
  
 1الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

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

  ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 (واحلديث النبوي الشريف علوم القرآن) اسم املقرر الدراسي

 
 0202/   7/    6  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

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

 :   التوقيع
 أحالم خليل .د. أاسم رئيس القسم :

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

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

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

 0202/  7/    6  :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  لعربيةاللغة ا    علمي القسم ال .2

  والحديث النبوي الشريف علوم القرآن )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 الكتروني )عند بعد( أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 في االسبوع  ساعة 66 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2621/   7/      6      تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 
ريف الطلبة الدارسين على اساسيات مباحث علوم القرآن وتمكين الطلبة من معرفة الناسخ والمنسوخ تع

واسباب النزول ونشأة هذا العلم والمباحث االخرى واعدادهم ليكونوا تدريسيين للدراسة المتوسطة 

 واالعدادية وتهيأتهم للدراسات العليا.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.
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 -:عليم والتعلم والتقييموطرائق الت مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ

 ان يعرف الطالب الفرق بين علوم القرآن بالتفسير. -1أ

 ان يعرف الطالب ان التفسير باب من ابواب علوم القرآن. -2أ

 ان يعرف الطالب مباحث عوم القرآن المختلفة  -3أ

 ان يعرف الطالب ان هناك آيات حكمها منسوخة  -4أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتدا  األده  -ب 

 القدرة على تمييز تغيير االسلوب القرآني بين اآليات المكية والمدنية-1ب

   ان يعرف الطالب بعض المباحث القرآنية التخضع لالجتهاد ومن اسباب النزول-2ب

 القدرة على معرفة ان لنزول القرآن الكريم تاريخ-3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ( google meet.المحاضرات التزامنية عن طريق )  1     

 عبر الصفوف االلكترونية  pdf.نشر محاضرات 2

 . العصف الذهني والمناقشات3

 
 طرائق التقييم      

 المشاركة -1
 كتابة التقارير  -2
 الحضور -3
 االمتحانات الشفوية  -4
  االمتحانات الشهرية -5
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 الوعي لدى الطلبة باهمية معرفة مباحث علم علوم القرآن زيادة -1ج

 )صلى هللا عليه وسلم(محمد  زيادة االيمان لدى الطالب بان هناك وحي انزل القرآن على  -2ج

 زيادة الوعي لدى الطالب بان القرآن الكريم لم يشوبه التحريف -3ج

 في السطور زيادة الوعي بان القرآن الكريم محفوظ في الصدور ومكتوب-4ج 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المجاميع الطالبية -1
 (google  meetطريقة القاء المحاضرات على ) -2
  العصف الذهني -3

 
 طرائق التقييم    

 الحضور  -1
 اعداد التقارير -2
 النشاطات الطالبية -3
 االمتحانات المقررة -4
 االمتحانات الشفوية -5
 .االختبار النهائي6
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 -:رسات(( ) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكوبنية المقرر  - 1 .16

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
تحقيق اهداف 

 معرفية
التعريف بمادة الفقه االسالمي 

وتاريخ التاليف ييه المعاصر  

االلقاء 

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

2 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  نزول القرآن

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

3 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

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

االلقاء 

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

4 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء    القرآن تنجيم

والمناقشة 

وطرح المادة 

 أسئلةعلى شكل 

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

5 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  النزول أسباب

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأدهيلية االعامة و المهارات -د 

تشجيع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكران الذات لديهم من خالل التشجيع المستمر على     -1د

 ضرورة التعاون المشترك والفاعل فيما بينهم إلنجاز متطلباتهم الدراسية

 لى االعتماد على الذات التركيز ع -2د

 استغالل الوقت بالشكل الصحيح -3د

 استخدام  الطرق الصحيحة في قراءة المادة بالوسائل الحديثة-4د

  استخدام الطرق الصحيحة للتواصل مع االساتذة -5د
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 فكرية

6 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

اللقاء ا والمدني المكي

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

7 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

 اطواره في القرآن جمع
  الثالثة

االلقاء 

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
رح اسئلة .ط3

 فكرية

8 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  والمتشابه المحكم

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

9 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  والمنسوخ الناسخ

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

لمادة .شرح ا1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

11 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء   القرآن ترجمة

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
 .طرح اسئلة 3

11 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

 وعالقة السبعة األحرف
 السبعة ألحرفبا المصحف

االلقاء 

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

12 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  ونشأتها القراءات

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية
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13 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء   الصحيحة القراءة

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

14 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  الشاذة القراءة

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

ح المادة .شر1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

15 

2 

تحقيق اهداف 

 معرفية

االلقاء  الحاضر الوقت في القراءات

والمناقشة 

وطرح المادة 

 على شكل أسئلة

.شرح المادة 1

 من الطالب .

 .االختبارات2

 اليومية.
.طرح اسئلة 3

 فكرية

   
  مراجعة لكل المادة 

 

 
 

 التحتية البنية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
غانم بن قدوري بن حمد بن صالح، آل موسى فََرج الناصري التكريتي الناشر:  .د / الكريم القرآن علوم -1

  م 2663 -هـ  1423عمان الطبعة: األولى،  -دار عمار 
بة المعارف للنشر هـ( الناشر: مكت1426بن خليل القطان )المتوفى:  مناع .د / القرآن علوم في مباحث -2

  م2666 -هـ1421والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة 

 الدوري قحطان .د / الكريم القرآن علوم -3
 الحكيم باقر محمد السيد/ الكريم القرآن علوم -4
 العطار داود .د /القرآن علوم -5

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 المجالت العلمية والرسائل واالطاريح -

  االلكترونية، مواقع االنترنيت:ب ـ المراجع 

 مكتبة اهل البيت االلكترونية -1

 المكتبة الشاملة االلكترونية -2

 مكتبة الجامع الكبير االلكترونية -3
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
 
   

االطالع على المصادر االخرى لمادة علوم القرآن وذلك الثراء المادة واضافة المفردات االخرى التي من   

 زيادة المعرفة لدى الطلبة. شأنها

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


