
 College of Education  for Humanities وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              

 جامعة االنبار

 كلية التربية

 الفصلي للمرحلة االولىلنظام ية لمقررات الدراسال                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

.م3002( لسنة 32الكمال النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم )-  

Humanities 

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية

 نظري عملي نظري عملي

علوم القرانالمدخل الى  2  2 تخصصية المدخل الى علوم القران 3  3  تخصصية 

 التالوة والحفظ 2  2 التالوة والحفظ 2  2

 
3 

  
3 

 
 المدخل الى الفقه االسالمي 3  3 المدخل الى الفقه االسالمي

 
2 

  
2 

 
 علوم الحديث 2  2 علوم الحديث

 
3 

  
3 

 
 مبادىء علم المنطق 3  3 مبادىء علم المنطق

 مساعدة النحو والصرف 2  2 مساعدة النحو والصرف 2  2

 عامة الديمقراطية وحقوق االنسان 3  3 عامة علم الحاسبات 3 2 3

 اللغة االنكليزية 1 1

 تربوية اسس التربية 3  3 تربوية علم النفس العام 3  3

  مجموع الساعات والوحدات 31  31  مجموع الساعات والوحدات 11  11

 



 جامعة االنبار

 كلية التربية

 لنظام الفصلي للمرحلة االولىمقررات الدراسة ا                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

 م3002( لسنة 32الكمال النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم )-

 College of Education  for Humanities وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              

 جامعة االنبار

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 عملي نظري نظري عملي

 تخصصية     تخصصية    

  

 

 

 

 

 

 

 مساعدة     مساعدة    

 عامة     عامة    

 تربوية     تربوية    

  مجموع الساعات والوحدات     مجموع الساعات والوحدات   
 



 كلية التربية

 الثانيةلنظام الفصلي للمرحلة ة ليالمقررات الدراس                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-  

. 

Humanities 

 جامعة االنبار

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 نظري عملي نظري عملي

علوم القرانمباحث في  2  2 تخصصية مباحث في علوم القران 2  2  تخصصية 

 التالوة والحفظ 2  2 التالوة والحفظ 2  2

 
2 

  
2 

 
 علم التفسير 2  2 علم التفسير

 
3 

  
3 

 
 السيرة النبوية 3  3 السيرة النبوية

 
3 

  
3 

 
 فقه العبادات 3  3 فقه العبادات

 مساعدة النحو والصرف 2  2 مساعدة النحو والصرف 2  2

 البالغة ) البيان والبديع( 3  3

 تربوية علم نفس النمو 3  3 تربوية التعليم الثانوي واالدارة التربوية 3  3

  مجموع الساعات والوحدات 30  30  مجموع الساعات والوحدات 12  12



 كلية التربية

 للمرحلة االولىلنظام الفصلي مقررات الدراسة ا                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

 م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-

 

 

 

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 عملي نظري نظري عملي

 تخصصية     تخصصية    

  

 

 

 

 

 

 

 مساعدة     مساعدة    

 عامة     عامة    

 تربوية     تربوية    

  مجموع الساعات والوحدات     مجموع الساعات والوحدات   



 College of Education  for Humanities وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              

 جامعة االنبار

 كلية التربية

 الفصلي للمرحلة الثالثةلنظام ية لمقررات الدراسال                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

  

.م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-  

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 نظري عملي نظري عملي

 تخصصية مناهج التفسير 2  2 تخصصية مناهج التفسير 2  2

 التالوة والحفظ 2  2 التالوة والحفظ 2  2

 
3 

  
3 

 
 فقه المعامالت 3  3 فقه المعامالت

 
3 

  
3 

 
 العقيدة االسالمية 2  2 االعجاز القراني

 
2 

  
2 

 
 حديث تحليلي 2  2 حديث تحليلي

 مساعدة النحو 3  3 مساعدة النحو 3  3

 البالغة ) علم المعاني ( 3  3 اصول البحث العلمي 3 1 2

مناهج تدريس التربية  3  3 تربوية االرشاد النفسي والصحة النفسية 3  3
 االسالمية وطرائقها

 تربوية

  مجموع الساعات والوحدات 30  30  مجموع الساعات والوحدات 11  30

 



Humanities 

 جامعة االنبار

 كلية التربية

 للمرحلة االولىلنظام الفصلي مقررات الدراسة ا                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

 م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-

 

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 عملي نظري نظري عملي

 تخصصية     تخصصية    

  

 

 

 

 

 

 

 مساعدة     مساعدة    

 عامة     عامة    

 تربوية     تربوية    

  مجموع الساعات والوحدات     مجموع الساعات والوحدات   



 College of Education  for Humanities وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              

 جامعة االنبار

 كلية التربية

 الرابعةلنظام الفصلي للمرحلة ة ليمقررات الدراسال                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية(-  

.م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-  

Humanities 

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 نظري عملي نظري عملي

 تخصصية اساليب التفسير 2  2 تخصصية اساليب التفسير 2  2

 التالوة والحفظ 3 1 2 التالوة والحفظ 3 1 2

 
2 

 علم االديان المقارن 2 

 اصول الفقه 2  2

 النظم االسالمية 2  2

 
3 

  
3 

 مناهج محدثين 2  2 الفقه الجنائي

 الفقه الجنائي 3  3

 مساعدة النحو 3  3 مساعدة النحو 3  3

التخرجبحث  1 2 3  

المشاهدة الصفية والتطبيق  1 2 3
 العملي

 تربوية التقويم والقياس 3  3 تربوية

  مجموع الساعات والوحدات 30  31  مجموع الساعات والوحدات 11  17

 



 جامعة االنبار

 كلية التربية

 للمرحلة االولىلنظام الفصلي مقررات الدراسة ا                                              قسم:علوم القران والتربية االسالمية

تم احتساب الوحدات في ضوء الساعات) النظرية والعملية( -  

 م3002( لسنة 32النصاب يضاف لها الساعات )البحثية واالرشادية والمكتبية ( وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم ) الكمال-

 

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 الوحدات

 
اصناف المواد  المواد الدراسية الساعات

 الدراسية
 عملي نظري نظري عملي

 تخصصية     تخصصية    

  

 

 

 

 

 

 

 مساعدة     مساعدة    

 عامة     عامة    

 تربوية     تربوية    

  مجموع الساعات والوحدات     مجموع الساعات والوحدات   


