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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املقررنوع  سم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 -عملي -معتمدة )

 (نظري

املستوى 
 األول

2- 
602711 

مقرر   دراسات يف التفسري ومصادره
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602712 

مقرر  إعجاز القرآن
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602713 

مقرر  فقه الكتاب والسنة
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602714 

مقرر   احملكم واملتشابه
 اجباري

 ال يوجد
2 

املستوى 
 الثاين

2-
مقرر  اجتاهات التفسري يف العصر احلديث 602721

 اجباري

دراسات يف 
التفسري 
 ومصادره

2 

2-
602722 

مقرر  مقاصد القرآن
 اجباري

إعجاز 
 2 القرآن

2-
602723 

مقرر  قواعد الرتجيح يف التفسري 
 اجباري

فقه الكتاب 
 2 والسنة

2-
602724 

مقرر  االنتصار للقرآن الكرمي
 اجباري

احملكم 
 2 واملتشابه
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 دراسات في التفسير ومصادره اسم المقرر:  

 602711 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 602711 -2ورمزه: دراسات في التفسير ومصادره   اسم المقرر الدراسي   .1

  

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .2

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .4

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .6

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .7

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .أ

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ب

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .د

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .ه
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ب

  المقرر الرئيس؟ما هدف  -1

، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة دراسات التفسير ومصادره  تأصيل المعارف المهمة في 

 بالمقرر..

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  رنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنت

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى 

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ج

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

ومصادره ، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في دراسات في التفسير 

 الفرع وفق إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 
مجموعة أن تجمع نصوص من كتب متعددة حول آية واحدة أو 

آيات متصللللللة حسلللللب ترتيب المصلللللحف ويعر  األسلللللتاذ ا راء 
المتعددة في تفسيرها ويوازن بين األقوال ويستخلص النتائج والفوائد 

 والفروق والترجيحات بين ا راء المتعددة .
يشلللللرت األسلللللتاذ طالبه في تحضلللللير النصلللللوص وقراءتها  - 1

 ً  لهم على واسلللتخراج الفروق بينها تحت إشلللرافه المباشلللر تدريبا
 فهم النصوص وفقه األقوال .

تستخرج النصوص من مصادر متعددة تمثل مدارس التفسير  - 2

بأنواعها مع تنبيه األسلللللتاذ على التفاسلللللير بالرأي المذمومة وما 

4 8 
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فيها من بدع التفاسللللير وما ألحق أصللللحابها من الدخيل ونحوه .  

باألدلة مع تأصلليل أسللباب هذه االنحرافات والرد الواضللح عليها 

 الشرعية .

يختار األستاذ آيات الموضوعات التي يراد دراستها ومقارنتها  - 3

ويالحظ أن تكون منوعلة بين آيلات العقلائلد واألخالق واألحكلام 

 الشرعية التفصيلية .

 آيات العقيدة  ما يلي : ومن نماذج 

َها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم... ش إلى   قوله تعالى : - : س َولَُهْم َياأَيُّ

َرةٌ َوُهْم فِيَها َخاِلُدونَ   [ . 25 - 21] البقرة :  فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

أُولَئَِت أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم   :  آية الكرسي إلى قوله تعالى -

    [ . 257 - 255] البقرة :         فِيَها َخاِلُدونَ 

ِ    :قوله تعالى  - .   قُْل ِلَمْن َما فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِ  قُْل لِِلَّ

ا تُْشِرُكونَ   ش إلى : س   [  19 - 12] األنعام :  َوإِنَّنِي بَِريٌء ِممَّ

 َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَها إِالَّ ُهوَ   :  قوله تعالى -

فُ  ... ش إلى : س    اْ يَاِت لَعَلَُّهْم يَْفقَُهوَن اْنُظْر َكْيَف نَُصّرِ

 [ . 65 - 59] األنعام :  

َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى :  قوله تعالى -  إلى :  إِنَّ َّللاَّ

   ُاَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُت اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِير 

 [ . 103 - 95] األنعام :  

ُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه  :  تعالىقوله  - َوقَاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ
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ْيء   ْيء  إَِذا أََرْدَناهُ أَْن نَقُوَل َلهُ ُكْن  إلى :   ِمْن شلللللللَ َنا ِلشلللللللَ َما قَْولُ إِنَّ

 [ . 40 - 35] النحل :        فَيَُكونُ 

 َويَْوَم نَُسيُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى اأْلَْرَ  بَاِرَزةً  :  قوله تعالى -

ْنَساُن أَْكثََر َشْيء  َجَداًل  ش إلى : س   َوَكاَن اإْلِ

 [ . 54 - 47] الكهف :  

َماَء َواأْلَْرَ  َوَما بَْينَُهَما اَلِعبِيَن  :  قوله تعالى -  َوَما َخلَْقنَا السلللَّ

  : إلى   ِّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا ُكلُّ نَْفس  َذائ قَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشللللللَّ

 [ . 35 - 16] األنبياء :        تُْرَجعُونَ 

 أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَابَنِي آَدمَ   :  قوله تعالى -

 إلى آخر   السورة [ . 60] يس : من آية  

 . وسورة ) ق ( -

 

 ومن نماذج آيات األخالق : قوله تعالى:  

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة   :    قوله تعالى -

   إلى :  َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ 

تَْحتَِها  أُولَئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َرب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمنْ 

:  آل عمران ]   اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلينَ 

133 - 136 . ] 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم   :    قوله تعالى - قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

أَنَّ َهذَا   إلى :  أََّلَّ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا

4 8 
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َق بُِكْم َعْن  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َوََّل تَت

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ   - 151:  األنعام  ]   َسبِيِلِه ذَِلُكْم َوصَّ

153 . ] 

ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن   :    قوله تعالى -

 [ .206 - 199:  األعراف ] إلى آخر السورة .  اْلَجاِهِلينَ 

أَفََمْن يَْعلَُم أَنََّما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك       قوله تعالى: -

  إلى :  اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاِب 

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر  َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُ  ْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض أُوَلئَِك لَُهُم اللَّْعنَةُ َّللاَّ

 . [ 25 - 19:  الرعد    ]   َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

اْدُع إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة   :    قوله تعالى -

اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم بَِمْن 

  ] إلى آخر السورة .  َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهتَِديَن 

 [ .128 - 125:  النحل  

إلى   َوَقَضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُُدوا إَِّلَّ إِيَّاهُ ِ       :قوله تعالى -

: 

   ِ ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َوََّل تَْجعَْل َمَع َّللاَّ ذَِلَك ِممَّ

:  اإلسراء   ]   إِلًَها آَخَر فَتُْلقَى فِي َجَهنََّم َملُوًما َمْدُحوًرا ِ

23 - 39 ] 

ِِ       تعالى:قوله  -  الَِّذيَن   إلى :  قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن
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 - 1:  المؤمنون  ]   يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ 

11 ]  

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى       قوله تعالى: - َوِعَباُد الرَّ

إلى آخر   اأْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما

 السورة .

 [ .77 - 36:  الفرقان  ] 

ِ       قوله تعالى: -  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر لِِلَّ
 ِِ  : إلى   ََّواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِن

 [19 - 12:  لقمان    ]   أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر ِ

ثِْم َواْلفََواِحَش   :    قوله تعالى - َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ

َمْن َصبََر َوَغفََر َولَ   إلى :  َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن 

 ِِ  [43 - 37:  الشورى    ]   إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اأْلُُموِر

 ومن نماذج آيات األحكام الشرعية التفصيلية : -

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص       قوله تعالى: -

َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَاأُوِلي   إلى :    ِفِي اْلقَتْلَى

 [179 - 178:  البقرة    ]   اأْلَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن ِ

  ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوتُ   :    قوله تعالى -

 فَاَل فََمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَفًا أَْو ِإثًْما فَأَْصَلَح بَْيَنُهمْ   إلى :

 ِِ َ َغفُوٌر َرِحيٌم ِ  - 180:  البقرة   ]   إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ َّللاَّ

182] 

4 8 
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ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم    :    قوله تعالى - َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ ََّل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن ُ َوأَْنِفقُوا فِي    إلى :  َوََّل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ

 َ ِ َوََّل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا ِإنَّ َّللاَّ َسبِيِل َّللاَّ

 ِِ  [195 - 190 : البقرة   ]   يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ِ

ِ   :    قوله تعالى - وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَّ   إلى :  َوأَتِمُّ

 َ ِِ َواتَّقُوا َّللاَّ ِِ :  البقرة   ]   َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَشُروَن

196 - 203] 

بَا   :   قوله تعالى - إلى     ََّل َيقُوُمونَ   الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

:   بَِما ُ َوََّل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ َوَّللاَّ

 ِِ  [283 - 275:  البقرة   ]   تَْعَملُوَن َعِليٌمِ 

ُ       من أول سورة النساء إلى قوله تعالى : - يُِريُد َّللاه

 ُ ِليُبَي َِن لَُكْم َويَْهِديَُكْم ُسنََن الهِذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َوَيتُوَب َعلَْيُكْم َوَّللاه

  [ 26 - 1:  النساء    ]     َعِليٌم َحِكيٌم ِ 

َوَمْن يَْكفُْر       من أول سورة المائدة إلى قوله تعالى : -

يَماِن فَقَْد َحبَِط َعمَ       لُهُ َوُهَو فِي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن  بِاْْلِ

  [ 5 - 1: المائدة ]

ُءوَن   من أول سورة النور إلى قوله تعالى :  - أُولَئَِك ُمبَره

ا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم   26 - 1:  النور    ]     ِممه

]  

َكاَن َذِلَك   من أول سورة األحزاب إلى قوله تعالى :  -
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  [ 6 - 1:  األحزاب   ]     فِي اْلِكتَاِب َمْسُطوًرا  

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة ِإَذا قََضى   :    قوله تعالى -

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن   إلى :  أَْمِرِهمَّللاه

     ِ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل َّللاه َما َكاَن ُمَحمه

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما :  األحزاب  ]    َوَخاتََم النهبِي ِيَن َوَكاَن َّللاه

36 - 40] 

 متابعة البحوث والتعليق عليها -
4 8 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن ساعتين اسبوعياً  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يحدد الطالب المصادر اتي اعتمد عليها المفسر في  1-1

 تفسيره  

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب العوامل التي أثرت في المفسر وفي تفسيره  1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب خصوصية التناول في كل منهج تفسيري  1-3

 لآلية 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص أن يكشف الطالب عن منهج المفسر من خالل تفسيره  2-1

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يستخرج الطالب منهج المفسر من خالل الدراسة في  2-2

 تفسيره 

 –المشاركات  المناقشة والحوار

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  أسلوب الموزانة أن يقارن الطالب بين االتجاهات المختلفة في التفسير 2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن ينقد  الطالب التفاسير بالرأي المذموم وما فيها من بع  2-4

 وما ألحق أصحابها من الدخيل ونحوه التفاسير

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي يتعامل معها . 3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة  3-2

 في فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية مهارات االتصال 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3

 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 

 مصادر التعل م .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 : بأنواعها المتعددة التفسير كتب -1

 : بالمأثور التفسير كتب -   
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                                                                         الصنعاني .  لعبدالرزاق التفسير -1
                                                                                          للنسائي التفسير - 2
                                                                       .        حاتم أبي البن    التفسير -3
                                                           . للطبري  القرآن آي تأويل في البيان جامع-  -4
 كثير البن العظيم القرآن تفسير-5
بالمأثور للسيوطي                                                                  التفسير في المنثور الدر -6
   الشنقيطي األمين لمحمد   البيان أضواء    -7
 : بالرأي التفسير كتب - 

 .البيضاوي الشيرازي هللا لعبد التأويل   وأسرار الترتيل أنوار-1

 ( .الرازي محمد الدين لفخر الكبير التفسير- 3                 . للنسفي التنزيل مدارت -2

 . السعود الكريم     ألبي القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد -4

  األلوسي الدين شهاب الفضل المثاني  ألبي والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -5

 . للقاسمي التأويل محاسن   - . عاشور بن الطاهر لمحمد التفسير من والتنوير التحرير -6

 في ما على والرد  بينها والموازنة المتعددة التفسير كتب بعرض الفن لهذا تعرضت التي الكتب - 2

 :  مثل مخالفات من بعضها

 الذهبـي حسين محمد  والمفسرون التفسير كتاب -1 -

 الكرماني القراء تاج  والغرائب العجائب كتاب -2 -

 فايد الوهاب عبد /د التفسير في الدخيل -3 -

 شهبة أبو محمد /د التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات -4 -

 وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير 2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، . 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر
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 المرافق المطلوبة .و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 حة، وغيرها(:والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتا

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .1

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2

 الحواسيب -1
 شاشة عر  -2

 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية .3

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى  .ش

 في نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذة

 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 ذة خبرتهم في تدريس المقرر.من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األسات -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  . 

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.اختيار عينة من أعمال 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

من محتوى  %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه  المقرر تمهيدا العتمادها،

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:
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 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

  المقررات الدراسية:توصيف  4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 إعجاز القرآن    اسم المقرر:  

 602712 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

 602712 -2إعجاز القرآن الكريم     اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .8

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .9

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .10

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .11

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .13

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية مية: المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليفرع أو فروع تقديم   .14

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .و

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ز

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ط

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .ي
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ث

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

 وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر.. إعجاز القرآن الكريم تأصيل المعارف المهمة في 

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  (.  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.

 

 أو دليل)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ح

 البرنامج(. 

  وصف عام للمقرر:

هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في إعجاز القرآن الكريم  ، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع وفق 

 ءات منهجية منضبطة.إجرا

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

 . وشرعا   لغة المعجزة - 

 .وشرعا   لغة والدالئل اآلية تعريف -

 .         والدالئل واآلية المعجزة بين الفرق -

1 2 

 ، اإلهانة ، الكرامة ، المعجزة ، )اإلرهاص العادات خوارق -

 ( . االستدراج

 والسحر. المعجزة بين الفرق - 

1 2 

 القرآني. اإلعجاز تعريف - 

 تدوينه. تاريخ - 

 المصطلح. هذا تطور - 

 وحديثا . قديما   مراجعه أهم - 

1 2 

 2 1صدق  على ودليله صلى هللا عليه وسلم  النبي معجزة القرآن -
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 رسالته.

 بالقرآن. التحدي مراحل - 

 . أهميته - 

 2 1 أقوالهم. بين الموازنة مع العلماء قررها التي اإلعجاز وجوه -

 التي الكريمة اآليات خالل من لإلعجاز األساسية الوجوه دراسة -

 : وهي تمثلها

       القرآنية الكريمة اآليات خالل من وطرائقه البياني اإلعجاز-1  

نظرية النظم في القرآن الكريم                                              

  السياق القرآني وأثره اإلعجازي

2 4 

 التي اآليات خالل من العلمي اإلعجاز وخاصة الغيبـي اإلعجاز - 2

                                                                         تمثله.

 الفرق بين اإلعجاز العلمي والتفسير العلمي

1 2 

 في الشرعية واألحكام بالعقائد المتعلق التشريعي اإلعجاز-3

 من التشريع هذا يكون أن استحالة وبيان وتكاملها وتمامها مفرداتها

 تمثله. التي اآليات خالل  من وذلك…  هللا غير عند

2 4 

 2 1 ..سامعيه نفوس في القرآن أثر في اإلعجاز-4

 10 5 متابعة البحوث والتعليق عليها -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن ساعتين اسبوعياً  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8

 قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت  .9

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
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-  ً  التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم 

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يوضح الطالب أهمية إعجاز القرآن الكريم    1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يذكر الطالب نشأة  هذا العلم وأشهر الكتب المؤلفة فيه قديماً . 1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يصف الطالب مراحل التحدي ، ودالئل ثبوت إعجاز القرآن  1-3

 الكريم .

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

  أن يفرق الطالب بين المعجزة ، واإلرهاص ، والكرامة والسحر  2-1

 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص  

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 أن يقارن الطالب بين وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم   2-2

 

 –المشاركات  المناقشة والحوار

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يستنبط الطالب أساليب القرآن الكريم   2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يبرهن الطالب على وجوه اإلعجاز التي ذكرها العلماء    2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات  3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي يتعامل معها . 3-1

 األقران
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت م

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة في  3-2

 فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام الجامعية  3-3

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -الحاسوب توظيف  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز المهام  4-2

. 

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3

 للطالب ودعمهم اْلرشاد األكاديمي .ذ

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 إلرشاده أكاديميا.يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر  -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 مصادر التعل م .ي

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1
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                                                                                                                        . للخطابي القرآن إعجاز -1

 . للرماني القرآن إعجاز -2

                                                                                                                      . للجرجاني القرآن إعجاز -3
 . للباقالني القرآن إعجاز -4
                                                                                                         . الجرجاني القاهر لعبد اإلعجاز دالئل -5
 . للسيوطي األقران معترت -6
                                                                                                                               . للزركشي البرهان -7
 . للزرقاني العرفان مناهل -8
                                                                                                          . دراز هللا عبد محمد للشيخ العظيم النبأ -9
 . للرافعي القرآن إعجاز -10
                                                                                                        .موسى أبو محمد للدكتور البياني اإلعجاز -11
 الحمصي نعيم لمحمد القرآن إعجاز في فكرة -12
                                                                                            الخطيب  الكريم لعبد السابقين دراسات في اإلعجاز -13
  مرائياالس  فاضل /د واليقين الشت بين محمد نبوءة -14
                                                                                                         والعلماء السيوطي بين القرآني اإلعجاز -15
 . عقيل حسن  محمد للدكتور مقارنة نقدية دراسة -16
                                                                                . المصلح هللا عبد للدكتور  وضوابطه تاريخه العلمي اإلعجاز -17
 . الغمراوي أحمد  محمد للدكتور العلم عصر في اإلسالم -18
                                                                                     . زهرة أبو محمد للشيخ  الكريم القرآن - الكبرى المعجزة -19
 . هللا فتح الستار عبد للدكتور التشريع في القرآني المنهج -20

                                                                                                                                                        
 . الحديثة العلمية المراجع من يصدر وما صدر ما -21
 حجر أبو  ألحمد الميزان في للقرآن العلمي التفسير -22

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 الدراسات القرآنيةاألبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 والمسموعة في مجال المقررالمواد المرئية 

 المرافق المطلوبة .أأ

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:

 وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات،  .4
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 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5

 الحواسيب -3

 شاشة عر  -4

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .6

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ع

 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ

 نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذةفي 

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

يير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معا .ق

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 .اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ت

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

من محتوى  %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه  المقرر تمهيدا العتمادها،

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 فقه الكتاب والسنة   اسم المقرر:  

 602713 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .ج

 602713 -2فقه الكتاب والسنة      اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .15

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .16

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .17

 قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد 

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .18

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .20

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .21

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ك

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ل

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ن

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .س
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ح

  المقرر الرئيس؟ما هدف  -3

 ، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..فقه الكتاب والسنة تأصيل المعارف المهمة في 

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  التغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنترنت، و

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 ، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى المقرر

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .خ

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

من التدرب على البحث في هذا الفرع وفق هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في فقه الكتاب والسنة ، ويمكنهم 

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

  يلي بما المتعلقة واألحاديث القرآنية النصوص الدراسة تتناول

 مقدمات في منهج الدراسة وتوزيع البحوث على الدارسين. -1

1 2 

 2 1 . بالتقسيط البيع -2 

 2 1 . العينة بيع -3

 2 1 . األسهم وبيع شراء -4

 2 1 . البيوع في الهدايا -5

 2 1 . الثقافية المسابقات في الجوائز -6

 2 1 . المرور حوادث أحكام -7
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 2 1 . المتعة نكاح -8

 2 1 . الفلكي والحساب الرؤية -9

 2 1 استئجار األرحام وبنوك األجنة -10

 2 1 االستنساخ والحقن المجهري -11

 10 5 متابعة البحوث والتعليق عليها -11

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 الفعليةساعات التدريس 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار  .14

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

ية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عمل

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يتعرف الطالب على مراتب األدلة الشرعية   1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب مصادر فقه الكتاب والسنة   1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب االعجاز التشريعي في ضوء فقه الكتاب  1-3

 والسنة 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 أن يستنبط الطالب األحكام الشرعية من ألتها التفصيلية  2-1

 

 

 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يرجح الطالب بين ا راء ، واألقوال في ضوء أصول  2-2

 الترجيح 

 –المشاركات  المناقشة والحوار

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  واالستنباطالتحليل  أن يوازن الطالب بين أراء األئمة وأدلتهم    2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط  أن يستخرج الطالب ما رجحته القرائن والقواعد الشرعية  2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  فرق العمل التي يتعامل معها . أن يتعاون الطالب مع 3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة  3-2

 في فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم مهام التقويم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3

 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 

 مصادر التعل م .بب

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

- 67 - 

 

 للجصاص                                                                                                                       القرآن أحكام -1

                                                                                                                                   العربي بنأحكام القرآن ال -2

                                                                                                                      راسيأحكام القرآن للكيا اله -3

 . للقرطبـي القرآن ألحكام الجامع -4

 . نيوالقسطال والعيني حجر، البن البخاري صحيح شروح -5

 .عيا  والقاضي واألبي والنووي والقرطبـي للمازري مسلم صحيح شروح -6

 . للصنعاني(  العمدة شرح العدة)  و(  األوطار نيل)  للشوكاني األخبار منتقى وشرح والترمذي داود أبي سنن شروح -7

 . للطحاوي ا ثار ومشكل ا ثار معاني وشرح ، قتيبة البن الحديث ومختلف ، الشافعي لإلمام الحديث اختالف -8

 الصنائع بدائع ،عابدين ابن حاشية للعيني،  الهداية شرح البناية الهمام، البن القدير فتح:  الحنفي الفقه ومراجع مصادر من -9

 . للكاساني

 البن المجتهد بداية ، للقرافي الذخيرة البر، عبد  البن واالستذكار التمهيد للباجي، المنتقى: المالكي الفقه ومراجع مصادر من -10

 . رشد

 التثريب طرح ، للرملي المحتاج نهاية ، للهيثمي  المحتاج تحفة ، النووي لإلمام المجموع:  الشافعي الفقه ومراجع مصادر من - 11 

 . وابنه للعراقي

 لمنصور القناع ،وكشاف اإلرادات منتهى شرح للمرداوي، اإلنصاف ، قدامة البن المغني:  الحنبلي الفقه ومراجع مصادر من -12

 . البهوتي

 . تيمية البن ، األعالم األئمة عن المالم رفع - 13 

 . القيم البن الموقعين أعالم- 14  

 . الدهلوي هللا ولي للشاه ، االختالف أسباب بيان في اإلنصاف -15

 . الفقهية والقواعد الفقه أصول كتب - 16

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية 2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر
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 المرافق المطلوبة .تت

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(: والمختبرات،

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .7

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8

 الحواسيب -5
 شاشة عر  -6

 كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا  .9

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .م

 الراجعة في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن

 في نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذة

 إجراءات تطوير التدريس: .ه

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 تدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر.من خالل برنامج )تجربتي في ال -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .و

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 خرى(:مؤسسة أ

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ي

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

من محتوى  %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه  المقرر تمهيدا العتمادها،

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .خ

  602714 -2المحكم والمتشابه     اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .22

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .23

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .24

 قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد 

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .25

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .26

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .27

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .28

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ع

    

 _ النسبة: ال اإللكترونيالتعليم  .ف

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ق

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .ر
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .د

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -4

 ، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..المحكم والمتشابه  تأصيل المعارف المهمة في 

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  محتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنترنت، والتغييرات في ال

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى المقرر، وتجرى عمليات 

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .د

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

البحث في هذا الفرع وفق ، ويمكنهم من التدرب على المحكم والمتشابه  هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في 

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

 . والمتشابه المحكم تعريف – 1      

 وموهم القرآن ومشكل والمتشابه، المحكم بين الفرق – 2      

                                                        .واالختالف التناقض

 المحكم والمتشابه بين األصوليين وعلماء التفسير       -3

2 4 

 :النصوص فهم في والجماعة السنة أهل قاعدة

 :خطوت أربع إلى يحتاج بالدليل االستدالل

 .الدليل ثبوت في النظر: األولى

 .االستدالل صحة في النظر: الثانية

 .الناسخ من سالمته في النظر: الثالثة

 .المعارض من سالمته في النظر: الرابعة

1 2 

 4 2 .وسببه محله جهة من المتشابه أنواع
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 :نوعان  هو و. فقط اللفظ جهة من متشابه( أ

 اللفظ، غرابة جهة من إما المفردة، األلفاظ إلى يرجع: األول النوع

 .التواطؤ أو اللفظ، في االشتراك جهة من وإّما

 لثالثة يعود وهو المركب، الكالم جملة إلى يرجع: الثاني النوع

 : أسباب

 .الكالم اختصار سببه ما منه -

 .الكالم بسط سببه ما ومنه -

 تقدير في والتأخير التقديم جهة من الكالم نظم سببه ما ومنه -

 .المعنى

 أوصاف عليها التي كالكيفية. فقط المعنى جهة من متشابه( ب

 ال الصفات تلك فإن والنار، الجنة في ذكر وما القيامة، يوم

 لم أو نحسه مالم صورة نفوسنا في يحصل كان إذا لنا، تتصور

 .نحسه ما جنس من يكن

 :أنواع خمسة وهو.  الجهتين من متشابه( ج

 .والخصوص كالعموم الكمية، جهة من: األول النوع

 .والندب كالوجوب الكيفية، جهة من: الثاني النوع

 .والمنسوخ كالناسخ الزمان، جهة من: الثالث النوع

 فإن فيها، نزلت التي واألمور المكان، جهة من: الرابع النوع

 عليه يتعذر اإلسالم وصدر الجاهلية، في عاداتهم يعرف لم من

 .النصوص بعض تفسير معرفة

 يفسد أو الفعل يصح بها التي الشروط جهة من: الخامس النوع

 .والنكاح الصالة كشروط

 

 :به العلم جهة من المتشابه أنواع -

 :أنواع ثالثة به العلم وعدم به العلم جهة من المتشابه

 الساعة، كوقت بحصوله، إال عليه للوقوف سبيل ال نوع:  األول

 .ذلك ونحو وكيفيتها، الدابة وخروج

 الغريبة كاأللفاظ أصوله إلى بالرجوع معرفته يمكن ما:  الثاني

 .الغَِلقَة واألحكام

 بمعرفة يختص أن ويجوز ، األمرين بين متردد ضرب: الثالث

 دونهم. من على ويخفى الراسخين، بعض حقيقته

 . ومعناه تفسيره يعرف ال ما الشرع نصوص في ليس -

 

1 2 

 : حقيقته على الوقوف جهة من المتشابه أقسام -

 : قسمين على الجهة هذه من المتشابه

 دون وتفسيره معناه يدرك ما المتشابه من:  األول القسم

 حقيقته. على الوقوف

 على ويوقف وتفسيره معناه يدرك ما المتشابه من: الثاني القسم

1 2 
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 غموضه يزيل الذي المحكم إلى إرجاعه بشرط ولكن حقيقته،

 وإبهامه.

 2 1  الرأي. بادي ظهوره جهة من المتشابه أقسام -

 القسم التطبيقي 
 للبحث واملناقشة مع الطالب 

 أ/   اآلايت املتشاهبة يف احلكم بغري ما أنزل هللا : 
بـْت ْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجل وَن ِبِه ِإِن قال تبارك وتعاىل:  ق ْل ِإيّنِ َعَلى بـَيَِّنٍة ِمْن َريبِّ وََكذ 

 ( .57)األنعام: احلَْق  َوه َو َخرْي  اْلَفاِصِلنيَ احْل ْكم  ِإال  ّلِلِ ِ يـَق صُّ 
 (.62)األنعام: ُث   ر دُّوا ِإىَل اّلِل ِ َمْواله م  احلَْقِّ َأال َله  احْل ْكم  َوه َو َأْسرَع  احْلَاِسِبنيَ وقال: 
ت م وَها أَنـْت ْم َوآابَ وقال:  ؤ ك ْم َما أَنـَْزَل اّلِل   هِبَا ِمْن س ْلطَاٍن َما تـَْعب د وَن ِمْن د ونِِه ِإال  َأمْسَاء  مَس يـْ

ه  َذِلَك الدِّين  اْلَقيِّم  َوَلِكن  َأْكثـََر الن اسِ   ال يـَْعَلم ونَ  ِإِن احْل ْكم  ِإال  ّلِلِ ِ أََمَر َأال  تـَْعب د وا ِإال  ِإاي 
 ( .40)يوسف:

ْم َوَقاَل اَي َبيِن  ال َتْدخ ل وا ِمْن اَبٍب وقال:  َواِحٍد َواْدخ ل وا ِمْن أَبـَْواٍب م تَـَفّرَِقٍة َوَما أ ْغيِن َعْنك 
 ِمَن اّلِل ِ ِمْن َشْيٍء ِإِن احْل ْكم  ِإال  ّلِلِ ِ َعَلْيِه تـَوَك ْلت  َوَعَلْيِه فـَْليَـتَـوَك ِل اْلم تَـوَكِّل ونَ 

 (.67)يوسف:
 ْمد  يف اأْل وىَل َواآْلِخَرِة َوَله  احْل ْكم  َوإِلَْيِه تـ ْرَجع ونَ َوه َو اّلِل   ال إَِلَه ِإال  ه َو َله  احلَْ وقال: 

 (.70)القصص:
َوال َتْدع  َمَع اّلِل ِ ِإهَلا  آَخَر ال ِإَلَه ِإال  ه َو ك لُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال  َوْجَهه  َله  احْل ْكم  َوإَِلْيِه وقال: 

 (.88)القصص: تـ ْرَجع ونَ 
 ملتشاهبة يف مواالة الكفار :ب / اآلايت ا

اَي أَيُـَّها ال ِذيَن آَمن وا ال تـَت ِخذ وا اْليَـه وَد َوالن َصاَرى َأْولَِياَء بـَْعض ه ْم قول هللا تبارك وتعاىل: 
َ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظ الِ  ه ْم ِإن  اّلِل   ِمنيَ أَْولَِياء  بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهل  ْم ِمْنك ْم فَِإن ه  ِمنـْ

 (. 51)املائدة:
ال جتَِد  قـَْوما  يـ ْؤِمن وَن اِبّلِل ِ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـ َوادُّوَن َمْن َحاد  اّلِل َ َوَرس وَله  َوَلْو وقوله تعاىل: 

ميَاَن َوأَي َده ْم َكان وا آاَبَءه ْم َأْو أَبـَْناَءه ْم أَْو ِإْخَواََن ْم َأْو َعِشريهََت ْم أ ولَِئَك َكَتَب يف قـ ل وهِبِم    اأْلِ
 ِبر وٍح ِمْنه  َوي ْدِخل ه ْم َجن اٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلََْنَار  َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اّلِل   َعنـْه ْم َوَرض وا

 (.22)اجملادلة: َعْنه  أ ولَِئَك ِحْزب  اّلِل ِ َأال ِإن  ِحْزَب اّلِل ِ ه م  اْلم ْفِلح ونَ 
َقْد َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـْرَاِهيَم َوال ِذيَن َمَعه  ِإْذ قَال وا ِلَقْوِمِهْم ِإان  بـ َرآء  وقال تعاىل: 

َنك م  اْلَعَداَوة  َواْلبَـْغَضاء   نَـَنا َوبـَيـْ دا  َحىت  أَبَ ِمْنك ْم َومم ا تـَْعب د وَن ِمْن د وِن اّلِل ِ َكَفْراَن ِبك ْم َوَبَدا بـَيـْ
ْن َشْيٍء تـ ْؤِمن وا اِبّلِل ِ َوْحَده  ِإال  قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَـْغِفَرن  َلَك َوَما أَْمِلك  َلَك ِمَن اّلِل ِ مِ 

َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصري   ْلَنا َوإِلَْيَك أَنـَبـْ  (.4)املمتحنة: َربـ َنا َعَلْيَك تـَوَك 

4 8 
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 يف التكفري ابملعصية إذا مل يتب منها:ج/ اآلايت املتشاهبة 
ِإال  ال ِذيَن اَتب وا َوَأْصَلح وا َوبـَيـ ن وا فَأ ولَِئَك أَت وب  َعَلْيِهْم َوَأاَن التـ و اب  قال تبارك وتعاىل: 

فَِإن  اّلِل َ ِإال  ال ِذيَن اَتب وا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلح وا (، وقال تعاىل: 160)البقرة: الر ِحيم  
ِإال  ال ِذيَن اَتب وا َوَأْصَلح وا َواْعَتَصم وا اِبّلِل ِ (، وقال: 89)آل عمران: َغف وٌر َرِحيمٌ 

 َوَأْخَلص وا ِدينَـه ْم ّلِلِ ِ فَأ ولَِئَك َمَع اْلم ْؤِمِننَي َوَسْوَف يـ ْؤِت اّلِل   اْلم ْؤِمِننَي َأْجرا  َعِظيما  
 ِإال  ال ِذيَن اَتب وا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلح وا َفِإن  اّلِل َ َغف وٌر َرِحيمٌ  (، وقال:146)النساء:

 (.5)النور:
ميَاِن َوَمْن ملَْ يـَت ْب فَأ ولَِئَك ه م  الظ اِلم ونَ وقال تعاىل:   بِْئَس ااِلْسم  اْلف س وق  بـَْعَد اأْلِ

(. 254)البقرة: من اآلية َن ه م  الظ اِلم ونَ َواْلَكاِفر و (، وقال: 11)احلجرات: من اآلية
فال بد من التوبة من املعاصي، ألن املعاصي كلها فسوق تنايف اإلميان، فهي كفر، و ال 

َربـ َنا ِإن َك َمْن يرتفع اسم الكفر عن العاصي إال ابلتوبة، وهبا يتجدد إسالمه. قوله تعاىل: 
( ، وقوله تعاىل: 192)آل عمران: َوَما لِلظ اِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ  ت ْدِخِل الن اَر فـََقْد َأْخَزيـَْته  

 َْها أ ِعيد وا ِفيَها َوِقيَل هَل م ذ وق وا  َوأَم ا ال ِذيَن َفَسق وا َفَمْأَواه م  الن ار  ك ل َما أَرَاد وا َأْن ََيْر ج وا ِمنـْ
ت ْم بِِه ت َكذِّب ونَ  (، فهذا دليل على أن أصحاب 20)السجدة: َعَذاَب الن اِر ال ِذي ك نـْ

 املعاصي كفار خملدون يف النار.
 د / اآلايت املتشاهبة يف وجوب اجلهاد عينيا مطلقا  

ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َوه َو ك ْرٌه َلك ْم َوَعَسى َأْن َتْكَره وا َشْيئا  َوه َو َخرْيٌ َلك ْم قول هللا تعاىل: 
بُّو   (.216)البقرة: ا َشْيئا  َوه َو َشرٌّ َلك ْم َواّلِل   يـَْعَلم  َوأَنـْت ْم ال تـَْعَلم ونَ َوَعَسى َأْن حتِ 
فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشه ر  احْل ر م  فَاقـْتـ ل وا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم َوخ ذ وه ْم وقوله تعاىل: 

ِإْن اَتب وا َوأََقام وا الص الَة َوآتـَو ا الز َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم ِإن  َواْحص ر وه ْم َواقـْع د وا هَل ْم ك ل  َمْرَصٍد فَ 
َ َغف وٌر َرِحيمٌ   (.5)التوبة: اّلِل 

قَاتِل وا ال ِذيَن ال يـ ْؤِمن وَن اِبّلِل ِ َوال اِبْليَـْوِم اآْلِخِر َوال حي َّرِم وَن َما َحر َم وقول هللا تبارك وتعاىل: 
َوَرس ول ه  َوال َيِدين وَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن ال ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحىت  يـ ْعط وا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوه ْم اّلِل   

 (.29)التوبة: َصاِغر ونَ 
يك ْم ِغْلَظة  اَي أَيُـَّها ال ِذيَن آَمن وا َقاتِل وا ال ِذيَن يـَل وَنك ْم ِمَن اْلك ف اِر َوْلَيِجد وا فِ وقوله تعاىل: 

َ َمَع اْلم ت ِقنيَ   (.123)التوبة: َواْعَلم وا َأن  اّلِل 
َ مبَا وقوله تعاىل:  َنٌة َوَيك وَن الدِّين  ك لُّه  ّلِلِ ِ فَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإن  اّلِل  َوَقاتِل وه ْم َحىت  ال َتك وَن ِفتـْ
 .(39)األنفال: يـَْعَمل وَن َبِصريٌ 
تـ ْؤِمن وَن .  أَيُـَّها ال ِذيَن آَمن وا َهْل أَد لُّك ْم َعَلى جِتَاَرٍة تـ ْنِجيك ْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ايَ وقوله تعاىل: 

ت ْم  اِبّلِل ِ َوَرس وِلِه َوجت َاِهد وَن يف َسِبيِل اّلِل ِ أِبَْمَواِلك ْم َوأَنـْف ِسك ْم َذِلك ْم َخرْيٌ َلك ْم ِإْن ك نـْ
 .(11-10)الصف: تـَْعَلم ونَ 
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 فهذه النصوص تدل على أن اجلهاد واجب وفرض عني.
 هـ / اآلايت املتشاهبة يف عدم جواز الدخول يف صلح مع الكفار

َن اْلم ْشرِِكنَي} قال تبارك وتعاىل:  َن اّلِّلِ َوَرس ولِِه ِإىَل ال ِذيَن َعاَهدمتُّ مِّ { َفِسيح وْا 1بـَرَاءٌة مِّ
{ َوأََذاٌن 2َواْعَلم وْا أَن ك ْم َغرْي  م ْعِجزِي اّلِّلِ َوَأن  اّلِّلَ خم ْزِي اْلَكاِفرِيَن} يف اأَلْرِض أَْربـََعَة َأْشه رٍ 

َن اْلم ْشرِِكنَي َوَرس ول ه  فَإِ  َن اّلِّلِ َوَرس وِلِه ِإىَل الن اِس يـَْوَم احلَْجِّ اأَلْكرَبِ َأن  اّلِّلَ بَرِيٌء مِّ ت ْم مِّ ن تـ بـْ
ِر ال ِذيَن َكَفر وْا بَِعَذاٍب فـَه َو َخرْيٌ ل ك ْم  ت ْم فَاْعَلم وْا أَن ك ْم َغرْي  م ْعِجزِي اّلِّلِ َوَبشِّ َوِإن تـََول يـْ

َن اْلم ْشرِِكنَي ُث   ملَْ يَنق ص وك ْم َشْيئا  َوملَْ ي ظَاِهر وْا َعَلْيك ْم َأَحدا  3أَلِيٍم} { ِإال  ال ِذيَن َعاَهدمتُّ مِّ
بُّ اْلم ت ِقنَي}فََأمتُّواْ إِلَيْ  هِتِْم ِإن  اّلِّلَ حيِ  { فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشه ر  احْل ر م  فَاقـْتـ ل وْا 4ِهْم َعْهَده ْم ِإىَل م د 

ْا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقـْع د واْ هَل ْم ك ل  َمْرَصٍد فَِإن اَتب وْا َوأَقَام و 
 (.5-1)سورة التوبة  اَلَة َوآتـَو ْا الز َكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَله ْم ِإن  اّلِّلَ َغف وٌر ر ِحيمٌ الص  

َا اْلم ْشرِك وَن ََنٌَس َفالَ يـَْقَرب واْ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها ال ِذيَن آَمن وْا ِإمن 
َلة  َفَسْوَف يـ ْغِنيك م  اّلِّل  ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإن  اّلِّلَ َعِليٌم  َعاِمِهْم َهـَذا َوِإْن ِخْفت مْ  َعيـْ

{ قَاتِل واْ ال ِذيَن الَ يـ ْؤِمن وَن اِبّلِّلِ َوالَ اِبْليَـْوِم اآلِخِر َوالَ حي َّرِم وَن َما َحر َم اّلِّل  َوَرس ول ه  28َحِكيٌم}
 ِذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب َحىت  يـ ْعط واْ اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوه ْم َصاِغر ونَ َوالَ َيِدين وَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن ال  

 (. 29-28)التوبة:
 فالصلح مع الكفار منسوخ؛ فال جيوز الدخول معهم يف صلح!

 8 4 متابعة البحوث والتعليق عليها -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
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 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يتعرف الطالب على المراد بالمحكم والمتشابه .   1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب أنواع المتشابه من جهة محله وسببه   1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أ، يحلل الطالب أراء األئمة وأدلتهم  1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يناقش الطالب استدالالت المخالفين ألهل السنة  2-1

 والجماعة. 

 –المشاركات  المناقشة والحوار

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  أسلوب المقارنة  أن يوازن الطالب بين أراء األئمة وأدلتهم . . 2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

، واألقوال في ضوء أصول  ا راءأن يرجح الطالب بين  2-3

 الترجيح

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن  يطبق الطالب قواعد العلماء في رد المتشابه إلى المحكم  2-4

.  

 –المشاركات  تطبيق القواعد 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي يتعامل معها . 3-1

 األقران

العاملة أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر  3-2

 في فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقررأن  4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر الدوريةالتقارير  2

 %50 مستمر البحث 3

 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -
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 مصادر التعل م .ثث

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .للزركشي -  القرآن علوم في البرهان -1

 .للسيوطي -  القرآن علوم في اإلتقان -2

 الجصاص  القرآن أحكام -3

 العربي ابن القرآن أحكام-4

 الهراسي ايإلك القرآن أحكام -5

 القرطبي القرآن أحكام-6

 .بازمول لمحمد . والجهاد التكفير في والمتشابه المحكم --7

 .عاشور وابن والقاسمي والرازي كثير وابن الجوزي، البن و للطبري  التفسير كتب --8

 .تيمية البن الفتاوى مجموع --9

 .القيم البن  المعاد زاد -10

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 ع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواق3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .جج

متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية  بيّن

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .10

 مجهزةقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11

 الحواسيب -7
 شاشة عر  -8

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .12

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات  .بب

 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت

 تطويره بحسب رأي األساتذةفي نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب 

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .جج

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.

 ة المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالي .حح

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

من محتوى  %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 المقرر تمهيدا العتمادها، وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 اتجاهات التفسير في العصر الحديث  اسم المقرر:  

 602721 -2 رمز المقرر:  

 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

- 82 - 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ذ

 602721 -2اتجاهات التفسير في العصر الحديث    اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .29

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .30

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .31

 بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج،

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .32

 ـ  دراسات في التفسير ومصادرهالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .33

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .34

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .35

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ش

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ت

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .خ

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .ذ
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ر

  المقرر الرئيس؟ما هدف  -5

، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات اتجاهات التفسير في العصر الحديث تأصيل المعارف المهمة في معرفة 

 المتعلقة بالمقرر..

أو مراجع المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 لتي تمس محتوى المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات ا

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ذ

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

، ويمكنهم من التدرب على اتجاهات التفسير في العصر الحديث هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في معرفة 

 البحث في هذا الفرع وفق إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

 . المفسر وآداب  شروط -
1 2 

 2 1 .بالرأي التفسير قبول شروط -

 :المعاصر التفسير اتجاهات/  3

باستعراض اتجاهات التفسير المعاصر  المحاضرة أثناء األستاذ يقوم

 :يلي ما مراعيا والمناقشة بالحوار

ماتها، وتقرا اتجاه، كل تمثل التي الحديثة المصنفات تذكر/  أ  مقدِّ

 . وأهدافه المؤلف، منهج منها يعرف حيث

 سمات الطالب ويستخرج لتقرا الكتب هذه من نصوص تختار/  ب

 وتتعقب  ذاك، عن المؤلف هذا يميز وما القراءة، أثناء المدرسة هذه

 .للدليل المخالفة األقوال

2 4 
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 والطريقة. المدرسة هذه على يؤخذ ما أهم الطالب ويستخلص/  ج

 .األمور هذه بها تعالج أن ينبغي التي الصحيحة

 كل قراءات من مختارة مواضع المدرس مع الطالب يستعرض د /

 . ومناقشتها ، الكريم للقرآن اتجاه

 وذلك على النحو التالي:ـ

 .  العلمي التفسير اتجاه  – 1

 4 2 . االجتماعي التفسير اتجاه  -2

 4 2 .المقاصدي التفسير اتجاه -3

 4 2 .الزمني التفسير اتجاه -4

 4 2 . األدبي التفسير اتجاه -5

 8 4 متابعة البحوث والتعليق عليها -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:االضافيالذاتي التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .24

 مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

ً ث - : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الثا

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 مجاالت التعلم. مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يتعرف الطالب على االتجاهات الحديثة في التفسير   1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يصف الطالب الحركة العلمية للتفسير في العصر الحديث   1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يستعر  الطالب مواضع مختارة من قراءات كل اتجاه  1-3

 للقرآن الكريم 

 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يستخرج الطالب سمات المدارس التفسيرية في العصر  2-1

 الحديث

 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص  أن يطبق الطالب القواعد التفسيرية على الكتابات المعاصرة   2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  والحوارالمناقشة  والشبهات الباطلة بالدليل والبرهان     ا راءأن يفند الطالب  2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط  أن يقارن الطالب بين االتجاهات الحديثة في التفسير  2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  العمل التي يتعامل معها .أن يتعاون الطالب مع فرق  3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة في  3-2

 فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام الجامعية  3-3

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم مهام التقويم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3

 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 

 مصادر التعل م .حح

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1
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 .للزركشي                    القرآن علوم في البرهان-1

 .للسيوطي                     القرآن علوم في االتقان-2

 الذهبـي حسين محمد                  والمفسرون التفسير كتاب-3

 فايد الوهاب عبد /د                               التفسير في لدخيلا -4

 .الذهبي حسين لمحمد        التفسير في المنحرفة االتجاهات -5

 كالو محمد        .واالختالف االنحراف بين التفسير مسيرة -6

 نعناعة رمزي         والحاضر الماضي بين التفسير بدع -7

 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 القرآنيةاألبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 في مجال المقررالمواد المرئية والمسموعة 

 المرافق المطلوبة .خخ

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:

 العر ، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات  .13

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .14

 الحواسيب -9
 شاشة عر  -10

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .15

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ
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 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .دد

 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ

 هاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذةفي ن

 إجراءات تطوير التدريس: .رر

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من  .زز

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 امج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرن

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .سس

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

من محتوى  %25م يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ث

 المقرر تمهيدا العتمادها، وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 مقاصد القرآن  اسم المقرر:  

 602722 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 عامة عنه التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات .ز

  602722 -2مقاصد القرآن    اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .36

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .37

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .38

 البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه 

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .39

 ـ  إعجاز القرآنالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .40

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .41

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .42

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ض

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ظ

    

 ــ النسبة: ال مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم  .غ

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .أأ

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .بب
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .س

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -6

 ، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..مقاصد القرآن تأصيل المعارف المهمة في 

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  ي مجال الدراسة(.  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة ف

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ر

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في المقاصد القرآنية  ، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع وفق 

 منهجية منضبطة. إجراءات

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .26

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

 تعريف املقاصد ، والفرق بينها وبني كليات القرآن، وبينها وبني مقاصد الشريعة.-
 تنوع املقاصد حبسب نظرة الدارس . -

1 2 

 العالقة بني التفسري املقاصدي والتفسري ابملأثور. -
 العالقة بني التفسري املقاصدي والتفسري ابلرأي. -

1 2 

 العالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد السور. -
 العالقة بني مقاصد القرآن والوحدة املوضوعية. -

1 2 

 القرآن كتاب هداية وإعجاز. -
 أنواع هداية القرآن. -

2 4 
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o  العقيدة ابهلل.اهلداية إىل 
o . اهلداية إىل العقيدة ابلرسل 
o .اهلداية إىل حسن األخالق 
o .اهلداية إىل اليوم اآلخر واالستعداد له 
o .اهلداية العبادة والتشريعات 

 املقاصد الكلية للقرآن عند ابن جرير الطربي . -
 املقاصد الكلية للقرآن  عند ابن تيمية . -
 القيم.املقاصد الكلية للقرآن عند ابن  -
 املقاصد الكلية للقرآن الكرمي عند الشاطيب. -
 املقاصد الكلية للقرآن عند شاه ويل هللا الدهلوي. -
 املقاصد الكلية للقرآن عند بديع الزمان النورسي. -
 املقاصد الكلية للقرآن الكرمي عند حممد رشيد رضا. -
 املقاصد الكلية للقرآن عند الطاهر بن عاشور. -

o  

4 8 

 املقاصدي لتفسري القرآن الكرمي.مناقشة االجتاه  -
o .يف احلدود 
o .يف التعامل مع الكفار 
o .يف التعامل مع املدنية واحلضارة 
o . يف قضية املرأة 

2 4 

 2 1 ضوابط لتصحيح مسار االجتاه املقاصدي لتفسري القرآن الكرمي. -

 8 4 متابعة البحوث والتعليق عليها  -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة
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ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .29

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يتعرف الطالب على مقاصد القرآن الكريم العامة    1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب العالقة بين التفسير المقاصدي وغيره  1-2

 من أنواع التفسير

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب أنواع هدايات القرآن الكريم  1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يفرق الطالب بين العالقة بين مقاصد القرآن ، ومقاصد  2-1

 السور ، والوحدة الموضوعية 

 –المشاركات  المناقشة والحوار  

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يصمم الطالب منهجاً علمياً في تفسير القرآن باعتبار  2-2

 مقاصده 

 –المشاركات  التفكير االبداعي

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يستنبط الطالب مقاصد القرآن من ا يات القرآنية     2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يكشف الطالب عن ضوابط تصحيح مسار االتجاه  2-4

  المقاصدي لتفسير القرآن الكريم  

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي يتعامل معها . 3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة  3-2

 في فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

العمل ْلنجاز أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 مالحظة......الخ(شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3
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 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ش

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 مصادر التعل م .دد

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 . عبدالسالم بن لعبدالعزير   األحكام قواعد -1

 .تيمية البن   الفتاوى مجموع -2

 .القيم البن   الفوائد بدائع-3

 .القيم البن        المرسلة الصواعق مختصر -4

 .للفيروز آبادي   التمييز ذوي بصائر-5

 .للشاطبي               الموافقات-6

 .البقاعي   السور مقاصد في الفكر مصاعد-7

 .الدهلوي هللا ولي لشاه                       الكبير الفوز-8

 .رضا رشيد لمحمد                      المحمدي الوحي-9

                                                                        عاشور بن للطاهر           والتنوير التحرير-10

 للطاهر بن عاشور               مقاصد الشريعة اإلسالمية        -11

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر
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 المرافق المطلوبة .ذذ

والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .16

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .17

 الحواسيب -11
 شاشة عر  -12

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .18

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش

 التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على .صص

 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .  

 ب رأي األساتذةفي نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحس

 إجراءات تطوير التدريس: .طط

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .ظظ

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.

 ر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقر .عع

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

توى من مح %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 المقرر تمهيدا العتمادها، وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 قواعد الترجيح  في التفسير اسم المقرر:  

 602723 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ش

 602723 -2قواعد الترجيح  في التفسير   اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .43

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .44

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .45

 هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن 

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .46

 ـ  فقه الكتاب والسنةالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .47

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .48

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .49

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .جج

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .دد

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .وو

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .زز
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ص

  المقرر الرئيس؟ما هدف  -7

، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة قواعد الترجيح  في التفسير تأصيل المعارف المهمة في 

 بالمقرر..

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  نترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإل

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 ى المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتو

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ز

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع وفق هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في قواعد الترجيح ، 

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .31

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية ( 

والمناسبة، القاعدة، والفرق بينها وبين الضابط األصل، و تعريف -

واألمور الكلية في القرآن )قواعد القرآن، وقواعد التفسير(، 

 والفرق بينها وبين القواعد الفقهية، واألصولية.

2 4 

 عنه القواعد تناول في العظيم، القرآن أسلوب خصوصية بيان -

 .التفسير قواعد منها تستمد التي العلوم سائر عن
1 2 

طرائق العلماء في الموازنة بين  فهم المرجحات في هذه أهمية  –

 األقوال التفسيرية.

1 2 

 :  الترجيح قواعد –ب 

 تعريف قواعد الترجيح. -

 الفرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. - 

1 2 
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)والفرق بين اختالف التنوع  الفرق بين الترجيح واالختيار. -

 والتضاد(.

 أنواع قواعد الترجيح . -

 منها إبطال القول اآلخر.قواعد ال يلزم  - 

 قواعد يلزم منها إبطال القول اآلخر. - 

 

1 2 

 أقسام القواعد بحسب موضوعها :  -

 ترجع التفسير بالمأثور. تي* قواعد الترجيح ال 

                       O   .الترجيح باعتبار طرق التفسير بالمأثور 

                        O  القراءات.الترجيح باعتبار 

                         O  .الترجيح باعتبار علوم القرآن النقلية 

1 2 

 * قواعد الترجيح التي ترجع إلى التفسير بالرأي.

                         O  .الترجيح باعتبار أساليب العرب 

                         O .الترجيح باعتبار السياق 

                         O .الترجيح باعتبار اإلعراب 

 

1 2 

 نماذج من القواعد : -

o  قاعدة : أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن ، وتفسير

القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بقول الصحابي، وتفسير القرآن بقول 

 التابعين إذا اتفقوا.

o  اللغوية، والعرفية، فإن قاعدة : الحقيقة الشرعية مقدمة على

لم توجد الحقيقة الشرعية فالحقيقة العرفية )زمن النزول( مقدمة على 

 اللغوية، فإن لم توجد العرفية، فالحقيقة اللغوية.

o  .قاعدة : حمل اللفظ على الحقيقة والبقاء عليها هو األصل 

o .قاعدة : التأسيس في معاني القراءات أولى من التأكيد 

o لمعاني الموافقة للسياق أولى من الخارجة عنه.قاعدة : ا 

o  قاعدة : ال ترجيح بين القراءات المتواترة من جهة ثبوتها

 وقراءتها.

o  قاعدة : يرجح بين األقوال المنقولة بحسب قائلها إذا لم تكن

 من باب اختالف التنوع.

o  قاعدة : المعنى التفسيري الذي ال يخرج عن مذهب أهل

 مد.السنة هو المعت

o  قاعدة : األصل اتصال الكالم لفظا ومعنى، وال يصار إلى

 انفصاله معنى إال بدليل.

4 8 

 8 4 متابعة البحوث والتعليق عليها
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت  .34

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم 

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

على األصل والقاعدة والفرق بينها وبين أن يتعرف الطالب  1-1

 المناسبة .

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 في العظيم، القرآن أسلوب خصوصية -أن يبين  الطالب  1-2

 قواعد منها تستمد التي العلوم سائر عن عنه القواعد تناول

 .التفسير

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 طرائق فهم في المرجحات هذه أن يصف الطالب أهمية 1-3

 .التفسيرية األقوال بين الموازنة في العلماء

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المهارات المعرفية 2

 أن يفرق الطالب بين قواعد الترجيح، وقواعد التفسير 2-1

 

 –المشاركات  أسلوب المناقشة  

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  أسلوب تطبيق القواعد  أن يطبق الطالب قواعد الترجيح   2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يميز الطالب بين قواعد الترجيح التي ترجع إلى التفسير  2-3

 بالمأثور وإلى التفسير بالرأي   

 –المشاركات  أسلوب التحليل 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص أن يكشف الطالب عن قواعد الترجيح  2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي يتعامل معها . 3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة  3-2

 فريقهفي 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقررأن يستخدم  4-1

 اإلسهامات

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ينطبقال 
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر الدوريةالتقارير  2

 %50 مستمر البحث 3

 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 

 مصادر التعل م .رر

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

                                                                                                                 .العربي البن  التأويل قانون  -1

 .تيمية البن  التفسير أصول في مقدمة -2

                                                                                                                    .تيمية البن  المدنية الرسالة -3

 .للزركشي  القرآن علوم في البرهان -4

                                                                                                         .للسيوطي  القرآن علوم في اإلتقان -5

 .سعدي البن  الحسان القواعد -6

 .عضيمة عبدالخالق لمحمد الكريم القرآن ألساليب دراسات-7 

                                                                                                             .الميداني لحبنكة  األمثل التدبر قواعد -8

 .عكت لمروان  التفسير قواعد  –9

                                                                                                                 .السبت لخالد  التفسير قواعد10 

 الرومي لفهد  ومناهجه التفسير أصول في بحوث -11

                                                                                                           .الندوي أحمد لعلي   الفقهية القواعد -12

 .بازمول لمحمد  العلوم بين التناول خصوصية -13
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 . للزركشي  القرآن علوم في البرهان -14

                                                                                                  للسيوطي         ..القرآن علوم في اإلتقان -15

 .الحربي لحسين  التفسير في الترجيح قواعد-16

 . للبرزنجي - -  الشرعية األدلة بين والترجيح التعار -17

 .بازمول لمحمد . النبوية والسنة العظيم القرآن تفسير في الشرعية الحقيقة-18

 .بازمول لمحمد . واألحكام التفسير في وأثرها القراءات-19

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 التفسيرموقع ملتقى أهل 

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .زز

لدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات ا

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .19

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .20

 الحواسيب -13

 شاشة عر  -14

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .21

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ

 التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على .فف
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 في نهاية الفصل الدراسي يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق

 ب رأي األساتذةفي نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحس

 إجراءات تطوير التدريس: .تت

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

طة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس .لل

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.

 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر  .مم

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع  أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر، 

ى من محتو %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 المقرر تمهيدا العتمادها، وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ثم مصادقة عميد الكلية عليه 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

    االنتصار للقرآن الكريم اسم المقرر:  

 602724 -2 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440....-..1...-...1..  تاريخ التوصيف:

 .................................................. قسم الكتاب و السنة  -الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ض

 602724 -2الكريم    االنتصار للقرآن  اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .50

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .51

 دكتوراه التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .52

 هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن 

 الفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .53

 ـ  المحكم والمتشابهالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .54

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .55

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .56

 الطالبات بالزاهر.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .حح

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .طط

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .يي

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .كك

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .لل
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 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ط

  المقرر الرئيس؟ما هدف  -8

 وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..الكريم ، االنتصار للقرآن تأصيل المعارف المهمة في 

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  نت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنتر

تعتمد الخطة التحسينية للمقرر على  تقارير األساتذة والتغذية الراجعة من الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتتضمن خطط تحديثه 

 المقرر، وتجرى عمليات التحديث بشكل دوري ومستمر.متابعة الجديد في نتائج البحوث والدراسات والمطبوعات التي تمس محتوى 

 

أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .س

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع  الكريم  االنتصار للقرآن هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في

 وفق إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ) تعقد ندوات وحلقات بحث علمي حول الموضوعات التالية (

 بيان عظمة القرآن وأسراره وهيمنته. -1
1 2 

 استعراض تاريخ الطعن في القرآن الكريم : -2

 األسباب والدوافع . -أ       

 الوسائل . -ب      

 األهداف والغايات . -جـ     

 الشبهات بين الماضي والحاضر . -د     

2 4 
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 تطور الشبهات . -أول من أثار الشبه  -هـ    

 شبهات حول القرآن العظيم ودحضها : -3

 شبهات حول الوحي . -أ    

 . شبهات حول نبوة النبي  -ب    

 شبهات حول رسم المصحف . -جـ    

 شبهات حول اختالف القراءات . -د    

 شبهات حول ثبوت القرآن وجمعه . -هـ    

4 8 

للمستشرق اإلنجليزي آرثر   "المصاحف "نقد مقدمة كتاب  -4

 جفري 
1 2 

 2 1 اقية في تأريخ القرآن الكريم .رنقد نتائج الدراسات االستش -5

” نزوله ، تدوينه ، ترجمته وتأثيره  -القرآن “ نقد كتاب  -6

 للمستشرق الفرنسي بالشير .
1 2 

 نقد القراءة العصرية للقرآن العظيم. -7

 * الهرمنيوطيقا.  

 * التفكيكية.  

 * األلسنية )األنسنة(.  

 المقاصدية.*   

2 4 

 8 4 متابعة البحوث والتعليق عليها -8

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .37

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة
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ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:االضافيالذاتي التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .39

 ات التعلم الخمسة الواردة في اْلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرج

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 ن مجاالت التعلم.مقرر مخرجات تعلم في كل مجال م

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يستعر  الطالب تاريخ الطعن في القرآن الكريم    1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يبين الطالب عظمة القرآن ، وأسراره وهيمنته    1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 االنتصار للقرآنأن يذكر الطالب بع  جهود السابقين في  1-3

 الكريم  

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يكشف الطالب عن التيارات الفكرية التي تشكل أخطاراً  2-1

 تواجه األمة اإلسالمية 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يتمكن  الطالب  من الرد على الشبهات الواردة حول  2-2

 القرآن العظيم ودحضها.  

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اْلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

أن يحلل الطالب أبعاد الحركة االستشراقية ،أهدافها  2-3

 ومراميها   

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  أسلوب المناقشة    أن يناقش الطالب القراءة العصرية للقرآن العظيم  وينقدها 2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني  يتعامل معها .أن يتعاون الطالب مع فرق العمل التي  3-1

 األقران

أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر العاملة  3-2

 في فريقه

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

أن يلتزم الطالب بإنجاز الجزء الخاص به من المهام  3-3

 الجامعية 

تقويم   –المالحظة  المتابعة  –التعلم التعاوني 

 األقران

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقويم  –المالحظات  التكليفات -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

وكتابياً مع فريق العمل ْلنجاز أن يتواصل الطالب شفهياً  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

تقديم مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %30 مستمر التقارير الدورية 2

 %50 مستمر البحث 3
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 اْلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ض

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر  في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده أكاديميا. -
 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -
 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -

 

 

 مصادر التعل م .سس

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

  عتر الدين ضياء حسن للدكتور المستشرقين مزاعم نق  والسنة الكتاب في وخصائصه حقائقه هللا وحي -1

 عبد البدراوي للدكتور عو  لويس المستغرب الصليبي اختلقها أخرى وأباطيل ، ولغته القرآن إعجاز ضد مفتريات دح  -2

 .زهران الوهاب

 . البهي محمد للدكتور     الغربي باالستعمار وصلته الحديث اإلسالمي الفكر -3

 .  السباعي مصطفى الدكتور    عليهم وما مالهم والمستشرقون االستشراق - 4

 . دراز هللا عبد محمد للدكتور                             الكريم القرآن لدراسة مدخل -5

 . الغزالي محمد المستشرقين    لشيخ مطاعن ضد والشريعة العقيدة عن دفاع -6

 . القاضي الفتاح عبد للدكتور     والملحدين المستشرقين نظر في القراءات -7

 . العال عبد سالم إسماعيل للدكتور                             والقرآن المستشرقون -8

 .العمري ضياء أكرم للدكتور     النبوية والسنة السيرة من االستشراق موقف -9

 . عباس حسن  فضل للدكتور   (مطاعن نقد) البريطانية الموسوعة في قرآنية قضايا -10

 . العقاد محمود عباس       اإلسالم عن يقال ماذا -11

  ( . مجلدبن في بحوث عدة)   والعربية اإلسالمية الدراسات في المستشرقين مناهج - 12

 . بازمول عمر بن محمد دكتور  واألحكام   التفسير في وأثرها القراءات  -13

 . داود أبي البن       المصاحف -14

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية
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 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع ملتقى أهل التفسير

 تفسير للدراسات القرآنيةموقع مركز 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .شش

)أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية  بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلت حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب ا لي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر ، والمعامل، وغيرها(: .22

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .23

 الحواسيب -15
 شاشة عر  -16

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هنات حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .24

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .هه

 يقدم البرنامج استبانة للطلبة للحصول على التغذية الراجعة في نهاية الفصل الدراسي

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو

 في نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذة

 إجراءات تطوير التدريس: .يي

 ر والتغذية الراجعة.من خالل التحسين بناء على التقاري -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعر  فيها بع  األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .أأأ

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو

 مؤسسة أخرى(:

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرنامج.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ببب
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أعضاء لجنة تطوير المناهج والمقررات مع األساتذة الذين درسوا المقرر،  في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبع 

من محتوى  %25وتناقش  التقارير والتغذية الراجعة ومقترحات التحسين، ثم يتم الرفع لمجلس القسم بخطة التحسين بما ال يتجاوز 

 م مصادقة عميد الكلية عليه المقرر تمهيدا العتمادها، وكتابة التوصيف الجديد واعتماده من مجلس القسم ث

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


