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 مصادقة السيد العميد       
 
 

 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

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

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم القران والتربية االسالميةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 القران الكريم وعلومةدراسة 

 لوم قرانبكالوريوس لغة ع اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 حضوري والكتروني برنامج االعتماد المعتمد   .6

في جميع المدارس التابعة لوزارة والتطبيق  ةبحثية والمشاهدالنشاطات ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 التربية والمدارس االسالمية
 23/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .والمدارس االسالمية  بمالكات متخصصة في تدريس القران الكريم وجميع العلوم التابعة رفد وزارة التربية-1

اصول الدين،التفسير  االلمام بعلوم القران وهي)التالوة والحفظ ، الحديث الشريف ، الفقه ،من  الطلبةتمكين  -2

 ، وفقه السيرة ( مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت .
تعزيز إدراك الطلبة باهمية التراث االسالمي  قديماً وحديثاً ، واكسابهم المهارات في تدريس العلوم  -3

 الشرعية والكتابية المتنوعة .
والمعتدلة لدى الطلبة خالل الفهم العلمي لعلوم القران الكريم، من حيث التفسير  غرس المفاهيم الصحيحية -4

 .  القرانياإلعجاز كل انواع  المعتدلة وكذلك بيانالميسر والفقه المبسط وشرح السنة 
فيما بعد بما لطلبة المدارس   متنوعةالعلوم الشرعية الاكساب المتخرجون مهارات تدريس ما تلقَوه من  -5

 وسائل اإليضاح ومهارات التواصل ماضافة الى ذلك استخدا التربية االسالمية  تدريسيناسبها من طرائق 
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 . االلكتروني بانواعه

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ
 . من ضبط التالوة والحفظ  الطلبةمكن تأن ي-1أ

 . من تطبيق الفقه االسالمي المعتدل يتمكن الطلبة أن -2أ

 .العلمي و اللغوي والفقهي واالعجازي () تفسير القران الكريم بمجمل  الطلبةلّم أن ي-3أ
 . مل الحديث الشريف )الصحيح والضعيف والموضوع(بمجيلّم الطلبة أن -4أ
والصرف ، والبالغة القرانية ، والفلسفة ،  النحو )كـ الثانوية بعلوم القرآن الكريميلّم الطلبة أن  -5أ

 والمنطق( 

 . للدرس الشرعي وتوضيفهاالتقنية االلكترونية بكافة انواعها  المهاراتالطلبة تعلم أن ي -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 . التربية االسالمية تدريسكل طرائق من االلمام ب الطلبةتمكن أن ي- 1ب 

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

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

 الكريم وفنونه.ة مما يسهل دراسة علوم القران علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديث

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 (.االستنباطيةالطريقة االستقرائية )-

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم      

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

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

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .  وإدراك مكانتها بين الشرائع االلهية االخرى تنشأة الطالب على حب الشرعية االسالمية  ،-1ج         

 .تعليم الطالب االداب الشرعية للدرس والمدرس -2ج

 .تنمية الفهم العميق لدى الطالب وسطية الشريعة االسالمية  ودفع الحرج عن البشر-3ج

 . حفظ العلوم االسالمية السمحة ونبذ التعصب واالختالف  ةتعليم الطالب تحمل مسؤولي-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 طرائق التقييم    

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

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

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

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

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 طريقة حل المشكالت . -

القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  التدريبية إلكساب الطلبةاد الدورات والندوات داع -

 الحوار المثمر ، 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 والتواصل الفكري والعلمي ، في مجاالت الحوار  المالحظة المباشرة ألداء الطالب -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تهمبإعداد البحوث العلمية الختبار قدر الطلبةتكليف 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     الصف األول 

     الصف االول

     الصف االول

     الصف األول 

     الصف األول 
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     الصف األول 
     الصف األول 
     الصف األول 
     الصف األول 
     الصف األول 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثاني 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الثالث 
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 

     الرابع الصف
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 
     الصف الرابع 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
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 العلمية .   ، لتنمية القدرة على البحث وحل املشكالت سام املماثلةاالطالع على دراسات عاملية يف االق-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .   -

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

 
ه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجيتبع القبول يف الكلية  -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 
 .  جيليف التسفهو خيضع لقرار جلنة خمتصة  أما القبول يف قسم علوم القران والرتبية االسالمية 

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .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

 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

بقابلية التوظيف المتعلقة 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم القران والتربية االسالميةقسم  القسم العلمي  / المركز .2

 االولى / المرحلةالتالوة والحفظ  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

23/5/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

 .  من معرفة القراءات متكني الطلبة  -1

 والباطلابلقراءة الصحيحة  الطلبةتعريف  -2

 بني القراءات ابلفروق الطلبةتزويد  -3

 حفظ القران الكرميتنبيه الطالب على  -4

 القراءت اللغة العربيةافهام الطالب ان االصل يف  -5

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 .  من ضبط القاعدة في القراءاتتمكين الطالب -1أ
 القراءات في القران الكريممن تطبيق  تمكين الطلبة-2أ

 . ارشاد الطالب المصادر والمراجع العلمية المعتدلة  -3أ
 .  ب عدم التسرع في القراءةيم الطالتعل-4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 .المحرمة من غيرها بالدليل الصحيحتميز القراءات  – 1ب

 حفظ للقران الكريمال مغرس مفهو– 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( ._ 

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

في المناقشات الصفية والواجبات  ت اليومية ، ومالحظة أداء الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانا

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .   عند قراءات القران الكريم تنشئة الطالب على معرفة الحالل والحرام -1ج

 .  تنبيه الطالب على الحفظ -2ج-

 . من واجبات الشريعة االسالمية الحفظ للقران الكريم ان  الطالب مإفها -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 .  ضرب االمثال الجيدة والمؤثرة من التراث االسالمي -
 طرائق التقييم    

 مقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبتستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة وال ال

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

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

 . على تمييز القراءات للقران الكريم قدرة الطالب-1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 . الف المدارس في القراءاتالتعرف على اخت -3د
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 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القياسية ،  الطريقة مراتب القراء  3 1تشرين األول 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  الترتيل  3 2تشرين األول 

 طريقة النص 
داء الصفي األ

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  الحدر  3 3تشرين االول 

 طريقة النص 
داء الصفي األ

 واالمتحانات 
طريقة النص ،  التدوير  3 4تشرين األول 

 الطريقة القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
احكام االستعاذة   3 1تشرين الثاني 

 والبسملة
طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
احكام النون   3 2تشرين الثاني 

 الساكنة والتنوين
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  االظهار  3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  االدغام  3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  االخفاء  3 1كانون األول 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االقالب  3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة النص  القلقة  3  3كانون األول

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص  احكام الراء  3 4كانون األول 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص و  الممدود  3  1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة النص  تعريف المد  3 2كانون الثاني 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  انواع المد  3  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  المد االصلي  3 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  المدالفرعي  3 15شباط    

 واالمتحانات

الطريقة االستنباطية  مد العارض  3 22شباط   

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  مد اللين  3  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  مدالعوض  3 2آذار    



  
 11الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .12

 لوجيز يف علم التجويدا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب التالوة ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 كتب القراءات

 .جامعة األزهر الشريعة  كليةقع  مو  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

ي حفظ القران توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية ف ادة التالوة والحفظمتتطلب 

في تحقيق أهداف البرنامج  ولدورها الكبير،  الكريم بصورة صحيحة  وكذلك قراءته بصورة صحيحة

 األكاديمي . 

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

 اإليضاح . 

 
 

 

الطريقة القياسية  مدااللزم  3 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  مد المتصل  3  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  مدالمنفصل  3 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مدالبدل  3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مدالصلة  3 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مدصلة كبرى  3  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص  مدصلة صغرى  3  1مايس   

 والطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة  3 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 


