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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

  علوم القرآن والتربية اإلسالميةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

 علوم القرآن والتربية اإلسالمية اسم البرنامج األكاديمي او المهني  .3

 علوم قرآن وتربية إسالميةبكالوريوس  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

 1/2/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

اللغة العربية في المدارس  علوم القرآن والتربية اإلسالمية و رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي-1

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

 مية في نفوس الطالبات. سالإلاية واآلداب وغرس القيم األخالق
 مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت . )

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

 . المتنوعة
علماء الذين برزوا ا، ومعرفة الم، وتحليل نصوصهعلوم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية االرتقاء بوعي الطالبات في فهم  -4

استيعاب العلوم الشرعية في إصالح ، وبيان أثر ت التفسير والحديث والفقه ا عبر العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجاالمفيه

 .  لبات الواقع اليومي لتعامل السديد مع متطالخلفية الشرعية والثقافية لالمجتمع وبناء 
متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد القرآن والتربية اإلسالمية الالمتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم  إكساب -5

 مهارات التواصل العلمي الحديثة . بما يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح و
 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 االهداف المعرفية   -أ
 . تالوة القرآن الكريم وعلومه وعلوم السنة النبوية واألحكام الفقهية المختلفة مكن الطالبة من ضبط قواعد أن تت-1أ

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

 . اليومية المختلفة

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

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

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

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

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

 وتدريسها  علوم القرآن  التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت .  -
 طرائق التقييم      

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

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 . السامية بين العلوم، وإدراك مكانتها  وكذلك علوم السنة النبوية  الكريم القرآنعلوم تنشأة الطالب على حب -1ج         

 . 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 على تعاليم القرآن العمل على -4ج   

 الكريم وآداب السنة النبوية وسير الصالحين .
     

 

 طرائق التعليم والتعلم 
 كاألهداف المعرفية لذا يُعتمد :مد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها عتتال

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3
 طرائق التقييم    

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

 .ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية والقيمية 
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 والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -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

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 .الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 طريقة حل المشكالت . -
والقدرة على الحوار المثمر ، التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، اد الدورات والندوات داع -

 وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 
 طرائق التقييم          

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

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

 
 

 

 
 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 
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 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  الثانيالصف 

 - 2 اإلدارة التربوية   الصف الثاني 

 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 مناهج المفسرين  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 والتطبيقالمشاهدة   الصف الرابع 

 ــ 2 بحث التخرج  الصف الرابع

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  -
 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 . 
 . 
 
 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 

 أساسي اسم المقرر المقرر رمز السنة / المستوى

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وصف المقرر نموذج

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

  علوم القرآن والتربية اإلسالميةقسم  القسم العلمي  / المركز .2

  ني/ الصف الثافقه األحوال الشخصية والمواريث اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016/  2/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

 أهداف المقرر .8

، مبا ميكنهن من  األحكام الفقهية املتعلقة ابألسرة ــ من زواج وطالق ووصااي ومواريث ــ  متكني الطالبات من ضبط   -1
الصحيحة يف التعامل ساليب األ، واستخدام واحلقوق والواجبات .العالقات األسرية ييز الصواب واطخط  يف معرفة ومت
 .  األسري ،

2-  
حلقوق والواجبات األسرية ، واستخدام األساليب الصحيحة يف التعامل األسري ،ووسائل بناء البيت تعريف الطالبات اب

 .  املسلم املثايل . 

 .    للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل املشكالت املتعلقة ابألسرة من خالل احلياة االجتماعية الطالبات إعدادهتيئة و  -3

 

 
 

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.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 . أحكام الزواج والطالق والوصايا والمواريث تمكين الطالبات من ضبط-1أ

 تقسيم اإلرث والحقوق المالية بطريقة عادلة. تمكين الطالبات من -2أ
 لمهمة قديماً وحديثاً .فقهية اتعريف الطالبات بالمصادر ال -3أ
 .  طرق النصح واالرشاد وحل المشكالت األسرية بات تعليم الطال-4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . تنزيل األحكام الشرعية على الوقائع االجتماعية األسرية  – 1ب

 في التعامل اليومي لألسرة.السليم  شرعيتنمية الحس ال– 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

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

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . ، والشريعة االسالميةتنشأة الطالبات على حب  -1ج

 

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

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

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

حماية في  ساسياالالشريعة مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور البليغة المؤثرة  في النفوس  عملية تقديم النماذج ال -

 .  نهيار المجتمع من التفكك وال
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 



  
 2الصفحة

 
  

 

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

 القدرة على. -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص.  -3د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعريف باألحوال    3 1تشرين األول 
 الشخصية

 النكاح 
 التعريف بالنكاح 

  -أ

الطريقةالق

ياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 مشروعية النكاح   3 2تشرين األول 
 حكم النكاح -ب

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

داء الصفي األ

 واالمتحانات

    3 3تشرين االول 
  المحرمات من

 النساء
الحرمة  -أ

 المؤبدة
الحرمة  -ب

 المؤقتة

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

داء الصفي األ

 واالمتحانات 

 مقدمات النكاح   3 4تشرين األول 
 الخطبة -أ

صفات   -ب
 الزوجين

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 عقد النكاح   3 1تشرين الثاني 

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

مبررات فسخ عقد    3 2تشرين الثاني 
 النكاح

 )الصداق)المهر 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 تعدد الزوجات   3 3تشرين الثاني 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  النشوز     3 4تشرين الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 



  
 4الصفحة

 
  

 الطالق     3 1األول كانون 

 أـ تعريف الطالق 

 ب مشروعية الطالق

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ت ـــ أنواع الطالق )   3 2كانون األول  

 رجعي/ بائن (

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة  ج ــ الخلع وأحكامه  3  3كانون األول

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة  اإليالء  3 4كانون األول 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  الظهار  3  1كانون الثاني 

النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  اللعان  3 2كانون الثاني 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  العدة  3  3كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 النفقة   3 4كانون الثاني 

 أــ تعريف بالنفقة .

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الحضانة وأحكامها  3 1شباط    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الرضاع وأحكامه  3  2شباط    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثبوت النسب  3  1آذار    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الوصية   3 2آذار    

 تعريف بالوصية

 مشروعية الوصية

الطريقة 

 القياسية 

 األداء الصفي

الطريقة  أحكام الوصية   3 3آذار     

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الميراث  3  4آذار     

 تعريف الميراث

 أسباب الميراث

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة  الميراث موانع  3 1نيسان 
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 البنية التحتية  .12

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

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

  – أحكام املواريث ــ للدكتور عبد عطية اجلبوري

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 
. 

 .  موقع ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 .جامعة األزهر قع مو 

 . جبامعة القرويني   موقع كلية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

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

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

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

 
 

  
 
 
 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

 واالمتحانات 

الطريقة  فروض الميراث  3 2نيسان  

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  أصحاب الفروض  3 3نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 التعصيب  3  4نيسان 

 الحجب

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 العول  3  1مايس   

 

طريقة 

النص 

والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  الرد  3 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .10

 علوم الحديث / الصف األول اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفيّة  المتاحةأشكال الحضور  .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 

 أهداف المقرر .16

متكني الطالبات من ضبط قواعد احلديث ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واطخط  يف النصوص املختلفة ، واستخدام   -4
 أساليب احملدثني استخداماً صحيحاً . 

 تعريف الطالبات أببرز علماء احلديث وأشهر املصنفات فيه قدميا ً وحديثاً ومقاربة ماأضافه احلديث اىل القدمي منها .  -5

 الطالبات ابلفروق الدقيقة ألساليب احملدثني  .  تزويد -6

 
 

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

 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.كان قد حقق 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14



  
 1الصفحة

 
  

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

 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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

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

 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-

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

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 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    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

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

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص الحديث في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نبذة تاريخية عن نشأة   3 1تشرين األول 

 علم المصطلح واطواره
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
اشهر المصنفات في   3 2تشرين األول 

 علم المصطلح
الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
مصطلحات الحديث عند   3 3تشرين االول 

 المذاهب االسالمية
الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
اقسام الحديث باعتبار   3 4تشرين األول 

 وصوله الينا
طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة النص ، الطريقة  المتواترالحديث   3 1تشرين الثاني 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
 حديث االحاد :  3 2تشرين الثاني 

 الحديث المشهور

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحديث العزيز  3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحديث الغريب  3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

اقسام الحديث من حيث   3 1كانون األول 

 القبول والرد

اقسام الحديث  -

 المقبول

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الصحيح لذاته  3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الصحيح لغيره  3  3كانون األول

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الحسن لذاته  3 4كانون األول 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  الحسن لغيره  3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

اقسام الحديث المقبول   3 2كانون الثاني 

الى معمول به وغير 

معمول به المحكم 

 ومختلف الحديث

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

ناسخ الحديث   3  3كانون الثاني 

 ومنسوخه

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

اقسام الحديث المردود   3 4كانون الثاني 

: 

المردود بسبب سقط 

 من االسناد

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  المعلق والمرسل  3 1شباط    

 واالمتحانات

الطريقة االستنباطية  والمدلسالمنقطع   3  2شباط    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة االستنباطية المردود بسبب طعن في   3  1آذار    
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 البنية التحتية  .16

 تيسري مصطلح احلديث / د. حممود الطحان ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الباعث احلديث / د. البن كثري ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 اصول احلديث / عبد اهلادي الفضلي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 / د. صبحي الصاحل علوم احلديث

 اصول احلديث واحكامه / جعفر السبحاين

 موقعاحلديث وعلومه .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 موقع ملتقى أهل احلديث

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 

تتطلب مادة علوم 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 . 

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

 
 

 
 

 واالمتحانات  وطريقة النص  الراوي : المتروك

 األداء الصفي الطريقة القياسية  المنكر والمعروف  3 2آذار    

الطريقة القياسية  المعلل والمدرج  3 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المقلوب والمزيد في   3  4آذار     

 متصل االسانيد

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  المضطرب والمصحف  3 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الشاذ والمحفوظ  3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحديث الموضوع  3 3نيسان 

 واالمتحانات 

تقسيم الحديث بالنسبة   3  4نيسان 

 الى من اسند اليه

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الحديث القدسي   3  1مايس   

 والمرفوع

طريقة النص والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  الموقوف والمقطوع  3 2مايس  

 ____     ______ مراجعة عامة  ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .17

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .18

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

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 تالوة وحفظ / مرحلة االولى  اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .20

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 

 أهداف المقرر .24

 متكني الطالبات من ضبط  قراءة القران الكرمي مع مراعة الشكل  والرسم القراين   -7

8-  
 تعريف الطالبات ابالسس املنهجية الزمة للقرائة الصحيحة واداب التالوة  . 

 تعريف الطالبات بضرورة القرائة الصحيحة والتاكيد على التعلم الشفهي كوهنا ستكون مدرسة هلذا املادة بعد التخرج -9

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط القواعد العامة في التالة من احكام النون الساكنة والميم والمدود -1أ
 تمكين الطالبات من تطبيق تلك القواعد على قراءة القران وليس مجرد حفظ التعريف واالقسام فهو ال يكفي -2أ
 تعريف الطالبات بغريب االلفاظ في الجزء المقرر حفظه  اي معان الكلمات الصعبة  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 لمن انتسب للدراسة في هذا المجال.

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

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

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ 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 لم يتقن   -3ج

 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 المميزة في الصف. -
 طرائق التقييم    

_ التستخدم 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 

 القدرة على القرائة الصحيحة  وتطبيق المداة النظريه واالحكام على القران الكريم بشكل واضح .-1د

 اكتساب المعرفة العامة بمنهج التالوة وضرورة االحاطة  بيه بشكل نظري وعملي  -2د
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 بنية المقرر .19

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

الطريقةالقياسية ،  حكم تعلم التالوة   3 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  اداب التالوة   3 2تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  حكم البسملة   3 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ، الطريقة  حكم االستعاذة   3 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تطبيق االحكام   3 1تشرين الثاني 

 السابقة 
طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3 2 تشرين الثاني

 واالمتحانات 
حكم النون الساكنة   3 3تشرين الثاني 

 والتنوين 
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيق االحكام   3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  تطبيق االحكام   3 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

احكام الميم   3  3كانون األول

 الساكنة 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  التطبيق   3 4األول كانون 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  التطبيق   3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص والطريقة  الحفظ والمراجعة   3 2كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

احكام المدود  المد   3  3كانون الثاني 

 الطبيعي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

المد المتص   3 4كانون الثاني 

 والمنفصل 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيق المدود   3 1شباط    

 عملي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

المد العارض   3  2شباط    

 للسكون

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  المد الكلمي   3  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  المد الحرفي   3 2آذار    

تطبيق المدود    3 3آذار     

 عملي 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .20

 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 

 موقع. القراءات القرانية واشهر الرواة  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 

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 . 

 
 

 
 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

مد الصلة    3 1نيسان 

 الصغرى والكبرى 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

لحق المد الم  3 2نيسان  

 بالطبيعي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيق   3 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحفظ   3  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الحفظ  3  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 
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 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية    القسم العلمي  / المركز .2

 فقه الجنايات / المرحلة الرابعة  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفية الحضور المتاحةأشكال  .4

 مقرر سنوي الفصل / السنة .5

 58 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 البيان العلمي الوايف للمواضيع املهمة واألساسية يف مادة افقه اجلناايت  ومبا يغطي احلاجة هلذا العلم 

 املعرفة الصحيحة ملاهية اجلرائم  واجلناايت يف منظور الشرع والضوابط اطخاصة بذلك , 

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

أسباهبا ودوافعها وأحكامها وما ُشر ِّع هلا من العقوابت يف احلد من اجلرمية  بيان أثر املعرفة العلميةالصحيحة  ملايتعلق ابجلناايت من حيث
 والعنف واإلحنراف .  

 
 
 
 

 

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

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

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

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

 الواقعية

 ربط الطلبة بالقرآن الكريم وتدريبهم على إستخراج االحكام   -3أ

 النافع لنفسه ومجتمعه  بيان أثر إتباع المناهج الصحيحة في خلق اإلنسان الصالح  -4أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -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 

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

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة العرض وإلقاء المحاضرات  -

 طريقة الحوار واالسئلة واألجوبة  -2

 طريقة حل المشكالت وبيان المعالجات  -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والواجبات البيتية ومتابعتها، واإلنتظام في الدوام . 

سئلة تحليلية التقويم التشخيصي عن طريق اإلمتحانات الفصلية والنهائية التي تتضمن أسئلة ذات إجابة قصيرة ، وأ - -

 ، وأسئلة وصفية . إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط مباديء اإلسالم بالحياة الواقعية لحل مشكالتنا اإلجتماعية  -1ج         

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

 إتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم الفرد والمجتمع . 

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

طرق ) الحوار مع الطلبة وحل المشكالت وبيان المعالجات  ( للتعرف على األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية التي 

تقف وراء إرتكاب الجرائم والجنايات وبيان اآلثار اإليجابية  إلنتهاج المبادىء اإلسالمية والتحلّي  بالقيم الدينية واألخالقية 

معالجة آثارها ، والمعرفة الصحيحة بماهية وأنواع الجنايات ووجوه اإلعتداء في في  الحد من الجرائم  وإستئصالها و

ع من عقوباٍت  لمنع الجريمة وإستئصالها   منظور الشرع وما شُّر 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اإلمتحانات الشفهية والتحريرية 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة -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 العلمية  -2د

 الصحيحة لمواد الموضوع .  

ات الخطية  وتقوية النواحي اإلمالئية واإلنشائية  للتمكين من كتابة النصوص والبحوث  المتعلقة تنمية القدر -3د

 بالموضوع على الوجه المطلوب . 

    -4د
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 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 

 1األول  
تعريف بالجنايات   2

 وبيان تقسيماتها
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات 
تشرين 

 2األول 
طريقة  القتل العمد وصوره   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 3األول 
القتل شبه العمد    2

 والخطأ
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

 األداء

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 4األول 
طريقة  اإلشتراك في القتل   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الجناية على ما   2

 دون النفس 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
القصاص ومايتعلق   2

 به
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
طريقة  الديــات  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 4الثاني 
القسامة وكفارة   2

 القتل
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 1األول  
تعريف بالحدود   2

 وبيان أقسام العقوبات 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 2األول  
طريقة  حد الزنا  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

 

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات

 

 

 

 

 

   

كانون األول 

3 

طريقة  حد القذف  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات

كانون 

 4األول 
حد شرب الخمر   2

 وبيان موضوع المخدرات
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
األداء طريقة  حد السرقة  2كانون 
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العرض وإلقاء  1الثاني  

 المحاضرات
الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 2الثاني 
طريقة  حد الحرابة  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 3الثاني 
خقوق هللا تعالى   2

 وحقوق العباد في الحدود
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 4الثاني 
طريقة  الصيال  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
شباط 

1 
المسؤولية   2

 التقصيرية
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  البغاة وأحكامهم  2  2شباط

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
آذار   

1 
طريقة  ترك الصالة  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
آذار   

2 
طريقة  الهدنة واإلستئمان  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  القضاء  2 3آذار 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  الدعاوي والبينات   2 4آذار 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

1 
طريقة  الشهادات   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نبسان 

2 
اليمين وجكم النكول   2

 عنهٌ 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

3 
طريقة  اإلقرار ومايتعلق به    2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

4 
طريقة  الحجر  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
مايس 

1 
المسابقة والمناظرة   2

 باألسلحة المختلفة 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  األمامة العظمى   2 2مايس

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
 ــــــــطريقة  مراجعة عامة  2  3مايس
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 البنية التحتية  .12

 الفقه املنهجي غلى مذهب اإلمام الشافعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ، عبد القادر عودة   -1
 اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حملمد أبو زهره .   -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ه اجلناايت واحلدود امللتقى الفقهي / دروس يف فق

ابرانمج املكتبة الشاملة / كتاب: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني 
 الفقه اإلسالمي والقانون

 املؤلف: حسن علي الشاذيل

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

بيان بعض مقررات المجامع الفقهية والندوات التي تصدرعن علماء الفقه في البالد اإلسالمية في المسائل المستحدثة   -2

 المعاصرة المتعلقة بالجرائم والجنايات  . 

 

 اإلطالع على النظريات التي وضعها شراح القوانين الوضعية في موضوع الجرائم والعقوبات .  -3

 تفادة من التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الجرائم ومعالجة آثارها .بيان أهميةاإلس -4

 اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إستخدام وسائل اإليضاح .-5

 اإلطالع على البحوث الرصينة التي تيبن أسباب العنف والجريمة وسبل معالجتها واستئصالها .    -6

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

وإلقاء العرض 

 المحاضرات
 ــــــــ  اإلمتحانات النهائية   4مايس
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  القسم العلمي  / المركز .10

 فقه األحوال الشخصية والمواريث/ الصف الثاني  اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 
 أهداف المقرر .16

تمكين الطالبات من ضبط  األحكام الفقهية المتعلقة باألسرة ــ من زواج وطالق ووصايا ومواريث ــ  ، بما يمكنهن   -10

من معرفة وتمييز الصواب والخطأ في العالقات األسرية .والحقوق والواجبات ، واستخدام األساليب الصحيحة في 

 التعامل األسري ، . 
11-  

جبات األسرية ، واستخدام األساليب الصحيحة في التعامل األسري ،ووسائل بناء البيت تعريف الطالبات بالحقوق والوا

 المسلم المثالي .  . 
 تهيئة وإعداد الطالبات للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل المشكالت المتعلقة باألسرة من خالل الحياة االجتماعية   .  -12
 

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .14
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط أحكام الزواج والطالق والوصايا والمواريث. -1أ

 تمكين الطالبات من تقسيم اإلرث والحقوق المالية بطريقة عادلة. -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     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

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

 المجتمع من التفكك والنهيار  . 
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدرة على. -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص.  -3د
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 بنية المقرر .15

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعريف باألحوال    3 1تشرين األول 
 الشخصية

 النكاح 
 التعريف بالنكاح 

  -ت

الطريقةالق

ياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 مشروعية النكاح   3 2تشرين األول 
 حكم النكاح -ث

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

    3 3تشرين االول 
  المحرمات من

 النساء
الحرمة  -ت

 المؤبدة
الحرمة  -ث

 المؤقتة

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 مقدمات النكاح   3 4تشرين األول 
 الخطبة -ت
صفات   -ث

 الزوجين

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 عقد النكاح   3 1تشرين الثاني 

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

مبررات فسخ عقد    3 2تشرين الثاني 
 النكاح

 )الصداق)المهر 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 تعدد الزوجات   3 3تشرين الثاني 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  النشوز     3 4تشرين الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطالق     3 1األول كانون 

 أـ تعريف الطالق 

 ب مشروعية الطالق

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ت ـــ أنواع الطالق )   3 2كانون األول  

 رجعي/ بائن (

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي طريقة  ج ــ الخلع وأحكامه  3  3كانون األول
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النص 

والطريقة 

 القياسية 

 واالمتحانات 

طريقة  اإليالء  3 4كانون األول 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  الظهار  3  1كانون الثاني 

النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  اللعان  3 2كانون الثاني 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  العدة  3  3كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 النفقة   3 4كانون الثاني 

 أــ تعريف بالنفقة .

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الحضانة وأحكامها  3 1شباط    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الرضاع وأحكامه  3  2شباط    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثبوت النسب  3  1آذار    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الوصية   3 2آذار    

 تعريف بالوصية

 مشروعية الوصية

الطريقة 

 القياسية 

 األداء الصفي

الطريقة  أحكام الوصية   3 3آذار     

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الميراث  3  4آذار     

 تعريف الميراث

 أسباب الميراث

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الميراث موانع  3 1نيسان 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  فروض الميراث  3 2نيسان  

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  أصحاب الفروض  3 3نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .16

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

 للدكتور أحمد عبيد الكبيسي  –أحكام األحوال الشخصية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
  –أحكام المواريث ــ للدكتور عبد عطية الجبوري 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 
. 

 موقع .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع جامعة األزهر .

 موقع كلية   بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 

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 اإليضاح . وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع درا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعصيب  3  4نيسان 

 الحجب

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 العول  3  1مايس   

 

طريقة 

النص 

والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  الرد  3 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .17

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .18

 العقيدة/ الصف الثاني اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .20

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة  45 الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .22

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 
 أهداف المقرر .24

 تكوين العقيدة السليمة والقوية في نفوس الطالبات مستمدة من القرآن الكريم  والسنة المطهرة..  -13
 مقارنتها بغيرها.إبراز سماحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتدالها في تصوراتها واعتقاداتها من خالل  -14
 بناء العقيدة السليمة في نفوس الطالبات بعيداً عن التقليد األعمى -15

 إبراز سماحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتدالها في تصوراتها واعتقاداتها من خالل مقارنتها بغيرها. -4     

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

 بينها وبين وصف البرنامج.؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10

 األهداف المعرفية   -أ
 أهمية العقيدة االسالمية وأثرها على االنسان االسالمي . من معرفة تمكين الطالبات -1أ

 بين العقيدة اإلسالمية وغيرها  المقارنةتمكين الطالبات من -2أ

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

 تعليم الطالبات االستدالل على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى- 5أ 
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تكوين القدرة للدفاع عن العقيدة اإلسالمية بالحجة الدامغة والبرهان القوي. – 1ب

 عن أذهان الطالباتاستبعاد الخرافات والتصورات الشاذة بعيدًا  – 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 

 والتقويم الصفي .ومتابعتها ، 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشئة الطالبات على حب العقيدة اإلسالمية -1ج

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

 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 التواصل وبث  -

 األفكار . 
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -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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 بنية المقرر .18

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

الطريقةالقياسية ،    2 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  تعريف العقيدة   2 2تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  اهمية العقيدة   2 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ، الطريقة  المذاهب الكالمية   2 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة النص ، الطريقة  االلهيات   2 1تشرين الثاني 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
وجود هللا جل   2 2تشرين الثاني 

 جالله 
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  دليل الحدوث  2 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  دليل الوجوب  2 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

دليل العناية   2 1كانون األول 

 واالختراع

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الدليل الوجودي  2 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الدليل االخالقي  2  3كانون األول

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الصفات االلهية  2 4كانون األول 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  الصفة النفسية  2  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص والطريقة  الصفات السلبية  2 2كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الصفات السلبية  2  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الصفات السلبية  2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الصفات السلبية  2 1شباط    

 واالمتحانات

الطريقة االستنباطية  صفات المعاني   2  2شباط    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  صفات المعاني   2  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  صفات المعاني   2 2آذار    

الطريقة القياسية  صفات المعاني   2 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مايستحيل في حقه   2  4آذار     

 تعالى
الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .19

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

 شرح النسفية سعد الدين التفتازاني عبد الملك السعدي ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 االلهيات جعفر السبحاني

 العقيدة االسالمية محمد سعيد الحكيم

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

  مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, 

 

 
 

 

 

مايستحيل في حقه   2 1نيسان 

 تعالى
الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ما يجوز في حقه    2 2نيسان  

 تعالى

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

ما يجوز في حقه   2 3نيسان 

 تعالى 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  القضاء والقدر   2  4نيسان 

 واالمتحانات 

والطريقة طريقة النص  القضاء والقدر  2  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .25

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .26

 مناهج المحدثين/ الصف الثاني اسم / رمز المقرر .27

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .28

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .29

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 
 أهداف المقرر .32

تمكين الطالبات من ضبط قواعد الحديث ، بما يمكنهن من تمييز الصواب والخطأ في النصوص المختلفة ، واستخدام   -16

 أساليب المحدثين استخداماً صحيحاً . 
 تعريف الطالبات بأبرز علماء الحديث وأشهر المصنفات فيه قديما ً وحديثاً ومقاربة ماأضافه الحديث الى القديم منها .  -17
 تزويد الطالبات بالفروق الدقيقة ألساليب المحدثين  .  -18
 

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .20

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد الحديث الشريف . -1أ

علمياً يميز الصواب عن تمكين الطالبات من تطبيق قواعد الحديث الشريف في قراءة النصوص ونقد الكالم نقداً -2أ

 الخطأ

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



  
 1الصفحة

 
  

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ في النصوص المختلفة . – 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

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

 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-

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

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 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    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

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

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص الحديث في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د
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 بنية المقرر .21

الوحدة / أو اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطريقةالقياسية ،  الجوامع  3 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  السنن  3 2تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  المصنفات  3 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ، الطريقة  المجاميع  3 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة النص ، الطريقة  الزوائد   3 1تشرين الثاني 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  المستدركات  3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  المستخرجات  3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  المسانيد  3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  العلل  3 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  اخرى  3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  تطبيقات البخاري  3  3كانون األول

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  تطبيقات البخاري  3 4كانون األول 

 القياسية 

الصفي األداء 

 واالمتحانات

طريقة النص و  تطبيقات البخاري  3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات على   3 2كانون الثاني 

 منهج مسلم

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات على   3  3كانون الثاني 

 منهج مسلم

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات على   3 4كانون الثاني 

 منهج مسلم

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيقات على   3 1شباط    

 منهج الصدوق

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيقات على   3  2شباط    

 منهج الصدوق

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات على   3  1آذار    

 منهج الكليني

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات على   3 2آذار    

 منهج الكليني

 األداء الصفي الطريقة القياسية 

مناهج دراسة   3 3آذار     

 الحديث

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة القياسية  المنهج التحليلي  3  4آذار     



  
 3الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .22

 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

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

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

 

 موقعالحديث وعلومه .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع ملتقى أهل الحديث

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .23

 

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 . 

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 واالمتحانات  وطريقة النص 

الطريقة القياسية  المنهج التحليلي  3 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االستقرائيالمنهج   3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  المنهج االستقرائي  3 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  المنهج الجدلي  3  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  المنهج الجدلي  3  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  المنهج المقارن  3 2مايس  

 ____     ______ المنهج المقارن  ___  4و  3مايس 



  
 4الصفحة

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .33

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .34

 االديان/ الصف الثالثة اسم / رمز المقرر .35

 محاضرات صفيّة  المتاحةأشكال الحضور  .36

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .37

 ساعة  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 
 أهداف المقرر .40

 تمكين الطالبات من ضبط علم االديان السماوية والديانات الوضعية وبيان حد كل ديانة واهم فرقها ومعتقداتها -19
 تعريف الطالبات بأبرز علماء االديان وأشهر المصنفات فيه قديما ً وحديثاً ومقاربة ماأضافه الحديث الى القديم منها .  -20
 بيان أثر األديان في حياة الشعوب.  -21
 تعريف الطالبات باهم الفروق الجوهرية بين ديانة وديانة  -4

 استراتيجية لنشر الـدعوة وحراسة الدين.توضيح أهمية هذا النوع من الدراسات التي تعتبر  -5

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

 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛كان قد 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .24

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

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

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

 تمكين الطالبات من متابعة التطور المعرفي والثقافي لكل ديانة  -5أ 
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

 تنمية الحس الفكري للطالبات والقدرة على المناظرة العلمية مع المخالف– 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

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

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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 .  -

 

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

 األفكار . 
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -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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 بنية المقرر .25

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

مقدمة في علم   2 1تشرين األول 

 االديان
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  اليهودية   2 2تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  اسماء اليهودية    2 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
نظرة مجملة في   2 4تشرين األول 

 تاريخ اليهود 
طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
مصادر التشريع   2 1تشرين الثاني 

 اليهودي

 العهد القديم 

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  العهد القديم   2 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  التلمود   2 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
عقائد اليهود   2 4تشرين الثاني 

واالنتقادات 

 الموجهة لها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  النصرانية   2 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  العهد القديم  2 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  العهد الجديد   2  3كانون األول

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

صور من   2 4كانون األول 

تشريعات 

 المسيحية 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

صورمن تشريعات   2  1كانون الثاني 

 المسيحية 
طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص والطريقة  الكاثوليك  2 2كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االرثذوكس  2  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الكنيسة القبطية  2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الكنيسة المارونية  2 1شباط    

 واالمتحانات

المسيحيون   2  2شباط    

 المتصهينة

 األداء الصفي  الطريقة االستنباطية 

الطريقة االستنباطية  الصابئة  2  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  الديانة الهندوسية  2 2آذار    

األداء الصفي الطريقة القياسية  الديانه البوذية  2 3آذار     
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 البنية التحتية  .26

 مقارنة االديان احمد شلبي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اليهودي د حسن ظاظاالفكر الديني  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 ترجمان االديان د اسعد السممحراني

 مقارنة االديان د احمد الخطيب

 اديان وفرق محمد عوضه
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

 موقعمكتبة المهتدين ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .27

 

تتطلب مادة مقارنة االديان 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 . 

 توفير الكتب االساسية في مادة االديان كون مكتبة الكلية تفتقر الى ذلك

البحث عن جزئية  يصعب التعامل معها عند pdfكون الكتب المتوفرة  wordتوفير كتب الكترونية في مادة االديان بصيغة 

 معينة

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

 في مادة االديان متوفرة على االنترنت وباسعار مناسبة جدا 

 
 

 واالمتحانات  وطريقة النص 

الطريقة القياسية  الديانة الجينية  2  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  الديانة الكنفوشية  2 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الديانة الشنتوية  2 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الديانة الشنتوية  2 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الديانة الشنتوية  2  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الديانة الشنتوية  2  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .41

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .42

 النحو والصرف / المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر .43

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .44

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .45

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 
 أهداف المقرر .48

تمكين الطالبات من ضبط قواعد اللغة العربية في المستوى النحوي ، بما يمكنهن من تمييز الصواب والخطأ في   -22

 النصوص المختلفة ، واستخدام أساليب اللغة العربية استخداماً صحيحاً الئقاً بمقام الكالم . 
23-  

 ً  ومقاربة ماأضافه الحديث الى القديم منها .  تعريف الطالبات بأبرز علماء النحو وأشهر المصنفات فيه قديما ً وحديثا
 تزويد الطالبات بالفروق الدقيقة لالستعماالت النحوية المختلفة وأثر ذلك في تأدية المعنى .  -24
 

 

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

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .28

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد النحو العربي . -1أ

 تمكين الطالبات من تطبيق قواعد اللغة في قراءة النصوص ونقد الكالم نقداً نحوياً يميز الصواب عن الخطأ-2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر النحوية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ
 تعليم الطالبات ماتؤديه االستعماالت النحوية المختلفة من فروق معنوية . -4أ
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 تية الخاصة بالمقرر. األهداف المهارا  -ب 

 تصويب الخطأ النحوي في النصوص المختلفة . – 1ب

 تنمية الحس النحوي السليم والذائقة اللغوية التي يمكنها الحكم على  النصوص وعلّو  – 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 اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .  -1ج

 

 معرفة جماليات اللغة العربية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 األفكار والحوار الحضاري . إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن -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 . 
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً . -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص اللغة العربية وقوانينها في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د
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 بنية المقرر .29

اسم الوحدة / أو  التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطريقةالقياسية ،    3 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  حروف الجر   3 2تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  حروف الجر   3 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ، الطريقة  أنواع االضافة   3 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة النص ، الطريقة  أنواع اإلضافة   3 1تشرين الثاني 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  مايلزم اإلضافة   3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  موانع اإلضافة   3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
المضاف الى ياء   3 4تشرين الثاني 

 المتكلم 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  إعمال المصدر   3 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  إعمال المصدر   3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  إعمال اسم الفاعل   3  3كانون األول

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  إعمال المشتقات   3 4كانون األول 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  إعمال المشتقات   3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص والطريقة  التعجب   3 2كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  التعجب   3  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  النعت  3 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  النعت   3 1شباط    

 واالمتحانات

الطريقة االستنباطية  النعت  3  2شباط    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  التوكيد   3  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  التوكيد   3 2آذار    

الطريقة القياسية  التوكيد   3 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  عطف النسق   3  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .30

 النحو الوافي د. عباس حسن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 جامع الدروس العربية مصطفى القالبي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 
 شروح االلفية : شرح ابن الناظم ، المقاصد الشافية ، شرح األشموني . 

 
 البحوث األكاديمية حول منظومة ابن مالك .

 موقع.  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع كليةاللغة العربيةجامعة األزهر .

 موقع كلية بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 

تتطلب مادة النحو العربي توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم قواعد اللغة العربية وضبطها 

 ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

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

 
15.  

 

الطريقة القياسية  عطف النسق   3 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  عطف النسق   3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  عطف النسق   3 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  عطف البيان   3  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  البدل   3  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 طرائق التقييم    

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

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

 تالوة وحفظ / مرحلة االثالثة  اسم / رمز المقرر .51

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .52

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .53

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 
 أهداف المقرر .56

 تمكين الطالبات من ضبط  قراءة القران الكريم مع مراعة الشكل  والرسم القراني   -25
26-  

 تعريف الطالبات باالسس المنهجية الزمة للقرائة الصحيحة واداب التالوة  . 
 تعريف الطالبات بضرورة القرائة الصحيحة والتاكيد على التعلم الشفهي كونها ستكون مدرسة لهذا المادة بعد التخرج -27
 

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .32

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

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

 تعريف الطالبات بغريب االلفاظ في الجزء المقرر حفظه  اي معان الكلمات الصعبة  -3أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 لمن انتسب للدراسة في هذا المجال.

 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 تعلم القرائة الصحيحة وتعليمها ايضا . -1ج

 

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

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

 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 المميزة في الصف. -
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف  -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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 بنية المقرر .33

 اسم الوحدة / أو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطريقةالقياسية ،  قواعد التالوة   3 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
االوقف تعريفه   3 2تشرين األول 

 واقسامه 
الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  الوقف االختياري   3 3تشرين االول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ، الطريقة  التطبيق   3 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الوقف التام   3 1تشرين الثاني 

 والكافي والحسن
طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الوقف القبيح  3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيق االحكام   3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  تطبيق االحكام   3 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

عالمات الوقف   3  3كانون األول

 المشهورة 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  التطبيق   3 4كانون األول 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  التطبيق   3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص والطريقة  الحفظ والمراجعة   3 2كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

االسكان المحض    3  3كانون الثاني 

 الروم واالشمام 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تعريف السكت    3 4كانون الثاني 

ومواضعه عند 

 حفص

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيق   3 1شباط    

 واالمتحانات

السكت الواجب   3  2شباط    

 والسكت الجائز 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مالحظات حول   3  1آذار    

 السكت

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

همزتا الوصل   3 2آذار    

والقطعوحكم البدا 

 بهما 

 األداء الصفي الطريقة القياسية 



  
 8الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .34

 المنير في احكام التجويد ، تاليف مجموعة علماء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم التجويد احكام نظرية  دز يحيى عبد الرزاق الغوثاني  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

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

 موقع. القراءات القرانية واشهر الرواة  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .35

 

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 . 

 
 

 

 

تطبيق المدود    3 3آذار     

 عملي 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  الحفظ والمراجعة   3  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

همزة الوصل في   3 1نيسان 

االفعال واالسماء 

 امثلتها

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

همزة القطع    3 2نيسان  

 وسبب تسميتها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيق   3 3نيسان 

 واالمتحانات 

ما يرعى لحفص   3  4نيسان 

من الفرش 

 واالصول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  الحفظ  3  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .57

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .58

 أصول الفقه / ثالث  اسم / رمز المقرر .59

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .60

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .61

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 2016/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 
 أهداف المقرر .64

تمكين الطالبات من التعرف على ماهية علم أصول الفقه من حيث  الماهية والتعريف ومكانة هذا العلم في لدراسة  -28

 الشرعية وتاريخ نشأته .
تعريف الطالبات بتاريخ تدوين هذا العلم ومن هم الذين يعود لهم الفضل االول في ـاصيل العلم ووضع منهجيته  -29

 وأسسه التي الى يومنا هذا تعتمد هذه المنهجية من حيث التقسيم واالبواب .

 . 
بيان أهية  علم أصول الفقه وتاثيره وعالقته بعلوم الشرع االخرى وأهمها الفقه والحديث والتفسير  واللغة ومدى  -30

 استفادة  المجتهد من علم أصول الفقه .
 

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .36
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من معرفة ما هية علم أصول الفقه وتمييزه عن باقي العلوم الشرعية -1أ

تمكين الطالبات من معرفة اسباب خالف الفقهاء وتباين المذاهب حيث أن قسم كبير من هذا الخالف يعود الى  -2أ

 خالف في المنهج االصولي

 تعريف الطالبات بالكتب المؤلف  في هذا العلم وكيفية االستفادة منها في كتابة البحوث .  -3أ
 تمكين الطالبات من فهم النصوص ) الكتاب والسنة( على منهجية أصول الفقه من خالل تقسيمات االدلة واالحكام -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 التفريق بين الدليل العام والخاص واثر ذلك في االجتهاد والفتوى . – 1ب

 التمييز بين الحكم التكليفي والوضعي  وميزات كل واحد منها . – 2ب

تنمية ملكة التفكير واالستنباط لدى الطالبات  من خالل التمعن في النظر في االحكام الشرعية وعللها ومراد هللا -3ب

 ل والحرام وتحقيق مصالح العباد .سبحانه وتعالى في الحال

 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 الطالبة على حب االستدالل والبحث عن الدليل وما وراء الحكم  من الحكم والمقاصد . -1ج

 

 ما لم يرد به نص قطعي وأن االجتهاد له أسس وأصول وليس من الهوى . معرفة أن االجتهاد في-2ج

التمييز بين المكلف وغير المكلف وبين الرخص والعزائم حيث أن هذا االمر مهم لبيان سماحة الشريعة االسالمية  -3ج

. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

-  
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية  -د 

 القدرة على االستفادة من علم أصول الفقه في فهم النصوص وتفسيرها . -1د

 اكتساب مهار كتابة  بحوث في مجال االصول . -2د

 مواكبة التطور المجتمعي وحاجات المجتمع المتجدد مما يتطلب ايجاد الفتوى لما يستجد من مسائل .

 -3د
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 بنية المقرر .37

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف   2 1تشرين األول 

أصول الفقه  لغة 

 واصطالحا 

 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تعريف   2 2تشرين األول 

صول الفقه 

 باعتبار مركب 

 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تعريف   2 3تشرين االول 

أصول الفقه 

 باعتباره لقب 

 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نشأة علم   2 4تشرين األول 

 أصول الفقه 
مسالك 

العلماء في بحث 

 أصول الفقه 
 

 طريقة النص ، الطريقة

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الحكم   2 1تشرين الثاني 

 وأقسامه 

تعريف 

الحكم لغة 

 واصطالحا 

 

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تعريف   2 2تشرين الثاني 

الحكم عند 

 االصوليين 
تقسيمات 

 الحكم الشرعي 
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الحكم   2 3تشرين الثاني 

م التكليفي  الحك

 الوضعي 
تقسيمات 

  الحكم التكليفي
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الواجب  ،   2 4تشرين الثاني 

  تقسيمات الواجب
الواجب  

بالنظر الى وقت 

 أدائه 
الواجب 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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ره بالنظر الى تقدي  
 

المندوب    2 1كانون األول 

تعريف ما هيته 

 أمثلته 
 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 2 2كانون األول  

 

الحرام أو  إ  

لمحرم  تعريفه  

 اقسامه 
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

المحرم   2  3كانون األول

ه لغيره المحرم لذات  
 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المكروه   2 4كانون األول 

 تعريف  ولقسامه

 وأمثلته 
 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

المباح )   2  1كانون الثاني 

ه ( تعريفه  وأمثلت

 . 
 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

العزيمة   2 2كانون الثاني 

 والرخصة 
 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الحكم   2  3كانون الثاني 

 الوضعي اقسامه 
السبب  

 الشرط المانع 
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الصح   2 4كانون الثاني 

هم والبطالن تعريف

وأمثلة وخالف 

 العلماء فيهم .
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

المحكوم   2 1شباط    

علية  شرط صحة 

 التكليف 
االهلية 

ا تعريفها واقسامه  
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

السغيه   2  2شباط    

 تعريفه حكم دفع

المال له وحكم 

 الجر عليه 
السكر  

حكمه وحكم 

ن تصرفات السكرا

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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طالق السكران    
 

االدلة   2  1آذار    

 المتفق عليها 
الكتاب 

 والسنة واالجماع 
 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ع الدليل الراب  2 2آذار    

 القياس 
تعريف  

 أركانه 
أمثلة عن 

 القياس 
شروط 

القياس  شروط 

حكم االصل وحكم 

 الفرع 
 

 األداء الصفي الطريقة القياسية 

  مسالك العلة  2 3آذار     
اقسام 

 القياس 
حجية 

 القياس 
 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الدليل   2  4آذار     

الخامس 

 االستحسان 
تعريفه 

امثلته  انواعه 

 حجيته 
 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الدليل   2 1نيسان 

السادس : 

  المصلحة المرسلة
تعريفها  

انواعها  شروط 

 العمل بها 
 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الدليل   2 2نيسان  

السابع  

 االستصحاب : 
تعريفه  

 حجيته  . 
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مراجعة   2 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مراجعة   2  4نيسان 
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 البنية التحتية  .38

 أصول الفقه الدكتور عبد الكريم الزيدان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أصول الفقه محمد الخضيري بك  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 
 االصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم 

 موقع.  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع كليةاللغة العربيةجامعة األزهر .

 موقع كلية بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .39

 

 تتطلب مادة أصول الفقه تطوير المصادر ودعمها باالمثلة التطبيقية مما يتيح للطالبة توظيف مباحث هذا العلم في بحوثها 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  مراجعة   2  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .65

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  القسم العلمي  / المركز .66

 فقه األحوال الشخصية والمواريث/ الصف الثاني  اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .68

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .69

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .70

 2016/  2/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 

 أهداف المقرر .72

متكني الطالبات من ضبط  األحكام الفقهية املتعلقة ابألسرة ــ من زواج وطالق ووصااي ومواريث ــ  ، مبا   -31
ميكنهن من معرفة ومتييز الصواب واطخط  يف العالقات األسرية .واحلقوق والواجبات ، واستخدام األساليب الصحيحة يف 

 التعامل األسري ، . 

32-  
تعريف الطالبات ابحلقوق والواجبات األسرية ، واستخدام األساليب الصحيحة يف التعامل األسري ،ووسائل بناء البيت 

 املسلم املثايل .  . 

هتيئة وإعداد الطالبات للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل املشكالت املتعلقة ابألسرة من خالل احلياة  -33
 االجتماعية   . 

 
 

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.

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .40
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 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     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

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

 المجتمع من التفكك والنهيار  . 
 طرائق التقييم    

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

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على. -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص.  -3د
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 بنية المقرر .41

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعريف باألحوال    3 1تشرين األول 
 الشخصية

 النكاح 
 التعريف بالنكاح 

  -ج

الطريقةالق

ياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 مشروعية النكاح   3 2تشرين األول 
 حكم النكاح -ح

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

    3 3تشرين االول 
  المحرمات من

 النساء
الحرمة  -ج

 المؤبدة
الحرمة  -ح

 المؤقتة

 

الطريقة 

القياسية ، 

طريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 مقدمات النكاح   3 4تشرين األول 
 الخطبة -ج
صفات   -ح

 الزوجين

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 عقد النكاح   3 1تشرين الثاني 

 

طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

مبررات فسخ عقد    3 2تشرين الثاني 
 النكاح

 )الصداق)المهر 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 تعدد الزوجات   3 3تشرين الثاني 

 

الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 



الصفحة  
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الطريقة  النشوز     3 4تشرين الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطالق     3 1األول كانون 

 أـ تعريف الطالق 

 ب مشروعية الطالق

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ت ـــ أنواع الطالق )   3 2كانون األول  

 رجعي/ بائن (

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة  ج ــ الخلع وأحكامه  3  3كانون األول

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة  اإليالء  3 4كانون األول 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  الظهار  3  1كانون الثاني 

النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة  اللعان  3 2كانون الثاني 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  العدة  3  3كانون الثاني 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 النفقة   3 4كانون الثاني 

 أــ تعريف بالنفقة .

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الحضانة وأحكامها  3 1شباط    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الرضاع وأحكامه  3  2شباط    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثبوت النسب  3  1آذار    

االستنباطية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الوصية   3 2آذار    

 تعريف بالوصية

 مشروعية الوصية

الطريقة 

 القياسية 

 األداء الصفي

الطريقة  أحكام الوصية   3 3آذار     

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الميراث  3  4آذار     

 تعريف الميراث

الطريقة 

القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .42

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

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

  –أحكام املواريث ــ للدكتور عبد عطية اجلبوري 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 
. 

 موقع .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 موقع جامعة األزهر .

 موقع كلية   جبامعة القرويني . 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .43

 

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 اإليضاح . وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع درا

 

وطريقة  أسباب الميراث

 النص 

الطريقة  الميراث موانع  3 1نيسان 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  فروض الميراث  3 2نيسان  

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  أصحاب الفروض  3 3نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 التعصيب  3  4نيسان 

 الحجب

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 العول  3  1مايس   

 

طريقة 

النص 

والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  الرد  3 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .73

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية القسم العلمي  / المركز .74

 مناهج مفسرين  المقرراسم / رمز  .75

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .76

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .77

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .78

 2016/  2/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 

 أهداف المقرر .80

 تهدف دراسة هذه المادة الى توضيح و تبيين أبعاد تفسير القران الكريم عن طريق المناهج -34
 .التفسيرية

 

 معرفة صحة وفائدة هذه المناهج -35
 

 . 

 تعريف الطالبات بكبار المفسرين ومعرفة منهج كل مفسر.  -36

ترتيب مادة المناهج على شكل محاضرات دراسية تعليمية ليتسنى للطالبات معرفةالمعايير المستخدمة في -4

 التفسير والتي تمنع بمراعاتها أخطاء المفسرين
 

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

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .44
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من الحصول على أكبر قدر من المعرفة-1أ
 تمكين الطالبات من معرفة مدى أهمية المناهج التفسيرية وتأثيرها في التفسير-2أ
 ففيمابينهاالختالة ومدى اساسيةفيبحثالمناهجالتفسيريالحاتاالصطالان يفرق الطالب بين ا -3أ
 ان تتمكن الطالبات من معرفة عوامل نشأة المناهج التفسيرية وتاريخها-4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ت في مناهج المفسرين وذلك بعرفة معاييرالتفسيرالتي وضعهاالعلماءالتقع الطالبت في اشكاالان – 1ب

 تنمية الفكر التفسيري لدى الطالبة من خالل أسس مناهج المفسرين – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

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

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب التفسير والبحث عن التفاسير المختلفة التي تلم بجوانب العلم كافة.  -1ج

 

 معرفة مناهج المفسرين مما يتيح للطالبات امكانية االستفادة منها  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الجهد الذي بذله العلماء في تفسير القران الكريم  -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 . 
 طرائق التقييم    

_ التستخدم 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 

 القدرة التمييز بين أنواع التفسير ةاالستفادة من هذا التمييز -1د

 اكتساب المعرفة بالتطور الحاصل في مناهج التفسير وتاثر العلوم الشرعية بها  -2د

 اكتساب المعرفة وااللستفادة من تلك المعرفة في كتابة البحوث .  -3د
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 بنية المقرر .45

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مدخل دراسة   2 1تشرين األول 

 مناهج المفسرين 
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تعريف المصطلح    2 2تشرين األول 

مفهوم المنهج 

 والطريقة

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
الصفي األداء 

 واالمتحانات

معنى التفسير   2 3تشرين االول 

بالمنأثور 

 ومصادره

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تفسير القران   2 4تشرين األول 

بالقران وتلقران 

 بالسنة 

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تفير القران   2 1تشرين الثاني 

بالمروي عن 

 الصحابة 

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تفسير القران   2 2تشرين الثاني 

بالمروي هن 

 التابعين 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

نقد العلماء لرواية   2 3تشرين الثاني 

 التفسير بالمأثور 
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
   2 4تشرين الثاني 

أنواع التفسير 

 بالرأي ومصادره 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

العلوم التي   2 1كانون األول 

 يحتاجها المفسر 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

إنماذج من من   2 2كانون األول  

 مناهج المفسرين

منهج التفسير 

 بالماثور  

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

منهج التفسير   2  3كانون األول

 بالراي 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

منهج التفسير   2 4كانون األول 

 الفقهي 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

منهج التفسير   2  1كانون الثاني 

 الفقهي 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

امنهج التفسير   2 2كانون الثاني 

 اللغوي 

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

منهج التفسير   2  3كانون الثاني 

 الموضوعي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

منهج التفسير   2 4كانون الثاني 

 االشاري 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

منهج التفسير في   2 1شباط    

 عصر الحديث 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيقات على   2  2شباط    

التفسير 

 الموصوعي 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 مناهج املفسرين  مساعد مسلم ال جعفر  وحمي هلالل السرحان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مباحث يف علم التفسري  عبد الستار حامد ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 املبادئ العامة  لتفسري القران حممد حسني الصغري 

 موقع.  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 موقع كليةاللغة العربيةجامعة األزهر .

 موقع كلية جبامعة القرويني . 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .47

 

يتالئم مع  تطور العصر واستحداث مناهج واسس جديدة تلبي حاجة تتطلب مادة مناهج المفسرين تطوير المفردات المقررة بما 

 الناس لفهم النصوص .

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

 
 

 
 

تطبيقات على   2  1آذار    

 التفسير بالماثور 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  مشاركات الطالبات   2 2آذار    

تطبيقات على   2 3آذار     

 التفسير اللغوي 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات على   2  4آذار     

 التفسير الفقهي 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات على   2 1نيسان 

 التفسير االشاري 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مراجعة   2 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مراجعة   2 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مراجعة   2  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص والطريقة  مراجعة   2  1مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .81

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية    / المركز علمي القسم ال .82

 فقه الجنايات / المرحلة الرابعة  اسم / رمز المقرر .83

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .84

 مقرر سنوي الفصل / السنة .85

 58 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .86

 1/2/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 البيان العلمي الوايف للمواضيع املهمة واألساسية يف مادة افقه اجلناايت  ومبا يغطي احلاجة هلذا العلم 

 املعرفة الصحيحة ملاهية اجلرائم  واجلناايت يف منظور الشرع والضوابط اطخاصة بذلك , 

 ء على األنفس واألعراض واألموال والعقول .ابألحكام والعقوابت الشرعية على إرتكاب اجلرائم ووجوه اإلعتدا الطالبات تعريف

رمية بيان أثر املعرفة العلميةالصحيحة  ملايتعلق ابجلناايت من حيث أسباهبا ودوافعها وأحكامها وما ُشر ِّع هلا من العقوابت يف احلد من اجل
 والعنف واإلحنراف .  

 
 

 
 

 

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .48
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  هداف المعرفية األ -أ
لمادة فقه  تزويد الطلبة بالمعرفة الصحيحة عن موضوعات علم الفقه الداخلة ضمن المنهج الدراسي  -1أ

 الجنايات

والتي يمارسونها في حياتهم  فقه الجناياتتصحيح المعارف الخاطئة لدى الطلبة عن ما يتعلَّق بمواضيع   -2أ

 الواقعية

 ريم وتدريبهم على إستخراج االحكام ربط الطلبة بالقرآن الك  -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  -

 طريقة الحوار واالسئلة واألجوبة  -2

 طريقة حل المشكالت وبيان المعالجات  -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والواجبات البيتية ومتابعتها، واإلنتظام في الدوام . 
سئلة تحليلية أسئلة ذات إجابة قصيرة ، وأالتقويم التشخيصي عن طريق اإلمتحانات الفصلية والنهائية التي تتضمن  - -

 إلصدار أحكام النجاح والرسوب .  ، وأسئلة وصفية .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط مباديء اإلسالم بالحياة الواقعية لحل مشكالتنا اإلجتماعية  -1ج         

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

 إتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم الفرد والمجتمع . 

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

طرق ) الحوار مع الطلبة وحل المشكالت وبيان المعالجات  ( للتعرف على األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية التي 

تقف وراء إرتكاب الجرائم والجنايات وبيان اآلثار اإليجابية  إلنتهاج المبادىء اإلسالمية والتحلّي  بالقيم الدينية واألخالقية 

معالجة آثارها ، والمعرفة الصحيحة بماهية وأنواع الجنايات ووجوه اإلعتداء في في  الحد من الجرائم  وإستئصالها و

ع من عقوباٍت  لمنع الجريمة وإستئصالها   منظور الشرع وما شُّر 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اإلمتحانات الشفهية والتحريرية 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية المهارات العامة و -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 العلمية  -2د

 الصحيحة لمواد الموضوع .  

تنمية القدرات الخطية  وتقوية النواحي اإلمالئية واإلنشائية  للتمكين من كتابة النصوص والبحوث  المتعلقة  -3د

 بالموضوع على الوجه المطلوب . 

    -4د
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 بنية المقرر .49

األسبو

 ع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 

 1األول  
تعريف بالجنايات   2

 وبيان تقسيماتها
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات 

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات 
تشرين 

 2األول 
طريقة  القتل العمد وصوره   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 3األول 
القتل شبه العمد    2

 والخطأ
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 4األول 
طريقة  اإلشتراك في القتل   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الجناية على ما   2

 دون النفس 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
ومايتعلق القصاص   2

 به
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
طريقة  الديــات  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
تشرين 

 4الثاني 
القسامة وكفارة   2

 القتل
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 1األول  
تعريف بالحدود   2

 وبيان أقسام العقوبات 
طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 2األول  
طريقة  حد الزنا  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

 

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات

 

 

 

 

 

   

كانون األول 

3 

طريقة  حد القذف  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات

كانون 

 4األول 
حد شرب الخمر   2

 وبيان موضوع المخدرات

طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 1الثاني  
طريقة  حد السرقة  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
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كانون 

 2الثاني 
طريقة  حد الحرابة  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 3الثاني 
خقوق هللا تعالى   2

 وحقوق العباد في الحدود

طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
كانون 

 4الثاني 
طريقة  الصيال  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
شباط 

1 
المسؤولية   2

 التقصيرية

طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  البغاة وأحكامهم  2  2شباط

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
آذار   

1 
طريقة  ترك الصالة  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
آذار   

2 
طريقة  الهدنة واإلستئمان  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  القضاء  2 3آذار 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  الدعاوي والبينات   2 4آذار 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

1 
طريقة  الشهادات   2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نبسان 

2 
اليمين وجكم النكول   2

 عنهٌ 

طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

3 
طريقة  اإلقرار ومايتعلق به    2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
نيسان 

4 
طريقة  الحجر  2

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
مايس 

1 
المسابقة والمناظرة   2

 باألسلحة المختلفة 

طريقة 

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  األمامة العظمى   2 2مايس

العرض وإلقاء 

 المحاضرات

األداء 

الصفي 

 واإلمتحانات
طريقة  مراجعة عامة  2  3مايس

وإلقاء العرض 

 المحاضرات

 ــــــــ

 ــــــــ  اإلمتحانات النهائية   4مايس
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 الفقه املنهجي غلى مذهب اإلمام الشافعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ، عبد القادر عودة   -1
 اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حملمد أبو زهره .   -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 امللتقى الفقهي / دروس يف فقه اجلناايت واحلدود 

كتاب: اجلناايت يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني ابرانمج املكتبة الشاملة /  
 الفقه اإلسالمي والقانون

 املؤلف: حسن علي الشاذيل

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .51

   

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

بيان بعض مقررات المجامع الفقهية والندوات التي تصدرعن علماء الفقه في البالد اإلسالمية في المسائل المستحدثة   -2

 المعاصرة المتعلقة بالجرائم والجنايات  . 

 

 ت . اإلطالع على النظريات التي وضعها شراح القوانين الوضعية في موضوع الجرائم والعقوبا -3

 بيان أهميةاإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الجرائم ومعالجة آثارها . -4

 اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إستخدام وسائل اإليضاح .-5

 اإلطالع على البحوث الرصينة التي تيبن أسباب العنف والجريمة وسبل معالجتها واستئصالها .    -6
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