
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 مخطط المادة الدراسية
  -أ

  -ب

  -خ

  -ث

  -ج

  -ذ

  -خ

  -ز

  -ش

  -ض



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية

 

1 
 

(1هفاهينإؼالهيحوأؼاليةتسضيؽها)  1. اسم المادة

 2. رقم المادة 2420010

 (ح،ػوليح)ًظطيالؽاػاخالوؼتوسج -أ 3
.3 

 (ح،ػوليحالؽاػاخالفؼليح)ًظطي -ب 2

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 0

 5. اسم البرنامج تكالىضيىغهؼلنالصف

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الداهؼحاألضزًيح

 8. الكمية الؼلىمالتطتىيح08

 9. القسم الوٌاهحوالتسضيػ02

 10. مستوى المادة ؼٌحثالثح

2015/0212  
 العام الجامعي/ الفصل الدراسي

.11 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكالىضيىغ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس الؼطتيح

 
تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث 

 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 -خ

-هٌّؽقالوازج.12 -ث

 .:ضقنالوكتة،الؽاػاخالوكتثيح،ضقنالهاتف،الثطيساإللكتطوًيهايليالطخاءإزضاج -ج

 ((r.abulatifeh@ju.edu.jo )(00520إض()1222-5حثد،12-5)23 -ذ

 أبو لطيفةد. رائد   مدرسو المادة.71
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23:ضقنالوكتة -خ

ىض(12622-5ذثخ،12-5):الؽاػاخالوكتثيح -ز

(00520):ضقنالهاتف -ش

(r.abulatifeh@ju.edu.jo ):الثطيساإللكتطوًي -ض

 
 
 

 

وصف المادة .71

الكريم، أسباب النزول، المحكم والمتشابو، مدارس التفسير المختمفة من حيث معناىا وخصائصيا وطرح قضايا  عموم القرآنالتعريف ب
تتعمق بيا، موضوعات في العقيدة اإلسالمية وبيان طبيعة محتوى دروس القرآن  الكريم والعقيدة وتحميل األىداف المختمفة في 

دريس المناسبة باإلضافة إلى تكوين وتوجيو الميارات المختمفة تمك المتعمقة بتفسير تدريسيا وربط محتوى المادة بأساليب وطرائق الت
.وتالوتو وحفظو آيات القرآن  الكريم  

 -ظ
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

:األهساف -غ

 .المختمفة التعرف إلى مباحث عموم القرآنو وحفظو،  عم جزء ةتالو   -1
 يتصل بيا من فروع المعرفة.التعرف إلى طبيعة عقيدة التوحيد وما  -2
 .ى أسباب نزول بعض السور واآليات التعرف إل -3
 التعزف إلى االتجاهاث الحذٌثت فً تذرٌش دروس القزآى  الكزٌن والعقٍذة. -4

 

ًتاخاخالتؼلّن: -ؾ

ػلً:ا يكىىقازضأىالوازجإًهاءيتىقغهيالطالةػٌس

 مباحث عموم القرآن  المختمفة.التعريف ب -1
 عقيدة التوحيد وما يتصل بيا من فروع المعرفة.التعريف ب -2
 تدريس دروس القرآن   الكريم والعقيدة.  -3
 التخطيط لتدريس دروس القرآن   الكريم والعقيدة.   -4
 تحميل دروس القرآن  الكريم والعقيدة وتقييميا. -5
األردني )ظروف المدرسة  التربويالتوفيق بين االتجاىات الحديثة في تدريس دروس القرآن  الكريم والعقيدة.والواقع  -6

 .وتالوة جزء عم  وحفظو. القرآن  الكريم وأسباب نزولياتفسير بعض آيات  -7األردنية
 



 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02
الوطاخغأؼاليةالتقيينًتاخاخالتؼلنالوتحققحالوسضغاألؼثىعالوحتىي

 مراجعة أحكام التجويد
المفيد في أحكام  التطبٍق العولً إتقاى أحكام التجىٌذ- رائذ أبىلطٍفت والثاًًاالول 

 التجويد

تعريف القرآن  الكريم وعمومو 
وأسماءه وأوصافو والفرق بين 
القرآن  والحديث القدسي 

 والحديث النبوي.

التوٍٍز بٍي القزآى الكزٌن - رائذ أبىلطٍفت الثالث

 والحذٌث القذصً والٌبىي

علىم هباحث فً  الصفًالٌقاط 

 القزاى

الوحي: معناه ، كيفية وحي 
اهلل تعالى إلى مالئكتو، 

المكي والمدني ،ورسولو  

بٍاى هفهىم - رائذ أبىلطٍفت الزابع

 الىحً،الوكً،والوذًً

علىم هباحث  الٌقاط الصفً

 القزاى

معرفة أول ما نزل وآخر ما 
نزل من القرآن  الكريم، وفوائد 

 أسباب النزول

أول ما نزل وآخر ما التعزف الى - رائذ أبىلطٍفت الخاهش
نزل من القرآن  الكريم، وفوائد 

 أسباب النزول

علىم هباحث  الٌقاط الصفً

 القزاى
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نزول القرآن  الكريم وجمعو 
حكم القراءات  ،وترتيبو

وضوابطيا و أدب تالوة 
عجازه  القرآن  والكريم وا 
 وترجمتو، أركان اإليمان.

نزول القرآن  الكريم التعرف الى  أبىلطٍفترائذ  الضادس
حكم القراءات  ،وجمعو وترتيبو

وضوابطيا و أدب تالوة القرآن  
عجازه وترجمتو، أركان  والكريم وا 

 اإليمان

علىم هباحث فً  الٌقاط الصفً

 القزاى

عقيدة اإلسالم التمييز بين 
عقائد االخرىوال  

عقائد اإلسالم والعقيدة التمييز بين  رائذ أبىلطٍفت الضابع
 االخرى

دراصاث فً  الٌقاط الصفً

 العقٍذة االصالهٍت

 خصائص العقيدة اإلسالمية
خصائص العقيدة التعرف الى  رائذ أبىلطٍفت الثاهي

 اإلسالمية
دراصاث فً  الٌقاط الصفً

 العقٍذة االصالهٍت

 ستراتيجيات التدريسية اال
الخاصة بتدريس القرآن  

 والعقيدة

ستراتيجيات االالتعرف الى  أبىلطٍفترائذ  التاصع
الخاصة بتدريس القرآن  التدريسية 

والعقيدة   

 الٌقاط الصفً

والتطبٍق العولً
طزائق تذرٌش 

 التزبٍت االصالهٍت

وسائل التعميمية المناسبة ال
العقيدة والقران الكريم  لتدريس  

وسائل التعميمية تعرف الى الال رائذ أبىلطٍفت العاشز
العقيدة والقران  لتدريسالمناسبة 

 الكريم 

 الٌقاط الصفً

والتطبٍق العولً
طزائق تذرٌش 

التزبٍت االصالهٍت

 دروس القرآن  والعقيدةتحميل 
ليا الطمبةتقويم تعممو   

الحادي عشز 

 والثاًً عشز

 الٌقاط الصفً دروس القرآن  والعقيدةتحميل  رائذ أبىلطٍفت

والتطبٍق العولً
طزائق تذرٌش 

االصالهٍتالتزبٍت 

الثالث عشز  التخطيط لمتدريس

 عشز

طزائق تذرٌش التطبٍق العولً اكتضاب ههارة التخطٍط للتذرٌش  رائذ أبىلطٍفت

التزبٍت االصالهٍت

تٌفٍذ الطلبت حصص 

توظيف من خالل صفٍت
تدريس  استراتيجياتطرائق و 

 مناسبة

الزابع عشز 

والخاهش عشز 

 والضادس عشز

ة تنفيذ دروس القران مهار اكتساب - رائذ أبىلطٍفت
 الكريم والعقيدة االسالمية .

طزائق تذرٌش التطبٍق العولً

التزبٍت االصالهٍت

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.01

 التاليح:الٌشاطاخواالؼتطاتيدياخالتسضيؽيحتطىيطًتاخاخالتؼلنالوؽتهسفحهيذالليتن

 حفظخعءػن. -1

 تٌفيصحصصصفيحوتحليلهالثياىًقاطالقىجوالضؼف. -0

 اؼترسامالحىاضوالوٌاقشحوالتطثيقالؼوليوالوٌهحالتحليلي -2
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 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقيينوالوتطلثاخالتاليح:أؼاليةذاللهيالوؽتهسفحًتاخاخالتؼلنتحققإثثاخيتن
 قيمة العالمة الميام
اولاختبار   25 
ثاني اختبار  25 

 50 اختبار نيائي
 
 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 غيابات  ن ر. 5غيابات ح ث خ او  7والغياب:االلتزام بموعد بداية المحاضرة ونيايتيا وسيتم حرمان الطالب اذا تجاوز  سياسة الحضور -

 االمتحانات اال بعذر قاىرات:   ال يجوز التغيب عن الغياب عن االمتحان -ب

 إجراءات السالمة والصحة :   -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي:    يحرم الطالب  اذا فعل ذلك -د

 إعطاء الدرجات  بعد تصحيح  اوراق االختبار ومناقشتيا مع الطمبة: سيتم ذلك بعد انتياء عممية التصحيح -ه

 مكتبة الجامعة االردنية: دراسة المادة تسيم فيالتي و الجامعة بالخدماتالمتوفرة  -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .00

 

 

 
 

 المراجع.22

 
 

 طيتها لمموضوعات المختمفة لممادة6المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغالكتب  -أ
 

 الخطيب، محمد، واليزاينو، محمد عوض: دراسات في العقيدة األسالمية ، دار عمار، عمان. -1
 المجالي، محمد. الوجيز في عموم الكتاب العزيز ، جمعية المحافظة عمى القرآن  الكريم، عمان. -2
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 الخوالده، ناصر، وعيد، يحيى. طرائق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتيا العممية، دار حنين، عمان. -3
 القطان،مناع.مباحث في عموم القرآن ،مؤسسة الرسالة، بيروت. -4

 
 :بيا، وغيرىا من المواد التعميميةالكتب الموصى   -ب

 
 ابن تيمية، أحمد . اإليمان ، المكتب اإلسالمي. -5
 الزركشي، محمد عبدا اهلل. البرىان في عموم القرآن ، دار المعرفة، بيروت. -6
 الحنفي، ابن أبي العزيز. شرح العقيدة الطحاوية، مكتب الدعوة اإلسالمية. -7
 العرفان في عموم القرآن ، دار الفكر.الزرقاني، محمد عبد العظيم. مناىج  -8
 الشافعي، ابراىيم. التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا. -9

 ابراىيم، صبحي طو. التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا. -10
 مجاور، محمد صالح الدين. تدريس التربية اإلسالمية، دار العمم، الكويت. -11
 م.1990عمان،دار الفكر  طو،تيسير،وآخرون.أساليب تدريس التربية السالمية، -12
 القطان،مناع.مباحث في عموم القرآن ،مؤسسة الرسالة، بيروت. -13
 الغزالي، محمد. عقيدة المسمم. -14
 الصابوني، محمد عمي. التبيان في عموم القرآن  ، مكتبة الغزالي، دمشق. -15
 الصالح ، صبحي، مباحث في عموم القرآن ، دار اعمم لمماليين، بيروت. -16
 د االسالمية ، دار الكتاب العربي، بيروت.سابق، سيد. العقائ -17
 اإلبراىيم، موسى إبراىيم، بحوث منيجية في القرآن  الكريم. -18
 ياسين، محمد نعيم، اإليمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان. -19

 

 


