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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:	 د. جمال عزيز أمين
ثسثؤري وردي مامؤستا	 علوما القرآن والحديث
ذ.موبايل:07507103264
ئيميَل: jamal.a@soranu.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:اللغة العربية

ناوي بابةت: علوما القرآن والحديث

قؤناغ: الثانية

ذمارةي يةكة: 2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت:
1 - يعد القرآن الكريم ينبوع التربية الصحيحة ومصدرها الذي تستمد منه مبادئها ومنطلقاتها وتوجهاتها، كما أنه دستور الأمة الإسلامية الذي تتلقى منه أخلاقها وأحكامها وتشريعاتها، وتنظم به مختلف شؤون حياتها، وتسير على منهاجه ، وتحكم به في كل زمان و مكان ، باعتباره كتاب هداية للبشرية جمعاء ، فهو المربي والموجه الذي يصوغ حياة الفرد المسلم صياغة تنسجم مع فطرته ومع المجتمع من حوله.

طرينطي بابةت:
2 -أن يتزود (الطالب/الطالبة) بالثقافة العالية من المعارف القيمة التي تمكنه من الدفاع عن القرآن الكريم والذب عنه وكشف الشبهات التي يبثها خصومه .
3-أن يطلع على بعض العلوم الأساسية المتعلقة بالقرآن الكريم، وأن يكتسب الثقافة العلمية بالقرآن الكريم وأن يتسلح بسلاح العلم والمعرفة .
4 -أن يستشعر الجهود العظيمة التي بذلها علماؤنا لدراسة القرآن الكريم وعنايتهم الكبرى به وبعلومه التي كان لها الأثر في حفظه من التغيير والتبديل .
5 -وأن يستشعر المتعلم أيضاً بالجهود العظيمة التي بذلها علماؤنا لدراسة السنة النبوية المطهرة وعنايتهم بها وذلك بدراسة رجاله وحال رواته وبعلومه ، وتميز صحيحيها من سقيمها وأسباب الوضع في الحديث
ئامانجي بابةت:
    1 -الإلمام بتاريخ علوم القرآن. 
2 -الوقوف على حجية القرآن وإعجازه. 
3 -تفهم القرآن الكريم والانتفاع به علماً وعملاً. 
4 -الوقوف على معرفة وإدراك أسباب النزول في الكتاب العزيز وكذلك الوقوف على صفة نزوله ومعرفة الهيئات التي كان ينزل فيها أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
5 -معرفة الحكمة من تعدد نزول القرآن الكريم .
6 -أن يميز أثر المحكم والمتشابه في طرق استنباط التشريع من القرآن الكريم وفهمه. 
7 -أن يتعرف بالجانب اللغوي في القرآن الكريم الذي يقوم عليه جانب من الإعجاز القرآني بتعريفه بأمثال القرآن الكريم وقصص القرآن الكريم.
8 -أن يوثق المتعلم صلته بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً .
 9-أن يعرف المتعلم متى جمع القرآن الكريم وكيفية ترتيبه ، و نزول القرآن على سبعة أحرف .
 10-أهمية الحديث النبوي وتأثيراته على نواحي الحياة. و حفظ بعض الأحاديث النبوية الشريفة من أبواب متفرقة كـ( النية ، والصدق ، وأُخُوَّةُ الإِيمَانِ واْلإسْلاَمِ. ، والإصلاحُ بَينَ النَاس والعدل فيهم و .......... ).
11 -معرفة بعض مصطلحات من علوم الحديث كالسنة و الحديث و الخبر،  ... ومعرفة الحديث القدسي،   وعرفة الفرق بينه وبين القرآن والحديث النبوي .
12-معرفة الخبر المتواتر من تعريفه و شروطه و أقسامه ومعرفة الخبر المردود وأسباب رده                       













                             

	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
تعريف المصطلحات الآتية لغة واصطلاحاً: الحديث، الخبر، الأثر، السند ، المتن.     
الخبر المتواتر: تعريفه ، شروطه ، حكمه ، أقسامه .     
خبر الآحاد: تعريفه، حكمه، أقسامه. (المشهور، العزيز ، الغريب ) بيان حكمهم .                                                
هةفتةي دووةم
أقسام الحديث المقبول: الصحيح ، تعريفه ، شروطه ، حكمه .       
أقسام الحديث المقبول: ( الحسن: تعريفه ، حكمه).
أقسام الحديث المقبول: ( الصحيح لغيره، الحسن لغيره:  تعريفهما، حكمهما ).
هةفتةي سيَيةم
تعريف  الخبر المردود وأسباب رده: الحديث الضعيف ، تعريفه ، حكم روايته ، حكم العمل به .
الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد : المعلق والمرسل ، تعريفهما ، حكمهما .
هةفتةي ضوارةم
الحديث الموضوع : تعريفه ، حكم روايته ، كيف يعرف الحديث الموضوع. 
أسباب الوضع في الحديث .
هةفتةي ثيَنجةم
الحديث القدسي : ( تعريفه ، الفرق بينه وبين القرآن والحديث النبوي ).
الراوي: ( تعريفه ، شروطه ).
هةفتةي شةشةم
امتـحان
هةفتةي حةفتةم
تعريف التفسير، وما يحتاجه المفسر إلى  التفسير.
تفسير: سورة الفاتحة، وآيات من سورة  البقرة: ( ١ – ٥).
هةفتةي هةشتةم
تفسير: آية الكرسي، وآيات (284ـ286) من سورة البقرة.
تفسير آيات من سورتي:  الإسراء، والكهف.
هةفتةي نؤيةم
تفسير آيات من السور: المؤمنون، غافر، الحشر.
تفسير سورة: الزلزلة.
هةفتةي دةيةم
تفسير السور: الكافرون، النصر، الاخلاص، الفلق، الناس.
هةفتةي يازدم
امتحان
هةفتةي دوازدةم
أهمية الحديث النبوي وتأثيراته على نواحي الحياة  .
هةفتةي سيَزدةم
شرح خمسة أحاديث نبوية تتعلق بأمور : (النية في الأعمال ، أركان الايمان ، أركان الاسلام ،  اليسر والبشارة ، فضل تعلم القران).
هةفتةي ضواردةم
شرح خمسة أحاديث نبوية تتعلق بأمور: ( فضل صلوات الخمس، آداب الطعام ، من خصال الايمان، محبة الله ورسوله  ،  الإسراع في المعونة  وتفريج الهم، وتنفيس الكرب).
هةفتةي ثازدةم
 شرح خمسة أحاديث نبوية تتعلق بأمور : (اجتناب سبع المهلكات، حسن الخلق ، صفات المسلم، مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ، ترك النواهي واطاعة الأوامر) .
هةفتةي شازدةم
 شرح خمسة أحاديث نبوية تتعلق بأمور : (الصِّدق، وجوب صدقة ، حق المسلم على المسلم، تقوى الله عزَّ وجل، فضائل متعددةِ) .
هةفتةي حةظدةم
إمــتحان
هةفتةي هةذدةم
 التعريف بالقرآن وذكر أسمائه وأوصافه وخصائصه .
الوحي:  إمكانية الوحي ووقوعه ، معنى الوحي.
كيفية وحي الله تعالى الى ملائكته والى رسله ، و كيفية وحي المَلَكِ الى الرسول.
هةفتةي نؤزدةم
المكي والمدني: عناية العلماء بالمكي والمدني ، ومعرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما فوائد العلم بالمكي والمدني ، مميزات القرآن المكي والمدني .
هةفتةي بيستةم
أسباب النزول: تعريفه ، ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول، معرفة أول مانزل من القرآن الكريم وآخر مانزل. صيغة سبب النزول ، تقدم نزول الآية على الحكم ، فوائد معرفة سبب النزول.
هةفتةي بيست ويةك
نزول القرآن : نزول القرآن منجماً ، تنزلات القرآن .
حكمة نزول القرآن منجماً ، الإستفادة من نزول القرآن منجماً في التربية والتعليم .
هةفتةي بيست ودوو
جمع القرآن وترتيبه : جمع القرآن الكريم على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم) .
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أسباب الجمع ومزياه .   
هةفتةي بيست وسىَ
جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) أسباب الجمع ومزياه .    
عدد المصاحف التي نسخت في عهد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ، الفرق بين الجمع في العهود الثلاثة . ترتيب الآيات والسور ، عدد سور القرآن وآياته وأجزائه وأقسامه .
هةفتةي بيست وضوار
نزول القرآن على سبعة أحرف: المراد بسبعة الأحرف ، آراء العلماء في ذلك .
هةفتةي بيست وثيَنج
 الوقف والإبتداء ، تعليم القرآن ، وأخذ الأجرة عليه.
هةفتةي بيست وشةش
المحكم والمتشابه:  تعيين المحكم والمتشابه .
أنواع المحكم ، أنواع المتشابهة ، العلم بالمتشابه . 
منشأ المتشابه.
هةفتةي بيست وحةوت
الناسخ والمنسوخ: التعريف ، أنواع النسخ في القرآن .
أمثلة على النسخ ، حكمة النسخ في القرآن .
هةفتةي بيست وهةشت
إعجاز القرآن ، تعريف الإعجاز وإثباته.
وجوه إعجاز القرآن .
هةفتةي بيست ونؤ
أمثال القرآن: التعريف ، أنواع الأمثال في القرآن الكريم ، فوائد الأمثال .
قصص القرآن : معنى القصص في القرآن، فوائِد القصص، القصة في القرآن حقيقة.
هةفتةي سييةم
 إمتحـان



                                          سةرضاوةكان :
1/ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري.
2/ التفسير الميسر، مجموعة من العلماء: عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 3/ صفوة التفاسير، الشيخ محمد علي الصابوني.   4/ الناسخ والمنسوخ، أبو عبيد القاسم بن السلام (ت 224 هـ). 5/ أقسام القرآن ، ابن القيم ( ت 751 هـ ). 6/ مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصّالح .
7 / مباحث في علوم القرآن ، الشيخ منّاع القطان .  8 / التبيان في علوم القرآن ، الشيخ طاهر الجزائِري .  
 9/ التصوير الفني في القرآن، الشهيد سيد قطب .   10/ مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني. 
11 / الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ( ت 911 هـ ) .  12/ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ابن كثير .  13/ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث،  ابن شرف النووي. 14/ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.  15 / تيسير مصطلح الحديث،  أ.د/ محمود أحمد طحان. 16/ التحفة الربانية شرح الأربعين النووية، الشيخ العلامة / إسماعيل بن محمد الأنصاري.  17/ تعليقات تربوية على الأربعين النووية، عقيل بن سالم الشمري.  18/ الاستقامة في مائة حديث نبوي، الدكتور محمد زكي محمد خضر. 19/ كتاب الآداب، فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب. 20/ الطريق إلى الجنة، عبد الله بن أحمد العلاف.

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
1 / عرف إثنين من المصطلحات الأتية :  الحديث الصحيح ، المرسل ، العزيز .
2 / كيف يعرف ضبط الراوي .        
1 / أكتب أربع آيات من سورة لقمان من  الآية ( 20 ) الى آية ( 24 ) .
2 / فسّر قوله تعالى من الآية ( 11 ) الى آية ( 12) من سورة لقمان

1 / أكتب حديثاً واحداً من المواضيع الآتية: (آداب الطعام، حسن الخلق ، صفات المسلم).
2 / اشرح قوله  : (( يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا)).

1 / أذكر أول مانزل من القرآن الكريم وآخر مانزل .
 2 /  أذكر خصائص القرآن المكي .

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .


القوانين والضوابط

	1-إعطاء الفرصة للطلاب للمشاركات اليومية .
	2 -توثيق الرابطة بين علوم القرآن و علوم الحديث وغيرهما من العلوم الشرعية .
	3 -إجراء أربع إمتحانات خلال السنة الدراسية . 
	4 -تكليف الطلاب بإعداد تقارير عن موضوعات في علوم القرآن أو علوم الحديث .







