابية    3 4مايس 

 النص  

األداء الصفي االلكرتوين  
 واالمتحاانت  

األداء الصفي االلكرتوين   الطريقة القياسية   تطبيقات إعرابية    3 1حزيران   
 واالمتحاانت  

األداء الصفي االلكرتوين   الطريقة القياسية   تطبيقات إعرابية    3 2حزيران 
 واالمتحاانت  

األداء الصفي االلكرتوين   الطريقة القياسية   تطبيقات إعرابية    3 3حزيران 
 واالمتحاانت  

طريقة النص والطريقة   تطبيقات إعرابية    3 4حزيران 
 القياسية 

األداء الصفي االلكرتوين  
 واالمتحاانت  

طريقة النص والطريقة   تطبيقات إعرابية    3 1متوز  
 القياسية  

األداء الصفي االلكرتوين  
 واالمتحاانت 

 - طريقةحل املشكالت  مراجعة عامة   2      2متوز  

 - - مراجعة عامة   -   3متوز  

االمتحاانت    - 1وآب    4متوز  
 النهائية 

- - 
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 البنية التحتية   .11
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بتحقيق الشيخ    ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 محيي الدين عبد الحميد 
 عباس حسن  –النحو الوافي   - ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 الدكتور فاضل السامرائي  –معاني النحو        -
 أيمن أمين عبد الغني   /النحو الكافي      -
 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

المقاصد الشافية ، شرح األشموني ، شرح  مثل  : شروح األلفية  

 .ابن الناظم، شرح شذور الذهب البن هشام 

مواقع التعليم اإللكرتوين املختلفة مثل مكتبة املصطفى ومنتدايت مكتبتنا   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 
 العربية. 

 . موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي 
 .موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر 

 . موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين 
 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .12

 

اللغة العربية وضبطها ،  تتطلب مادة النحو العريب توفري ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كوهنا مادة مهمة واساسية يف فهم قواعد 
وعليه يقع الدور األكرب يف حتقيق أهداف الربانمج األكادميي، فالربانمج يقوم أساساً على ختريج طالبات قادرات على قراءة النصوص  

 النحوية وفهمها وفهم قواعدها والتمكن من إعراب اآلايت القرآنية والشواهد الشعرية والنثرية والتمكن منها . 

 تطوير املقرر كذلك النظر يف ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل اإليضاح .   وتتطلب خطة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .33

 القسم العلمي  / المركز .34
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية 

 
 مشاهدة وتطبيق   اسم / رمز المقرر  .35

منصة  نظري   أشكال الحضور المتاحة  .36 طريق  عن  األلكتروني  التعليم  بطريقة 

(googleclasroom)   
 سنوي  الفصل / السنة  .37

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم   – 2021/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي به في  

موعد بدء العطلة  10/8/2021وينتهي في   6/12/2020

الصيفية ، وقد اعتمدت فيه الدراسة بطريقة التعليم األلكتروني  

  (googleclasroom)عن طريق منصة 
 أهداف المقرر .40

 ابملعلومات النظرية يف تعلم خطوات طرائق التدريس وقواعد املشاهدة وتطبيق تزويد الطالبات .1

 .تزويد الطالبات مبعلومات عملية ونظرية يف كيفية مواجهة املهنة وبناء شخصية مهنية قوية هلن 2

ونظرية.  3 عملية  مبعلومات  الطالبات  للتعلم    تزويد  وعملية  نظرية  مهارة  واكتساب  المنصة للتعلم  على 

 Classroomااللكترونية 
 

الطالب   المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق  

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .25

 األهداف المعرفية   -أ

  بقواعد المشاهدة والتطبيق تعريف الطالبات  -1أ
 العلمية والمهنية بشكل مهاري تمكين الطالبات على كيفية تطوير قدراتهن -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 بشكل عملي   قواعد المشاهدة والتطبيق إكساب الطالبات مهارات تطبيق – 1ب 

  - 2ب 
  - 3ب 
     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات وإلقاءها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام االنترنت  أعطاء -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 اجراء امتحانات يومية سريعة نظري وعملي -

 اجراء االمتحانات النهائية االشراف التروي واالشراف العلمي  -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درسنها في مادة  المشاهدة والتطبيق -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن -2ج

 غرس القيم ومفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع -3ج

 تنمية أخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      
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 أعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا  -

 المناقشة  -
 Classroomالتعلم على المنصة االلكترونية  -

 

 
 طرائق التقييم     

 والنهائية االمتحانات اليومية السريعة والشهرية   -

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -2 -
 

 

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

.) 

 تمكين الطالبات من جعل مادة خطوات المشاهدة والتطبيق لجعلها قاعدة لهن ولالستفادة منها  -1د   

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل شخصية قوية لهن -2د 

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-3د 
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 البنية التحتية   .27

الدكتورة  كتاب   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1 للمؤلف  والتطبيق(  )املشاهدة  العملية  الرتبية  دليل 
 ازهار قاسم حممد امني   

 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 اإلدارة الصفية ؛ بين النظرية والتطبيق 

للمؤلفين أ.د. محمد احمد كريم ،د. صالح  
عبدالحميد ،د.نجاة عبدهللا التابه د. عبدالرحمن 
   الشهيل

بها                   يوصى  التي  والمراجع  الكتب  اـ 

 العلوم الرتبوية و النفسية  ة جمل ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

مواقع  االلكترونية,  المراجع  ـ  ب 

 االنترنيت ....
 
 
 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1  

اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في طرائق التدريس ،مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغير   -2

 المنشورة في الجامعات والدوريات 

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية  -3

 بنية المقرر  .26

األسبو 

 ع 
الساعا 

 ت 
التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

  التعرف على   
طرائق  أساليب وخطوات  

واملشاهدة   التدريس 
وما يتعلق   والتطبيق 

 ابلعملية التدريسية 

المشاهدة 

 والتطبيق 
المناقشة 

 والحوار  
االختبار  

 عملي ونظري 
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .41

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .42

 فقه الجنايات / الصف الرابع  اسم / رمز المقرر  .43

وقد أعتمدت الدراسة فيه بالتعليم األلكتروني عن  محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة  .44

 google classroomطريق منصة 
 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .45

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

بسبب جائحة كورونا فقد أعتمد التقويم   2021/  5/  27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

/   12/  6الوزاري الجديد الذي يبدأ العام الدراسي فيه في 

وقد أعتمدت الدراسة فيه   2021/   8/   10وينتهي في  2020

  google classroomبالتعليم األلكتروني عن طريق منصة 
 أهداف المقرر .48

 .  للمواضيع املهمة واألساسية يف مادة فقه اجلناايت  ومبا يغطي احلاجة هلذا العلمالبيان العلمي الوايف   -44

 املعرفة الصحيحة ملاهية اجلرائم  واجلناايت يف منظور الشرع والضوابط اخلاصة بذلك ,  -45

تعريف الطالبات ابألحكام والعقوابت الشرعية على إرتكاب اجلرائم ووجوه اإلعتداء على األنفس  -46
 واألموال والعقول . واألعراض  

الصحيحة  ملايتعلق ابجلناايت من حيث أسباهبا ودوافعها وأحكامها وما ُشر ِّع هلا من العقوابت يف احلد   بيان أثر املعرفة العلمية -4     

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

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

 ؛ البرنامج.
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 من اجلرمية والعنف واإلحنراف .   

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
تزويد الطلبة بالمعرفة الصحيحة عن موضوعات علم الفقه الداخلة ضمن المنهج الدراسي لمادة فقه    -1أ

 .  الجنايات 
تصحيح المعارف الخاطئة لدى الطلبة عن ما يتعلَّق بمواضيع فقه الجنايات والتي يمارسونها في    -2أ

 . حياتهم الواقعية 

 . ربط الطلبة بالقرآن الكريم وتدريبهم على إستخراج االحكام  -3أ  -3أ
 .  اإلنسان الصالح النافع لنفسه ومجتمعه   بناءالصحيحة في  العلمية بيان أثر إتباع المناهج   -4أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . نية المتعلّ قة بالموضوع آات على تحفيظ الطلبة للنصوص القر تنمية القدر –- 1ب 

 . بعض الوسائل التعليمية وتوظيفها في تدريس المادة   تنمية قدرات الطلبة على إستعمال– 2ب 

     .الطلبة على القيام ببحوث تتعلَّق بالمنهاج  المقرر للمادة  قدرات تنمية   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 . اإلجتماعية  مشكالت ال ربط مباديء اإلسالم بالحياة الواقعية لحل  -1ج         

بالفقه   -2ج المتعلقة  للقضايا  الصحيح  الفهم  طريق  عن  فكرية  علمية  صياغة  الطلبة  عقول  صياغة 

 حة التي تخدم الفرد والمجتمع . األسالمي ألجل إتخاذ القرارات الصحي

 دراسة فقه الجنايات  وفق الطرق العلمية الصحيحة في الحد من التطرف والعنف .  بيان أهمية  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تعرف ، والوحل المشكالت وبيان المعالجات     ،  الحوار مع الطلبةإنتهاج طرق العرض واإللقاء ، و -

والجنايات   الجرائم  إرتكاب  وراء  تقف  التي  واإلقتصادية  اإلجتماعية  األسباب  اآلثار  ،  على  وبيان 

الجرائم   من  الحد  في   واألخالقية  الدينية  بالقيم  والتحلّي   اإلسالمية  المبادىء  إلنتهاج  اإليجابية  
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معرفة الصحيحة بماهية وأنواع الجنايات ووجوه اإلعتداء في منظور  وإستئصالها ومعالجة آثارها ، وال

ع من عقوباٍت  لمنع الجريمة وإستئصالها  . الشرع وما ُشّر 
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 اكتساب المهارة على المناظرة العقلية والفكرية  -1د 

 اكتساب المهارة على معرفة المفردات والمصطلحات والعبارات الدقيقة المتعلّ قة بفقه الجنايات .  -2د 

 .ادة تنمية القدرة على حفظ  وضبط النصوص القرآنية والقواعد المهمة المتعلقة بالم -3د 

المعرفة   -4د  يخدم  بما  والتواصل  الحوار  على  المساعدة  واألجهزة  باألنظمة  المتعلقة  المعرفة  تنمية 

 العلمية الصحيحة لمواد الموضوع .   

تنمية القدرات اإلمالئية واإلنشائية  للتمكين من كتابة النصوص والبحوث  المتعلقة بالموضوع على    -5د 

 الوجه المطلوب . 
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 بنية المقرر  .29

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تعريف    2 1كانون األول 

بالجنايات وبيان  

 تقسيماتها 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
القتل العمد   2 2كانون األول 

 وصوره 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
القتل شبه العمد    2 3كانون االول 

 والخطأ 
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اإلشتراك في   2 4كانون األول 

 القتل
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
ما    2 1كانون الثاني  على  الجناية 

 دون النفس  
 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
  القصاص وما  2 2كانون الثاني 

 يتعلق به 
األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الديات   2 3كانون الثاني 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
القسامة وكفارة   2 4الثاني كانون 

 القتل

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
تعريف بالحدود   2 1شباط 

وبيان أقسام  

 العقوبات 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   حد الزنا  2 2شباط

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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 حد القذف   2 3شباط
 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
حد شرب الخمر    2 4شباط 

وبيان موضوع  

 المخدرات

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 حد السرقة   2  1آذار

 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
طريقة النص   حد الحرابة  2 2آذار 

 والطريقة القياسية  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
  2   3آذار 

قوق هللا تعالى  ح
وحقوق العباد  

 في الحدود

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الصيال  2 4آذار 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
المسؤولية    2 1نيسان   

 التقصيرية 
 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
العطلة      2نيسان   

 الربيعية 

  

الطريقة االستنباطية   ترك الصالة  2 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الهدنة   2 4نيسان 

 واإلستئمان 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
 القضاء   2 1مايس    

 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .30

 الشافعي الفقه املنهجي غلى مذهب اإلمام   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 الفقه اإلسالمي وأدلته / د وهبه الزحيلي   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ، عبد القادر عودة    -1

 اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حملمد أبو زهره .   -2

   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها               

كتاب: الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه  ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 اإلسالمي والقانون 

 المؤلف: حسن علي الشاذلي 

الدعاوي   2 2مايس
 والبينات 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية   لشهادات ا  2 3مايس 

 وطريقة النص  

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اليمين وجكم    2 4مايس 

 النكول عنه  

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
اإلقرار   2 1حزيران 

 ومايتعلق به  
 

األداء  الطريقة القياسية  

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
األداء  الطريقة القياسية   الحجر   2 2حزيران 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 
المسابقة   2 3حزيران 

  والمناظرة
باالسلحة  
 المختلفة 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء 

الصفي 

االلكتروني   

 واالمتحانات 

األمامة    2 4حزيران 
 العظمى 

طريقة حل  

 المشكالت  

    _____ 

  2و   1تموز 
 3و

اإلمتحانات    ___ 
 النهائية  

 ______      ____ 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
   

 امللتقى الفقهي / دروس يف فقه اجلناايت واحلدود   -
 برانمج املكتبة الشاملة /   -ا

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ، وعليها يقع  فقه الجنايات تتطلب مادة  -

 الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  
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 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .49

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية   القسم العلمي  / المركز .50

 للمرحلة الرابعة  /تحليل نص قرآني   اسم / رمز المقرر  .51

محاضرات صفيّة بطريقة التعليم االلكتروني عن طريق منصة   أشكال الحضور المتاحة  .52

google class room 
 

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .53

 ساعة   45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

بسبب جائحة كورونا فقد اعتمد التقويم الوزاري  -27/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

وينتهي في , 6/12/2020الجديد الذي يبدا العام الدراسي فيه في 

وقد اعتمدت فيه الدراسة  بطريقة التعليم    10/8/2021

 google class roomااللكتروني عن طريق منصة 
 

 أهداف المقرر .56

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية وفهم للنص القرآين . ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي   -47

النقلية والقواعد اللغوية واملبادئ الربهانية لفهم آايت القرآن الكرمي ومعرفة التعرف على االصول   -48
 احكامه ومواعظه .. 

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

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

 ؛ البرنامج.
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تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنه من تفسري القرآن وما يشمله هذا الكتاب العظيم من   -49
 .احكام تنظم حياة الفرد واجملتمع

 تدريب الطالبات على فهم النص القرآين ودراسته وحتليل الفاظه ومعرفته معرفة  سليمة والتدبر يف آايته .    -4     

 والتقييم  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  10

 األهداف المعرفية   -أ
 ومعرفة قواعد فهم النص القرآني .     من فهم الطالبات تمكين -1أ
 من معرفة اهمية دراسة وتحليل النص  القرآني . تمكين الطالبات  -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر  المهمة قديماً وحديثاً والتي تخص  تفسير القرآن الكريم ودراسة آياته .    -3أ
التعرف على معاني ما درسته الطالبات من كالم هللا تعالى  وماحواه من احكام وأداب وسلوك  -4أ

   والمتمثلة بدراستها في سورة المائدة .  .

  

 المهاراتية الخاصة بالمقرر. األهداف   -ب 

 تكوين القدرة لدى الطالبات للدفاع  عن دينهم وما يحمل هذا الدين من احكام .   – 1ب 

 تمكين الطالبات من تطبيق وفهم قواعد فهم النص القرآني   2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب القرآن الكريم وتعلم احكامه .  -1ج

بان آيات القرآن تحتوي على   ي لدى النشء من خالل تعريفهم إيجاد االطمئنان والسكن النفس   -2ج  

 .      االحكام الشرعية التي تنظم حياتهم .

 تنمية الرغبة لدى الطالبات بتعلم آيات القرآن الكريم  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -

 التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم     

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 اكتساب المهارة في كيفية استنباط قواعد فهم النص   .   -1د 

 اكتساب المهارة في كيفية دراسة اآليات وتحليلها  . -2د 

 اكتساب المعرفة من دراسة سورة المائدة   -3د 
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العطلة موعد بدا 9/8/2021وتنتهي  6/12/2020بدأت الدراسة بتاريخ  بنية المقرر .32

 الصيفية 
مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعريف    2 1كانون األول 

بالمصطلح 

تحليل النص   

 القرآني  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني و  

 االمتحانات 

تمهيد في    2 2كانون األول 

االصول العامة  

لتحليل النص  

 القرآني  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

اهمية منهج    2 3كانون االول 

 التفسير التحليلي  
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
تطور المناهج   2 4كانون األول 

 التفسيرية  
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
ضوابط فهم   2 1كانون الثاني 

 النص القرآني 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي   الطريقة القياسية   االصول النقلية    2 2كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   القواعد اللغوية    2 3كانون الثاني 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
القواعد    2 4كانون الثاني 

 االصولية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

المبادئ العقلية    2 1شباط 

 البرهانية  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   واضح الداللة    2 2شباط  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

غير واضح    2   3شباط 

 الداللة 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

كيفية داللة اللفظ   2 4شباط 

 على المعنى  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي  

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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االصول النقلية    2   1اذار 

لفهم النص  

 القرآني 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

القواعد     2 2اذار 

االصولية لفهم  

 النص القرآني 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

العقلية  المبادئ    2   3اذار 

النص   لفهم 

 القرآني 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني   

 واالمتحانات 

العام    2 4اذار  المعنى 

 لسورة المائدة 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   مقاصد السورة   2 1نيسان 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

   العطلة الربيعية   2   2نيسان   

الطريقة االستنباطية   اسباب النزول   2 3نيسان   

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   القراءات  2 4نيسان  

 ا لكتروني 

الطريقة القياسية   المناسبات   2 1مايس  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الفقهية    2   2مايس  القواعد 

من   المستنبطة 

 السورة

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

الفقهية    2 3مايس  القواعد 

من   المستنبطة 

 السورة

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

القيم العقائدية    2 4مايس 

المستنبطة من  

 السورة

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

القيم العقائدية    2 1حزيران 

المستنبطة من  

 السورة

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

القيم التربوية    2   2حزيران 

واالخالقية 

المستنبطة من  

 السورة

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

االلكتروني  

 واالمتحانات 

القيم التربوية    2     3حزيران 

واالخالقية 

المستنبطة من  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .33

 منهج التفسري التحليلي سورة النصر امنوذجا د. حممد صاحل عطية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 كتب التفسري وكتب اصول الفقة    ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 .... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34

 

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ،  تحليل النص القرآنيتتطلب مادة  -

 وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس  -

 ووسائل اإليضاح .  

 
 

 
 

 
 

 

 

 السورة

 _____     االستنباطية     القيم االجتماعية   2 4حزيران 

 ____      ______   االمتحانات النهائية  ___  3و  2و  1تموز 


