الفصل الخامس :المرآن الكرٌم ( _)5علوم المرآن ( _)3توجٌه
المراءات_ دفع المطاعن عن المرآن والمراءات_ تفسٌر موضوعً
( _)1أصول الفمه ( _)2البالغة العربٌة_ علم النفس التربوي.
الفصل السادس :المرآن الكرٌم ( _)6علوم المرآن ( _)4المراءات
( _)2تفسٌر موضوعً ( _)2تفسٌر آٌات األحكام ( _)2السٌرة
النبوٌة فً ضوء المرآن الكرٌم_ الحدٌث النبوي( _)2طرق
التدرٌس العامة.

ٌتولى أستاذ المادة إعالن درجة أعمال الفصل بعد مراجعة الورلة
االمتحانٌة مع الطالب ،وتسلم صورة منها إلى رئٌس المسم الذي ٌحٌلها
بدوره على لسم الدراسة واالمتحانات.
تقيين الطالة
تكون الدرجة النهائٌة ألي طالب نظامً فً أي ممرر مائة درجة موزعة
على النحو التالً:
( )%11من مجموع الدرجة ألعمال الفصل ( االمتحانات الفصلٌة).

الفصل السابع :المرآن الكرٌم ( _)7إعراب المرآن وبالغته_ إعجاز
المرآن ( _)1مشكل المرآن_ لاعة بحث فً الدراسات المرآنٌة_
علم المٌراث_ طرق التدرٌس الخاصة.

( )%01من مجموع الدرجة لالمتحان النهائً الذي ٌعمد فً نهاٌة الفصل
الدراسً.

الفصل الثامن :المرآن الكرٌم ( _)8إعجاز المرآن ( _)2الولف
واالبتداء_ الدخٌل فً التفسٌر_ مناهج المحدثٌن_ بحث التخرج_
التربٌة العملٌة.

ٌتم تمٌٌم الطالب المنتسب عن طرٌك إجراء االمتحان النهائً فمط،
وٌصحح له من مائة درجة للممرر ،وال ٌُع ّد ناجحا ً إال إذا تحصل على
( )01درجة فما فوق من مجموع درجات الممرر .تمدر درجات الطالب
فً كلٌة اللغة العربٌة وفك النسب التالٌة:

نظبم الدراسبث واالهتحبنبث

ممتاز من  %20إلـى _ %011جٌد جدا ً من  %50إلـى ألل من

كانت الكلٌة منذ نشأتها تعتمد النظام السنوي فً الدراسة ،ولد اعتمدت
النظام الفصلً المغلك ابتداء من العام الجامعً (8102_8102م)،
بحٌث ال ٌجوز أن تزٌد المدة التً ٌمضٌها الطالب مسجالً فً الدراسة لنٌل
درجة اإلجازة (اللٌسانس) على ( )08اثنً عشر فصال دون اإلخالل
بأحكام الالئحة.
أوال :نظبم الدراست
تكون مدة الفصل الدراسً ( ) 02أسبوعا ،ممسمة كاآلتً :منها ()01
أسبوعا دراسة فعلٌة.
ثبنيب :نظبم االهتحبنبث
تجرى امتحانات أعمال الفصل بالطرٌمة التً ٌراها مجلس الكلٌة إلجراء
االمتحان وفك الجدول أو بالتنسٌك بٌن عضو هٌأة التدرٌس والطالب.

 _%20جٌد من  %00إلـى ألل من  _%50ممبول من  %01إلـى
ألل من  _%00ضعٌف من  %50إلـى ألل من  _%01ضعٌف جدا ً

اجلبهعت األمسزيت اإلسالهيت
كليت اللغت العزبيت والدراسبث اإلسالهيت
قسن الدراسبث القزآنيت

ألل من% 50
عدد أعضبء هيئت التدريس ببلقسن

قسن الدراسبث القزآنيت

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم خمسة أعضاء.

يف سطىر

عدد الطلبت ببلقسن
الفصل األول

النظامً

10

االنتساب 11

الفصل الثانً

النظامً

11

االنتساب 11

للمزٌد من االطالع ٌنظر مولع الكلٌة وصفحتها على الفٌس بون
(كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالجامعة األسمرية) ودلٌل
الطالب ودلٌل أعضاء هٌئة التدرٌس ودلٌل الكلٌة.

إعداد /أ .فاطمة ع ّمار غ ّموقة

قسن الدراسبث القزآنيت
نبذة عن قسن الدراسبث القزآنيت
أنشًء المسم بمرار من السٌد رئٌس الجامعة بتارٌخ:
8102/15/12م .تحت رلــ"  "001ــم لسنة 8102م.
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رؤيت القسن
ٌتطلع إلى التمٌز والرٌادة فً تخرٌج معلم وباحث متمٌز فً تعلٌم المرآن
الكرٌم وعلومهٌ ،خدم المجتمع وٌواكب التطورات العلمٌة والتربوٌة على
المستوٌٌن اإلللٌمً والعالمً ،وفما لمعاٌٌر الجودة المعتبرة.
وإلى أن ٌكون المسم مركزا متخصصا وكبٌرا ٌعنى بعلوم المرآن الكرٌم
ونشرها فً المجتمع؛ لٌكون مرجعا أكادٌمٌا سعٌت لتأسٌس موارد معرفٌة
تنهل من المرآن الكرٌم ولغته الثرٌة ،وتمدٌم االستشارات العلمٌة
والمشاركة فً إعداد وتطوٌر وتنظٌم البرامج التدرٌبٌة المتخصصة فً
الدراسات المرآنٌة.
رسبلته
 .0حفظ لدسٌة المرآن الكرٌم والدفاع عنه بأسللوب أكلادٌمً علملً
رصللٌن ،والعملللل عللللى خدملللة كتللاب م تعلللالى تعلملللا وتعلٌملللا
وتللالوة وتللدبرا وإعللداد المعلمللٌن والمعلمللات مللن ذوي الكفللاءة
العالٌللة لتعلللٌم اللغللة العربٌللة ،والمللرآن الكللرٌم ،بأحللدث وسللائل
اكتسلللاب مهلللارات السلللمع والنطلللك والملللراءة والكتابلللة وتنسلللٌك
الجهود مع المراكز والمؤسسات العلمٌلة التلً تعنلى بالدراسلات
المرآنٌة.
 .8توظٌف الخطط واإلجراءات المتصللة بالمعرفلة المرآنٌلة لملنهج
أكادٌمً تربوي فكري وعلمً جامع شامل مؤسسً لنشر ثمافلة
اإلصللال  ،وبنللاء المجتمللع و االعتللزاز بالهوٌللة واالنتمللاء إلللى
اإلسالم.
أهدافه
 .0تخلللرٌج معللللم مؤهلللل بدرجلللة عالٌلللة فلللً األداء لتعللللٌم الملللرآن
الكرٌم تالوة وحفظا وتجوٌدا ٌجمع بلٌن األصلالة والمعاصلرة،
لالرتماء بالبحث العلمً لخدمة المجتمع وٌسهم فً نشر التلراث
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التفسٌري ،والتواصل ملع الحضلارات األخلرى ،واسلتٌعاب كلل
جدٌد ،والرد على الشبهات التً تثار حول ذلن.
إعداد مالكات تدرٌسٌة تربوٌة متمٌزة بالثمافلة المرآنٌلة النبوٌلة،
للللادرة عللللى فهلللم ملللراده ،وتوضلللٌح معانٌللله ،حسلللب متطلبلللات
العصللر ،وإعللداد جٌللل ٌللدرن األبعللاد المعرفٌللة للمللرآن الكللرٌم
وٌتفٌأ بظالله وٌعمل بهدٌه النٌر.
تزوٌللد معلللم المللرآن الكللرٌم بللالعلوم والمعللارف وطللرق التعلللٌم
التلً تناسللب تللدرٌس المللرآن الكلرٌم وعلوملله ،ولتعلللٌم وتللدرٌس
الطللالب علللى لللراءة المللرآن كللامال بللالمراءات العشللر المتللواترة
بمهارة عالٌلة وتلأهٌلهن للحصلول عللى السلند المتصلل برسلول
م  من خالل لراءتهن على الشٌوخ المجازٌن.
رفللد المللدارس الثانوٌللة بمدرسللٌن للتربٌللة اإلسللالمٌة والمرآنٌللة،
لادرٌن على التأثٌر الروحً والثمافً فً الطالب.
تخلللرٌج بلللاحثٌن فلللً التفسلللٌر وعللللوم الملللرآن الكلللرٌمٌ ،ملكلللون
المدرة على استنباط األحكلام الشلرعٌة ملن اآلٌلات المرآنٌلة ،فلً
إطار الضوابط العامة المصوغة فً عللوم الملرآن الكلرٌم؛ لفهلم
الكتاب والسنة ،محصنٌن ملن الخطلأ فلً تفسلٌر الكتلاب والتلأثر
بالتٌارات الفكرٌة غٌر المعتدلة.
االرتمللاء بمسللتوى الطالبللات البالغللً والبٌللانً ،والمللدرة علللى
التعبٌر بالطرٌمة السلٌمة.

ههبم رئيس القسن
.0ا إلشراف على الشؤون العلمٌة واإلدارٌة فً المسم فً حدود السٌاسة
التً ٌرسمها مجلس الكلٌة ومجلس المسم ووفما ً ألحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات المعمول بها.
.8رفع لرارات وتوصٌات مجلس المسم إلى عمٌد الكلٌة لعرضها على
مجلس الكلٌة مع توضٌح وجهة نظر مجلس المسم عند النظر فً المسائل
المعروضة علٌها.
.5متابعة تنفٌذ سٌاسة مجلس الكلٌة فٌما ٌخص شؤون المسم وما ٌتعلك
بالدراسات الجامعٌة والعلٌا والبحوث العلمٌة واألعمال الجامعٌة األخرى.
.1الترا توزٌع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعٌة األخرى على
أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المائمٌن بالتدرٌس فً المسم وعرضها على
مجلس المسم.

. 0تلمً التمارٌر السنوٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس عن نشاطهم العلمً
والبحثً.
.0حفظ النظام داخل المسم والمبادرة غلى إبالغ عمٌد الكلٌة عن كل ما
من شأنه المساس بحسن سٌر العمل بالمسم.
.5اإلشراف على األمانة اإلدارٌة بالمسم.
.2اإلشراف على المعامل والمختبرات بالمسم.
. 2إعداد التمارٌر فً نهاٌة كل عام جامعً عن شؤون المسم العلمٌة
والتعلٌمٌة واإلدارٌة وٌتضمن عرضها ألوجه النشاط فً المسم وما حممه،
ومستوى أداء العمل به وشؤون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبٌان
العمبات التً أثرت فً التنفٌذ وعرض الممترحات بالحلول المناسبة لتالفً
العٌوب وتذلٌل العمبات ،وٌعرض هذا التمرٌر على مجلس المسم ثم ٌرفعه
إلى عمٌد الكلٌة لعرضه على مجلس الكلٌة.
املقزراث الدراسيت

الفصل األول :المرآن الكرٌم ( _)1تفسٌر تحلٌلً ( _)1مدخل لعلم
المراءات_ فمه العبادات ( _)1العمٌدة اإلسالمٌة ( _)1مصطلح
الحدٌث ( _)1الصرف ( _)1أصول التربٌة_ الحاسوب.
الفصل الثانً :أ المرآن الكرٌم ( _)2علوم المرآن ( _)1علم التجوٌد
( _)1أصول التفسٌر ومناهجه_ مصطلح الحدٌث ( _)2فمه
العبادات ( _)2العمٌدة اإلسالمٌة ( _)2النحو ( _)1اللغة
اإلنجلٌزٌة.
الفصل الثالث :المرآن الكرٌم ( _)3علوم المرآن ( _)2علم التجوٌد
( _)2المراءات ( _)1تفسٌر تحلٌلً ( _)2الحدٌث النبوي (_)1
الصرف( _)2علم النفس العام.
الفصل الرابع :المرآن الكرٌم ( _)4أصول الرواٌة_ تفسٌر تحلٌلً
( _)3تفسٌر آٌات األحكام ( _)1تخرٌج أحادٌث_ أصول الفمه
( _)1النحو ( _)2أسس المناهج.

