قسم علوم القرآن والتربية االسالمية

رئيس القسم الحالي :أ .م .د .عقيل رزاق نعمان
 بدأت الدراسة األولية (البكالوريوس ) الصباحية في القسم بالعام الدراسي  4991 -4991وما
زالت مستمرة إلى الوقت الحاضر ،وبدأت الدراسة األولية (البكالوريوس) المسائية في العام

الدراسي 4991 -4991وتوقفت الدراسة في العام الدراسي 4999 -4991وتم إعادة الدراسة
في العام الدراسي  8009-8001وما زالت مستمرة إلى الوقت الحاضر.

 وفتحت الدراسات العميا (الماجستير والدكتوراه ) في القسم في العام الدراسي 8000 -4999
وما زالت مستمرة إلى الوقت الحاضر.

 نظام الدراسة والمناىج الدراسية:

 نظام الدراسة في ىذا القسم ىو نظام سنوي ويمنح القسم شيادة البكالوريوس تخصص(عموم القران والتربية اإلسالمية ) كما يمنح شيادة الماجستير وشيادة الدكتوراه في

التخصص نفسو .

 والمناىج الدراسية التي في القسم تتضمن عموم القران الكريم وقواعد التالوة والحفظوالتفسير والفقو وأصولو والعقائد واألديان والحديث والنحو القرآني والفكر اإلسالمي وعمم

المنطق وعمم النفس ...الخ .
الرؤيا :

يسعى القسم إلى اإلسيام بفاعمية في النيوض بالمعرفة في مجاالت عموم القران وتعزيز القدرة

العممية لمطالب في فيم معاني القران الكريم وتدريسو  ،والعمل عمى تحقيق التميز والجودة في

أعداد طمبة القسم وتزويدىم بالمعارف والثقافة اإلسالمية لمنجاح في عمميم مع الحفاظ عمى

الروح والقيم األصيمة التي يتضمنيا القران الكريم بما يحممو من مبادئ وقيم سامية.
الرسالة:
تنبثق رسالة القسم من العمل عمى تعميق اليوية اإلسالمية وترسيخ المضامين القرآنية
النبيمة في نفوس الطمبة وغرز االعتزاز بمبادئ الدين اإلسالمي ودستوره المتمثل بالق ارن الكريم

وتعزيز روح االنتماء الديني والوطني في نفوسيم  ،وتأىيل المختصين في عموم القران بالمستوى

العممي الذي يمكنيم من خدمة وطنيم وأمتيم ودينيم اإلسالمي الحنيف.

األهداف الرئيسة:
 .4تخريج مدرسين ومدرسات مؤىمين عممياً وتربوياً ومينياً وثقافياً لتدريس مادة القران الكريم
والتربية اإلسالمية لممدارس الثانوية كافة.

 .8بناء بيئة أكاديمية تتميز باإلبداع داخل الكمية وتسيم في تفعيل قدرات الطالب كونو احد
محاور العممية التعميمية.

 .3رفد الجامعات بالمالكات التدريسية والبحثية لتدريس المعارف القرآنية عمى اختالف أصنافيا.

 .1إشاعة قيم الثقافة اإلسالمية وبث روح المحبة والتسامح الديني ،ونبذ كل ما ىو مضر ،ويثير
الفتنة بين المكونات المجتمعية.

األهداف الفرعية:

 .4اإلسيام في تفعيل روح المسؤولية اتجاه الدين والوطن.

 .8تنمية التفكير العممي وأساليبو والميارات االبتكارية ،واإلبداعية لدى الطمبة.
 .3تأىيل المتخرجين من القسم في الدراسات األولية والعميا إلعداد البحوث والدراسات العممية
الرصينة.

 .1رفد الدوائر البحثية ،والمؤسسات بالباحثين المختصين بالدراسات القرآنية.

