
جدول الدروس االسبوعي

االء شوقي عبد الباقياالسم
/البريد االلكتروني

التالوةاسم المادة
المدود/احكام الميم الساكنة/احكام النون الساكنة/حفظ جزء عممقرر الفصل
مع حفظ جزء عمتعليم احكام التالوة والقراءة الصحيحةاهداف المادة

واحكام )االظهار واالقالب واالدغام واالخفاء(احكام النون الساكنةوتشملية للمادةالتفاصيل االساس
المد (والمدود وتشمل)االدغام واالظهار واالقالب(الميم الساكنة وتشمل
)االصلي والمد الفرعي

الكتب المنهجية
الجديد في قواعد التجويدجزء عم والمستنبط

المصادر الخارجية
التوجد

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

رات الفصلتقدي
%٤٠مثالً-%٢٠--%٤٠

معلومات اضافية
/

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة للبنات:الكلیة 

علوم القران:القســم 
االولى:المرحلة 

االء شوقي عبد الباقي:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  
علوم القران



جدول الدروس االسبوع

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

حفظ سورة النبا ومعانیھا١٢٠/١١/٢٠١١
شرح تعریف التالوة والتجوید ٢٢٣/١١/٢٠١١

واللحن واقسامھا
حفظ سورة النازعات ومعانیھا٣٢٧/١١/٢٠١١
شرح اسالیب التالوة٤٣٠/١١/٢٠١١
حفظ سورة عبس ومعانیھا٥٤/١٢/٢٠١١
شرح االستعاذة والبسملة ٦١١/١٢/٢٠١١
حفظ سورة التكویر ومعانیھا٧١٨/١٢/٢٠١١
شرح الالمات٨٢٥/١٢/٢٠١١
حفظ سورة االنفطار ومعانیھا٩١/١/٢٠١٢

شرح االظھار واالقالب١٠٨/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١١
حفظ سورة المطففین ومعانیھا١٢٢٥/١/٢٠١٢
شرح االدغام واالخفاء١٣٢٩/١/٢٠١٢
حفظ سورة االنشقاق والبروج ١٤٥/٢/٢٠١٢

ومعانیھا
شرح احكام المیم الساكنة١٥١٢/٢/٢٠١٢
حفظ سورة الطارق واالعلى ١٦١٩/٢/٢٠١٢

ومعانیھا

شرح المد االصلي ویشمل مد البدل ١٧٢٦/٢/٢٠١٢
ومد الصلة الكبرى

حفظ سورة الغاشیة ومعانیھا١٨٤/٣/٢٠١٢
شرح المد الطبیعي الحرفي ومد ١٩١١/٣/٢٠١٢

العوض والتمكین
حفظ سورة الفجر ومعانیھا٢٠١٨/٣/٢٠١٢
المد الواجب المتصلشرح٢١٢٥/٣/٢٠١٢
حفظ من سورة البلد الى التین ٢٢١/٤/٢٠١٢

ومعانیھا
شرح المد الجائز المنفصل٢٣٨/٤/٢٠١٢
حفظ من سورةالتین الى سورة ٢٤١٥/٤/٢٠١٢

البینة ومعانیھا
لمثقل الكلميشرح المد الالزم ا٢٥٢٢/٤/٢٠١٢
حفظ من سورة البینة الى سورة ٢٦٢٩/٤/٢٠١٢

التكاثر ومعانیھا
شرح المد الالزم المخفف الكلمي٢٧٦/٥/٢٠١٢
حفظ من سورة التكاثر الى سورة ٢٨١٣/٥/٢٠١٢

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القران:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

االء شوقي عبد الباقي:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد:مكان العمل  
علوم القران



الفیل ومعانیھا
شرح المد الالزم المخففوالمثقل ٢٩٢٠/٥/٢٠١٢

الحرفي
ورة الفیل الى سورة حفظ من س٣٠٢٧/٥/٢٠١٢

الكوثر ومعانیھا
شرح المد العارض للسكون٣١٣/٦/٢٠١٢
حفظ من سورة الكوثر الى سورة ٣٢١٠/٦/٢٠١٢

الناس ومعانیھا
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Alaa shawqi abdulbaqi
E_mail /
Title recitation
Course Coordinator

Remember the part with the provisions and the provisions of
Nun static Almim static andalmdod

Course Objective
Education Education provisions of reading and reading with
the conservation of the correct part with

Course Description Remember the part with the provisions of Nun static include (Show and
Alaqlab and Alakhvaaledgam) and the provisions of Almim Alsaknauchml
(Aledgamwalazaar) and Almdod include (original tide and sub-tidal

Textbook
Amma and contriver in the new rules of Quran

References There are
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40%) -  (20%) ---- (40%)

General Notes /

University:baghdad
College: Education for Girls
Department: Science Quran
Stage:first
Lecturer name:alaa shawqi
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification:teaching
Place of work:department
seierce quran  college edu

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 20/11/2011 Remember Al the news
and their meanings

2 23/11/2011 Explain the definition of
recitation and intonation

and melody, and its
divisions

3 27/11/2011 Remember Al Pluckers
and their meanings

4 30/11/2011 Explain the methods of
reading

5 4/12/2011 Remember Al frowned
and their meanings

6 11/12/2011 Seeking refuge and
explain Basmalah

7 18/12/2011 Remember Al pelleting
and their meanings

8 25/12 ٢٠١١/ Explain the lamas

9 1/1 ٢٠١٢/ Remember Cleaving
Sura and their meanings

10 8/1 ٢٠١٢/ Show and explain
Alaqlab

11 Mid-year holiday
12 25/1/2012 Remember Al

Aalmtafvin and their
meanings

13 29/1/2012 Explain the slurring and
concealment

14 5/2 ٢٠١٢/ Remember Al dissent
and constellations and

their meanings
15 12/2/2012 Explain the provisions of

Almim static
16 19/2 ٢٠١٢/ Remember Al Tariq and

the top and their

University:baghdad
College: Education for Girls
Department: Science Quran
Stage:first
Lecturer name:alaa shawqi
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification:teaching
Place of work:department
seierce quran  college edu

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



meanings

17 26/2/2012 Explain the tides, which
includes extending the
original allowance and

related micro-
18 4/3/2012 Remember Al Gash and

their meanings
19 11 ٢٠١٢/٣/ Explain the literal and

natural tide-Awad and
empowerment

20 18 ٢٠١٢/٣/ Remember Al Fajr and
their meanings

21 25/3/2012 Explain the tides to be
connected

22 1 ٢٠١٢/٤/ Conservation of the
country to the Surat
Surat figs and their

meanings
23 8 ٢٠١٢/٤/ Explain the tide may be

separate
24 15/4 ٢٠١٢/ Save from Surat to Surat

evidence figs and their
meanings

25 22 ٢٠١٢/٤/ Explain the tides too
heavy Alkelma

26 29 ٢٠١٢/٤/ Save from Surat Surat
evidence to multiply and

their meanings
27 6/5/2012 Explain the tides too

diluted Alkelma
28 13/5/2012 Remember to multiply

from Surat Al-Fil and
their meanings

29 /٢٠ 5/2012 Necessary to explain
tides and diluted
weighted literal

30 /٢٧ 5/2012 Save from Surat Al-
Kawthar to Elephant
and their meanings

31 ٣ /٦/ 2012 Explain the silence of the
tide the viewer

32 1٠
/٦/ 2012

Save from Surat Al-
Kawthar to people and

their meanings
Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

االء شوقي عبد الباقياالسم
/البريد االلكتروني

تفسير ايات األحكاماسم المادة
احكام الطهارة واحكام الصالة واحكام الحجمقرر الفصل
تعليم تفسير ايات االحكام مع دراسة الفقه على المذاهب الخمسةاهداف المادة

قراءة (واحكام الصالة تشمل)الوضوء والتيمم(احكام الطهارة يشملسية للمادةالتفاصيل االسا
)الفاتحة وغيرها

الكتب المنهجية
تفسير ايات االحكام عبد الرحيم الزقة

المصادر الخارجية
التوجد

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٤٠-%٢٠----%٤٠%

معلومات اضافية
/

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة للبنات:الكلیة 

علوم القران:القســم 
لثالثةا:المرحلة 

االء شوقي عبد الباقي:ثالثي اسم المحاضر ال
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  
علوم القران



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

سیر ایات االحكامااشھر تف١٢/١٠/٢٠١١
تفسیر االستعاذة٢٩/١٠/٢٠١١
فاتحة الكتاب٣١٦/١٠/٢٠١١
البسملة٤٢٣/١٠/٢٠١١
تفسیر البسملة٥٣٠/١٠/٢٠١١
االحكام الشرعیة لفاتحة الكتاب٦٦/١١/٢٠١١
التوجھ الى الكعبة في الصالة٧١٣/١١/٢٠١١
السعي بین الصفا والمروة٨٢٠/١١/٢٠١١
كتمان العلم٩٢٧/١١/٢٠١١

اباحة الطیبات وتحریم الخبائث١٠٤/١٢/٢٠١١
شرعیة الباحة الطیباتاالحكام ال١١١١/١٢/٢٠١١
تحریم الربا١٢١٨/١٢/٢٠١١
االحكام الشرعیة تحریم الربا١٣٢٥/١٢/٢٠١١
الدین١٤١/١/٢٠١٢
األحكام الشرعیة الدین١٥٨/١/٢٠١٢
١٦---------

عطلة نصف السنة
حكم قبول التوبة وفریضة الحج١٧٢٥/١/٢٠١٢
ریم الخمرالتیمم وتح١٨٢٩/١/٢٠١٢
قصر الصالة١٩٥/٢/٢٠١٢
األطعمة المحللة والمحرمة٢٠١٢/٢/٢٠١٢
احكام الوضوء٢١١٩/٢/٢٠١٢
وجوب االنقیاد الوامر هللا٢٢٢٦/٢/٢٠١٢
تحریم الخمر٢٣٤/٣/٢٠١٢
التسمیة عند الذبح٢٤١١/٣/٢٠١٢
االستماع واالنصات عند االمام٢٥١٨/٣/٢٠١٢
الفرار من الزحف٢٦٢٥/٣/٢٠١٢
قسمة الغنائم٢٧١/٤/٢٠١٢
الوالیة والنصرة٢٨٨/٤/٢٠١٢
منع المشركین من دخول المسجد ٢٩١٥/٤/٢٠١٢

الحرام
تعظیم شعائر هللا٣٠٢٢/٤/٢٠١٢
التقرب الى هللا في كل دین بالھدي٣١٢٩/٤/٢٠١٢
یف الشرعیةالمحافظة على التكال٣٢٦/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
بناتتربیة لل:الكلیة 

علوم القران:القســم 
الثالثة:المرحلة 

االء شوقي عبد الباقي:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  
علوم القران



Course Weekly Outline

Course Instructor Alaa shawqi abdulbqi
E_mail ------
Title Interpretation of the provisions states
Course Coordinator Purity provisions and the provisions of prayer and the

provisions of Hajj

Course Objective Education interpretation of the provisions states with the study
of the doctrine of the five schools of thought

Course Description Includes the provisions of Purity (ablution and tayammum)
and the provisions of prayer include (reading light, etc.)

Textbook Interpretation of the provisions states Abdul Rahim Alzkh

References There are no
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (40%) --- (20%) ---- (40%)

General Notes /

University baghdad
College: Education for Girls
Department: Science Quran
Stage:first
Lecturer name:alaa shawqi
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification:teaching
Place of work:department
seierce quran  college edu

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2 ٢٠١١/١٠/ Months, the
interpretation of
judgments states

2 9 ٢٠١١/١٠/ Seeking refuge with the
interpretation

3 16 ٢٠١١/١٠/ Opening of the Book
4 23 ٢٠١١/١٠/ Basmalah
5 30 ٢٠١١/١٠/ Interpretation Basmalah
6 6 ٢٠١١/١١/ Terms legitimacy to

usher in the book
7 ٢٠١١/١١/١٣ Go to the Kaaba in

prayer
8 20 ٢٠١١/١١/ Seeking between Safa

and Marwa
9 27 ٢٠١١/١١/ Conceal knowledge

10 ٢٠١١/١٢/٤ Legalization of the good
things and evil

prohibition
11 ٢٠١١/١٢/١١ Legal provisions to allow

the good things
12 ٢٠١١/١٢/١٨ Prohibition of usury
13 25 ٢٠١١/١٢/ Terms legitimate

prohibition of usury
14 ٢٠١٢/١/١ Religion
15 ٢٠١٢/١/٨ Legal rulings of religion
16 ----- ---

Half-year Break
17 25 ٢٠١٢/١/ Repent and accept the

rule of the Hajj
18 ٢٠١٢/١/٢٩ Tayammum and the

prohibition on alcohol
19 ٢٠١٢/٢/٥ Prayer Palace
20 12 ٢٠١٢/٢/ Analyst and forbidden

foods

University baghdad
College: Education for Girls
Department: Science Quran
Stage:first
Lecturer name:alaa shawqi
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification:teaching
Place of work:department
seierce quran  college edu

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



21 ٢٠١٢/٢/١٩ Provisions of ablution
22 ٢٠١٢/٢/٢٦ Should be amenable to

the commands of God
23 ٤ ٢٠١٢/٣/ Prohibition on alcohol
24 ٢٠١٢/٣/١١ Label at slaughter
25 ٢٠١٢/٣/١٨ Listen and listen at the

forward
26 ٢٠١٢/٣/٢٥ Escape from the crawl
27 ٢٠١٢/٤/١ Dividing the spoils
28 ٢٠١٢/٤/٨ The state and the victory
29 ٢٠١٢/٤/١٥ Prevent the infidels from

the entry of the Grand
Mosque

30 ٢٠١٢/٤/٢٢ Maximize the symbols of
Allah

31 29 ٢٠١٢/٤/ Draw closer to God in
every religion with

guidance
32 6 ٢٠١٢/٥/ Maintain the legitimacy

costs
Instructor Signature: Dean Signature:


	???????.pdf
	????? ???? ???????.pdf

