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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 اإلسالمية الدراسات : القسم العلمي
 (علوم القرآن) اسم املقرر الدراسي

 
 0202/   7/    6  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

  دمحم أمحد حسنيم.د.  : اسم استاذ املادة
 0202/   7/   6:  لتاريخا

 :   التوقيع
 م.د. دمحم أمحد حسنياسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
  دمحم امحد حسنيم. د.  :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/  7/    6  :التاريخ
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 انذراسي صف انًقررو

 

 كهيت انحكًت انجايعت اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 اٌضعاسبد اإلسالُِخ     ؼٍٍّ اٌمسُ اٌ .2

  ػٍىَ اٌمغآْ )اسُ اٌّبصح(اٌّمغع اسُ  .3

 اٌىزغؤٍ )ػٕض ثؼض( أشىبي اٌذضىع اٌّزبدخ .4

 سٕىٌ ٔظبَ اٌّمغع )فصٍٍ/ سٕىٌ( .5

 فٍ االسجىع  سبػخ 66 )اٌىٍٍ(ػضص اٌسبػبد اٌضعاسُخ  .6

 2621/   7/      6      ربعَز إػضاص هظا اٌىصف  .7

 -:أهضاف اٌّمغع .8
 

ِجبدث ػٍىَ اٌمغآْ ورّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼغفخ إٌبسز وإٌّسىر  رؼغَف اٌطٍجخ اٌضاعسُٓ ػًٍ اسبسُبد

واسجبة إٌؼوي ؤشأح هظا اٌؼٍُ واٌّجبدث االسغي واػضاصهُ ٌُىىٔىا رضعَسُُٓ ٌٍضعاسخ اٌّزىسطخ 

 واالػضاصَخ ورهُأرهُ ٌٍضعاسبد اٌؼٍُب.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  

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

 البرنامج.
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 -:وطغائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمغعبد اٌِشغج .9
  هذاف انًعرفيت األ -أ

 اْ َؼغف اٌطبٌت اٌفغق ثُٓ ػٍىَ اٌمغآْ ثبٌزفسُغ. -1أ

 اْ َؼغف اٌطبٌت اْ اٌزفسُغ ثبة ِٓ اثىاة ػٍىَ اٌمغآْ. -2أ

 اْ َؼغف اٌطبٌت ِجبدث ػىَ اٌمغآْ اٌّشزٍفخ  -3أ

 اْ َؼغف اٌطبٌت اْ هٕبن آَبد دىّهب ِٕسىسخ  -4أ
  ًقرر.انخاصت بان يتانًهاراتاألهذاف   -ب 

 اٌمضعح ػًٍ رُُّؼ رغُُغ االسٍىة اٌمغآٍٔ ثُٓ اَِبد اٌّىُخ واٌّضُٔخ-1ة

   اْ َؼغف اٌطبٌت ثؼض اٌّجبدث اٌمغآُٔخ الرشضغ ٌالجزهبص وِٓ اسجبة إٌؼوي-2ة

 اٌمضعح ػًٍ ِؼغفخ اْ ٌٕؼوي اٌمغآْ اٌىغَُ ربعَز-3ة

 طغائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 ( google meetَك ) .اٌّذبضغاد اٌزؼإُِخ ػٓ طغ 1     

 ػجغ اٌصفىف االٌىزغؤُخ  pdf.ٔشغ ِذبضغاد 2

 . اٌؼصف اٌظهٍٕ وإٌّبلشبد3

 
 طغائك اٌزمُُُ      

 اٌّشبعوخ -1
 وزبثخ اٌزمبعَغ  -2
 اٌذضىع -3
 االِزذبٔبد اٌشفىَخ  -4
  االِزذبٔبد اٌشهغَخ -5

 انقيًيت  األهذاف انىجذانيت و -ج

 ِجبدث ػٍُ ػٍىَ اٌمغآْػَبصح اٌىػٍ ٌضي اٌطٍجخ ثبهُّخ ِؼغفخ  -1ج

 )ملسو هيلع هللا ىلص(دمحم  ػَبصح االَّبْ ٌضي اٌطبٌت ثبْ هٕبن ودٍ أؼي اٌمغآْ ػًٍ  -2ج

 ػَبصح اٌىػٍ ٌضي اٌطبٌت ثبْ اٌمغآْ اٌىغَُ ٌُ َشىثه اٌزذغَف -3ج

 ػَبصح اٌىػٍ ثبْ اٌمغآْ اٌىغَُ ِذفىظ فٍ اٌصضوع وِىزىة فٍ اٌسطىع-4ج 
 اٌزؼٍُ طغائك اٌزؼٍُُ و    

 اٌّجبُِغ اٌطالثُخ -1
 (google  meetطغَمخ اٌمبء اٌّذبضغاد ػًٍ ) -2
  اٌؼصف اٌظهٍٕ -3

 
 طغائك اٌزمُُُ    

 اٌذضىع  -1
 اػضاص اٌزمبعَغ -2
 إٌشبطبد اٌطالثُخ -3
 االِزذبٔبد اٌّمغعح -4
 االِزذبٔبد اٌشفىَخ -5
 .االسزجبع إٌهبئ6ٍ

 



  
 4انصفحت 

 
  

     

 -:) اٌفصً اٌضعاسٍ االوي ٌٍٕظبَ اٌسٕىٌ   و  اٌفصً اٌىادض ٌٍٕظبَ اٌفصٍٍ )اٌىىعسبد(( ثُٕخ اٌّمغع  - 1 .16

 انساعاث األسبىع

بد اٌزؼٍُ ِشغج

 اٌّطٍىثخ
رذمُك اهضاف )ِؼغفُخ او 

ُخ او وجضأُخ واٌمُُّخ ِهبعار

   خ(ِهبعاد ػبِاو 

 طريقت انتقييى طغَمخ اٌزؼٍُُ اسى انىحذة / أو انًىضىع

1 2 
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ
انتعريف بًادة انفقه االساليي 

وتاريخ انتانيف فيه انًعاصر  

االٌمبء 

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ًٍ شىً أسئٍخػ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

2 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  نزول انقرآٌ

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

3 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

 تعريفه( : لوحيا ظاهرة
 .)كيفيته ، صوره ، ،وسائله

االٌمبء 

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

4 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء    القرآن تنجيم

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

. ِٓ اٌطبٌت  

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

5 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  النزول أسباب

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 رخري انًتعهقت بقابهيت انتىييف وانتوىر انخخصي ..انًنقىنت ) انًهاراث األانتأهيهيت انعايت و انًهاراث -د 

رشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االثضاع وسٍك عوح اٌّثبثغح ؤىغاْ اٌظاد ٌضَهُ ِٓ سالي اٌزشجُغ اٌّسزّغ ػًٍ     -1ص

 ضغوعح اٌزؼبوْ اٌّشزغن واٌفبػً فُّب ثُٕهُ إلٔجبػ ِزطٍجبرهُ اٌضعاسُخ

 اٌزغوُؼ ػًٍ االػزّبص ػًٍ اٌظاد  -2ص

 الي اٌىلذ ثبٌشىً اٌصذُخاسزغ -3ص

 اسزشضاَ  اٌطغق اٌصذُذخ فٍ لغاءح اٌّبصح ثبٌىسبئً اٌذضَثخ-4ص

  اسزشضاَ اٌطغق اٌصذُذخ ٌٍزىاصً ِغ االسبرظح -5ص
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 فىغَخ

6 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  والمدني المكي

وإٌّبلشخ 

صح وطغح اٌّب

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

7 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

 اطواره في القرآن جمع
  الثالثة

االٌمبء 

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

8 6  
ك اهضاف رذمُ

 ِؼغفُخ

االٌمبء  والمتشابه المحكم

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

9 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  والمنسوخ الناسخ

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

سزجبعاد .اال2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

11 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء   القرآن ترجمة

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
 .طغح اسئٍخ 3

11 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

 وعالقة السبعة األحرف
 السبعة باألحرف المصحف

االٌمبء 

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

12 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  ونشأتها القراءات

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ
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13 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء   الصحيحة القراءة

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

14 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  الشاذة القراءة

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

. ِٓ اٌطبٌت  

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

15 6  
رذمُك اهضاف 

 ِؼغفُخ

االٌمبء  الحاضر الوقت في القراءات

وإٌّبلشخ 

وطغح اٌّبصح 

 ػًٍ شىً أسئٍخ

.شغح اٌّبصح 1

 ِٓ اٌطبٌت .

.االسزجبعاد 2

 اٌُىُِخ.
.طغح اسئٍخ 3

 فىغَخ

   
  يراجعت نكم انًادة 

 

 
 

 اٌجُٕخ اٌزذزُخ  .11

 :ت اٌّمغعح اٌّطٍىثخ ـ اٌىز1
 قدوري غانم .د / الكريم القرآن علوم -1
 القطان مناع .د / القرآن علوم في مباحث -2
 الدوري قحطان .د / الكريم القرآن علوم -3
 الحكيم باقر دمحم السيد/ الكريم القرآن علوم -4
 العطار داود .د /القرآن علوم -5

  -)اٌّصبصع( :ـ اٌّغاجغ اٌغئُسُخ 2

 ٌغسبئً واالطبعَخاٌّجالد اٌؼٍُّخ وا -

  ة ـ اٌّغاجغ االٌىزغؤُخ, ِىالغ االٔزغُٔذ:

 ِىزجخ اهً اٌجُذ االٌىزغؤُخ -1

 اٌّىزجخ اٌشبٍِخ االٌىزغؤُخ -2

 ِىزجخ اٌجبِغ اٌىجُغ االٌىزغؤُخ -3
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 سطخ رطىَغ اٌّمغع اٌضعاسٍ  .12
 
   

اٌّفغصاد االسغي اٌزٍ ِٓ  االطالع ػًٍ اٌّصبصع االسغي ٌّبصح ػٍىَ اٌمغآْ وطٌه الثغاء اٌّبصح واضبفخ  

 شأٔهب ػَبصح اٌّؼغفخ ٌضي اٌطٍجخ.

 

 

 

 انهجنت انعهًيت في انقسى:

 التوقيع:

 أ.و.د. دمحم سايي ابراهيى:اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 أ. عبذ انجبار عبذ انىاحذ صانح:اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 أ.د. بخير يهذي انويف:ارئيس

 التاريخ:

 
 


