
 

 

 
  

 جامعة أم القرى

  كلية الدعوة وأصول الدين

 التفسري وعلوم القرآن الكريمري يف املاجست
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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر سم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 -عملي -معتمدة )

 (نظري

املستوى 
 األول

2- 
602611 

مقرر   (1التفسري التحليلي )
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602612 

مقرر  (1علوم القرآن )
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602613 

مقرر  قواعد التفسري
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602614 

مقرر   مناهج املفسرين
 اجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602615 

مقرر   التفسري ابملأثور
 اجباري

 يوجدال 
2 

2- 
602616 

مقرر   التفسري الفقهي
 اجباري

 ال يوجد 
2 

2- 
602617 

مقرر   التفسري اللغوي والنحوي
 إجباري

 ال يوجد
2 

2- 
602618 

مقرر  البحث العلمي كتابة  منهج
 إجباري

 ال يوجد
2 

املستوى 
 الثاين

2-
مقرر   (2التفسري التحليلي ) 602621

 اجباري

التفسري 
التحليلي 

(1)  
2 

2-
602622 

مقرر  (2علوم القرآن )
 اجباري

علوم القرآن 
(1) 2 

2-
602623 

مقرر  قرآن العظيماالستنباط من ال
 اجباري

قواعد 
 2  التفسري
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2-
602624 

مقرر  التفسرية نصية من كتب دراس
 اجباري

مناهج 
 2 املفسرين

2-
602625 

مقرر  الدخيل يف التفسري
 اجباري

التفسري 
 2 ابملأثور

2-
602626 

مقرر  التفسري املوضوعي 
 اجباري

 2 ال يوجد 
 

 
2-

602627 
مقرر  البالغة القرآنية

 إجباري

التفسري 
اللغوي 
 والنحوي

2 

 
2-

602628 
 حتقيق النصوصمنهج 

مقرر 
 إجباري

منهج كتابة 
البحث 
 العلمي

2 
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 (1التفسير التحليلي ) اسم المقرر:  

 602611 -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

 602611 -2(    1التحليلي )التفسير  اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .1

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .2

 ماجستير 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(

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:المتطلبات   .5

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

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية ة: المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليميفرع 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
 



 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 

 

44 

 

 يقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. ال تعليقات:

 

 األهداف .ب

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

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

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(.  

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

 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  .ج

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

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

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 لموضوعات التي ينبغي تناولها:ا .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

يدرس في هذا المقرر تفسيييسر ةيييعرا اتفرار تفسيييسراً ت  س س ً  

 ويرافى في الدراةة االهتم م بم  ي ي: 

 النص.شرح الغريب بم  يتفق مع ةس ق  - 1

 النزول.العن ية بأةب ب  - 2

العنيي ييية بيي تويي ايييل وادةيي ر العاراا والتمسسز بس  المقبعل  - 3

 اإلةرائس س ت.يرا م   منه  والمراوا  وبخ صة م 

 منه .التعفسق بس  م  يعهم التع رض  - 4

فرض ادراء والمق رنة بسنه  وترجسح م  يقعم الدلسل ف ى  - 5

 رج  نه.

1 2 
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 الج نب ال غعي في اإلفراب والبالغي في البس ن.إبراز  -7

ب ت بس  ادي ت  - 7 ن ةيييييي ب لم ية  ن  ق طع الع ويرافى في  والم

 ي ي:الدراةة االهتم م بم  

مب ول مخت فة تخدم المنهجس   ار م  تفسيييييسر السيييييعريخت  - 8

وتنعيع  والب ل ل ط لب فرصييية التتبع  وتتسح ةيييم تهم  وتبرز 

 المع رر بم  ي قق الغ ية م  اراةة هذا المقرر.

قراءا مخت را لبعض كتب التفسيييييسر في مق طع م  المقرر   –9

 وول فب رات المفسر.

إبراز مع ني ادية م  خالل ت  سل لفظه  إفراااً وتركسب ً   -10

 وهذا أهم مق صد التفسسر الت  س ي. 

 ويعزع المقرر ف ى اتة بسع ف ى الن ع الت لي:

 2 1  10-1بس  يدي  ةعرا اتفرار  وتفسسر ادي ت م   

 2 1 30-11تفسسر ادي ت م  

 2 1 41 -31تفسسر ادي ت م  

 2 1 53 -42تفسسر ادي ت م  

 2 1 64- 54تفسسر ادي ت م  

 2 1 79- 65 تفسسر ادي ت م  

 2 1 100- 80تفسسر ادي ت م  

 2 1 126-101تفسسر ادي ت م  

 2 1 137-127تفسسر ادي ت م  

 2 1 149-138تفسسر ادي ت م  

 2 1 158-150تفسسر ادي ت م  

 2 1 170-159تفسسر ادي ت م  

 2 1 180-171تفسسر ادي ت م  
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 2 1 193-181تفسسر ادي ت م  

 2 1 206-194تفسسر ادي ت م  

 2 1 االختب ر النه ئي

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 الفعليةساعات التدريس 

 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 اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4

 مؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني لل

 : 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 اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

شرح الغريب بما يتفق مع سياق أن يتعرف  الطالب على  1-1

  النص 

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

التعلم الذاتي  –المحاضرات   أن يستعرض الطالب أسباب النزول الواردة في السورة  1-2

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  يوضح الطالب المناسبات بين اآليات والمقاطعأن  1-3

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 –المشاركات   االستقراء والتلخيص أسلوب عن الوجوه المتعددة في معاني آيات السورة أن يكشف الطالب  2-1

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط يقارن الطالب بين آراء المفسرين الواردة في تفسير السورة أن  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط   يرجح  الطالب ما يقوم الدليل على رجحانه أن  2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط  أن يوفق الطالب بين ما يوهم التعارض 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 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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل إلنجاز  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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

 اإلرشاد 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 الغرض 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 التعلّم .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .عن تأويل آي القرآن    للطبري  البيان جامع -1

 للبقاعي     والسور اآليات تناسب في الدرر نظم -2

 .كثير البن العظيم القرآن تفسير - 3

 الرازي للفخر         الغيب مفاتيح -4
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 .للبغوي التنزيل معالم  -5

 البيضاوي على الشهاب حاشية-6

 .للقرطبي القرآن أحكام -7

 الشنقيطي األمين لمحمد البيان واءأض-8

                              لأللوسي المعاني روح -9

 تيمية البن التفسير أصول في مقدمة-10

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

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد 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

 افق المطلوبةالمر .و

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

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

 قاعة دراسية مجهزة

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

 الحواسيب -1

 شاشة عرض -2

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

 ال يوجد

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

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

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

 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

 لين بالبرنامج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستق

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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
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 (1علوم القرآن  ) اسم المقرر:  

 602612 -2رمز المقر:    
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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

 602612 -2  (1علوم القرآن ) اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .8

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .9

 ماجستير 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(

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:المتطلبات ا  .12

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

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع 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 طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .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. (،1في علوم القرآن )تأصيل المعارف المهمة 

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:

، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع وفق ( 1في علوم القرآن )هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 نهجية منضبطة.إجراءات م

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 أوالً : معرفة أسماء القرآن وأسماء سوره :

 أةم ء القرآن الكريم واالالته  . -   

 أةم ء السعر . -   

 تعدا اتة مي ل سعرا العاودا . -   

 التسمسة تعقسفسة أو اجته اية . -   

 إفراب أةم ء السعر. -   

. 

 

1 2 

 معرفة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : ثانياً :

 تعريف العجعه والنظ ئر . -   

 المؤلف ت فسه . -   

ف ئدا هذا الع م في تفسسر القرآن الكريم وفهم االالت ألف ظه  -   

 وسب معاقعه  المخت فة .

2 4 
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ً ثا   : إعجاز القرآن الكريم :لثا

 القرآن أفظم معجزا خ لدا . -   

 أنعاع اإلفج ز في القرآن الكريم . -   

 أ/ إفج ز ب لنظم.  

اإلفج ز ب/ إفج ز ب إلخب ر ف  المغسب ت  ومنه   

 الع مي.

 ج/ إفج ز ب لتشريع ت )اإلفج ز التشريعي(.  

ا/ إفج ز بتأةسره ف ى النفعس  وتى التي ال تؤم    

 به.

 بسط القعل ف  اإلفج ز الع مي وضعابطه والمؤاخذات ف سه. -

 

2 4 

 رابعاً : مشكل القرآن وموهم االختالف :

 أقعال الع م ء في بس ن المشكل ومعهم االختالر . -   

 اختس ر نم ذج م  هذا الب ب -   
2 4 

 خامساً : القسم في القرآن :

 تعريفه . -   

 االلته . -   

 أرك نه . -   

 اراةة تنعاع منه . -   

 

1 2 

ًً : المبهمات في القرآن : ً  سادسا

 تعريف المبهم ت . -   

 أةب ب اإلبه م . -   

 نم ذج م  هذا الب ب . -   

 المؤلف ت فسه . -   

 

2 4 

 سابعاً : األمثال في القرآن.

 تعريف المثل  وأنعافه. -

 معضعف ت اتمث ل في القرآن العظسم.  -

 أهمسة وفضل معرفة أمث ل القرآن. -

والتشريعسة واإلفج زية في المثل ال كم والفعائد التربعية  -

 القرآني.

 أهم الكتب المصنفة في أمث ل القرآن. -

2 4 
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 ثامناً : ترجمة القرآن.

 تعريف الترجمة وأنعافه . -

 هل يمك  ترجمة القرآن ترجمة لفظسة؟ -

 المراا بترجمة مع ني القرآن. -

 ضعابط الترجمة لمع ني القرآن. -

 القرآن.أشهر الترجم ت لمع ني  -

 

1 2 

 معرفة المناسبات بين اآليات والسور :تاسعاً : 

 بعضه  ببعض . والسعر أنعاع ارتب ط ادي -   

 اتص ل ال فظ والمعنى ف ى خالفه . -   

 معرفة من ةبة فعاتح السعر وخعاتمه  . -   

 معرفة من ةبة ف ت ة السعرا بخ تمة التي قب ه  . -   

أةر معرفة هذه المن ةييب ت في معرفة مق صييد السييعر وم   -   

 تن ولت م  قض ي  .

 

2 4 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   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

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .9

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

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

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

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 اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يتعرف  الطالب على المقصود بالوجوه والنظائر ، وأهم  1-1

 المؤلفات في هذا العلم .

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يعدد الطالب أقوال العلماء في بيان المشكل وموهم  1-2

 االختالف  

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يذكر الطالب أسباب اإلبهام ، وأبرز المؤلفات في إبهام  1-3

 القرآن 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يكشف الطالب عن تسمية السور القرآنية ، هل هي  2-1

 توقيفية أو اجتهادية .

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يستنبط الطالب وجوه المناسبات بين اآليات والسور ،  2-2

 وأثر ذلك على الفهم.

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

القرآن ترجمة لفظية ، وترجمة يميز الطالب بين ترجمة أن  2-3

 معاني القرآن

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يحلل الطالب الحكم والفوائد التربوية والتشريعية  2-4

  واإلعجازية لألمثال القرآنية

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

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  يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقررأن  4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أك ايمس .يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه  -
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 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 

 

 مصادر التعلّم .ي

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .القرآن     للزركشي علوم في البرهان-1

 السيوطي      القرآن علوم في االتقان-2

 .السيوطي              األقران معترك -3

 الجوزي  ابن الكريم    القرآن في والنظائر الوجوه-4

 .الزرقانين نالعرفا مناهل -5

 القاضي الفتاح بدع المستشرقين نظر في القراءات-6

 .  القاضي الفتاح عبد الشيخ فضيلة   المستشرقين وأوهام العثماني المصحف رسم-7

 عضيمة الخالق عبد محمد .د الكريم القرآن ساليبأ-8

       شهبة أبو محمد محمد. د    الكريم القرآن علوم إلى المدخل-9

 علم المناسبات في السور واآليات محمد بازمول.-10

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

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

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .أأ
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بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .4

 قاعة دراسية مجهزة

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

 ال عاةسب -3

 ش شة فرض -4

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك 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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة 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: .ك

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 قواعد التفسير  اسم المقرر:  

 602613 -2 رمز المقرر:  
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 موذج توصيف مقرر دراسين

 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 .ج

 602613 -2   قواعد التفسير .  اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .15

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .16

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

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ك

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ل

    

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

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ن

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .س

 
 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 األهداف .ح

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -3

 وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر.. ، قواعد التفسيرفي تأصيل المعارف المهمة 

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

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

وفق إجراءات  هذه القواعد، ويمكنهم من التدرب على  في قواعد التفسيرهذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 بطة.منهجية منض

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

القيي فييدا  والفرق بسنهيي  وبس  الضيييييييي بط اتصييييييييل  وتعريف  – 1

والمنيي ةييييييبيية  واتمعر الك سيية في القرآن )قعافييد القرآن  وقعافييد 

اةيييتمداا  .التفسيييسر(  والفرق بسنه  وبس  القعافد الفقهسة  واتصيييعلسة

 قعافد التفسسر. الع م ء الذي  اهتمعا بقعافد التفسسر.

2 4 

بس ن خصعصسة أة عب القرآن العظسم  في تن ول القعافد فنه  – 2

 ف  ة ئر الع عم التي تستمد منه  قعافد التفسسر.
1 2 

 2 1 أهمسة هذه القعافد في فهم أة لسب القرآن الكريم  – 3

 اتلف ظ :قعافد االالت  – 4

 أ / ق فدا ال قسقة والمج ز. 

 ب / ق فدا : اتصل البق ء ف ى الظ هر.

 ج / ق فدا : ي مل ال فظ ف ى التأويل في أوعال.

 ق فدا : معرفة منطعقه ومفهعمه . /ا

 هـ / ق فدا : إفم ل مفهعم المخ لفة والمعافقة هع اتصل.

3 6 

 قعافد في اتة لسب : – 5

 الع م والخ ص.أ / ق فدا : في  

 ب / ق فدا :  في المط ق والمقسد. 

 ج / ق فدا : التعريف والتنكسر. 

 ا / ق فدا : في العطف في القرآن. 

3 6 

 ق فدا في اتةم ء والضم ئر : – 6

 ومرجع الضمسر.ق فدا الضم ئر  -

 في التذكسر والتأنسل .: ق فدا  -

 االةمسة والفع سة. في: ق فدا  -

2 4 

 قعافد ف مة : – 7

 ق فدا : في أن العبرا بعمعم ال فظ ال بخصعص السبب. -

ق فدا : في أن التفسييييسر ب لرأي ال يقبل إذا خ لف التفسييييسر ب لمأةعر  -

 مخ لفة تض ا.

قييي فيييدا : فرق بس  المعنى ال غعي )غرييييب القرآن( وبس  المعنى  -

 المراا م  ادية.

 ق فدا : القعل ب لتضمس  أولى م  القعل ب لتن وب . -

 اإلفراا والجمع . ق فدا :  -

3 6 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12
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 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 المعتمدةالساعات 

 

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

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .14

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : 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

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات   أن يعدد الطالب القواعد التي يجري عليها أئمة التفسير 1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يتعرف الطالب على أهمية قواعد التفسير في فهم  1-2

 أساليب القرآن الكريم

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يبين الطالب أنواع االختالف بين األقوال وعبارة العلماء  1-3

  فيها 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المهارات المعرفية 2

أن يفرق الطالب بين قواعد التفسير والقواعد الفقهية  2-1

  والقواعد األصولية

 –المشاركات  أسلوب المناقشة 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص  التفسير في الدراسة التطبيقيةيستخدم  الطالب قواعد أن  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط   التفاسير التي تعتمد على القواعدأن يميز الطالب بين  2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط  مناهج العلماء في قواعد التفسيرأن يستنبط الطالب  2-4

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

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

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد 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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أكاديميا.يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده  -
 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 التعلّم .بب

 . 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

 .عكك لمروان  التفسير قواعد -9
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 .السبت لخالد   التفسير قواعد -10

 .الرومي لفهد ومناهجه   التفسير أصول في بحوث - 11

       .بازمول لمحمد      العلوم بين التناول صوصيةخ -12

  . المفسرين مناهج في المصنفة الكتب -13

       .الحربي لحسين      التفسير في الترجيح قواعد  -14

 . للبرزنجي   الشرعية األدلة بين والترجيح التعارض-15

 .بازمول لمحمد  . النبوية والسنة العظيم القرآن تفسير في الشرعية الحقيقة  -16

 .بازمول لمحمد  . واألحكام التفسير في وأثرها القراءات  -17

 . 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

 للدراسات القرآنيةموقع مركز تفسير 

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

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .تت

دد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي ع

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

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

 قاعة دراسية مجهزة

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

 الحواسيب -5
 شاشة عرض -6

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

 ال يوجد
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل

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

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

 القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .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. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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:

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 مناهج المفسرين اسم المقرر:  

 602614 -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 .خ

 602614 -2مناهج المفسرين     اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .22

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .23

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:المتطلبات ا  .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 التعليم اإللكتروني .ف

    

 ــ النسبة: ال طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .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..ت تأصيل المعارف المهمة في مناهج المفسرين ، 

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

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

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

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 أوالً: الدراسة النظرية :

)منهج( لغة واصطططططططالحاً. وتعريف التفسططططططير لغة تمهيد تعريف  -

 واصالحا. ثم تعريف )مناهج المفسرين( بعد التركيب.

 طبق ت المفسري  :  -1

تمهسبسييد : تعريف الطبفيية لعيية واصييييييطالويي ً   وتعريف المفسيييييير لغيية 

 واصطالو   ةم تعريفه  بعد التركسب )طبق ت المفسري (.

 . ص ى هللا ف سه وة مالتفسسر في فهد النبي  -   

 التفسسر في فهد الص  بة . -   

 التفسسر في فهد الت بعس  . -   

2 4 
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 .التفسسر في القرون الت لسة إلى يعمن  -   

 

 اتج ه ت التفسسر . – 2
1 2 

التعريف بمص ار التفسسر وف عم القرآن اتة ةسة ويرافى في ذلك  – 3

: 

 التعريف ب لمؤلف . – 1  

بس ن منهج كل مصدر وخص ئصه وأهمسته وكت بة اراةة ف  أهمه   – 2  

 والعن ية بمقدم ت هذه المص ار .

التدرج التألسفي في هذه المص ار وأةر ذلك في تطعر المصط   ت  – 3  

 وتقعسد الع عم .

 يرافى في اراةة هذا المقرر أنه  تقعم ف ى م عري  :

المفسر تتصل ببس ن الم عر الع م : إفط ء فكرا ف مة ف  منهج  .1

البسئة   والزم ن   والمك ن الذي ألف فسه التفسسر   وبس ن مك نة المفسر 

الع مسة   وإفط ء نبذا تتن ول ةسرته الع مسة   وبس ن الععامل التي 

 أةهمت في تكعينه الع مي   وبس ن القسمة الع مسة ل تفسسر .

سة في والقعافد والخطعات العم الم عر الخ ص : بس ن اتةس  .2

التي ق م ف سه  منهج المفسر في اةتخراج المن هج في كتب التفسسر  

و يمك  تن وله  م  خالل م    مستعسن ً في ذلك بمقدمة المصنف  تفسسره

 يأتي :

 اتة س اتول : السنة في تفسسره   ومعقفه منه  . -

اتة س الث ني : م  ج ء في التفسسر م  أقعال الص  بة والت بعس     -

 تع م ه معه  . وكسفسة

 اتة س الث لل : القراءات في التفسسر وتعجسهه له  . -

 اتة س الرابع : اإلةرائس س ت وكسفسة تع م ه معه  . -

 اتة س الخ مس : معقفه م  إفج ز القرآن . -

 اتة س الس اس : الشعر   واالةتشه ا به . -

 والتع مل .اتة س الس بع : ال غة والن ع في التفسسر وكسفسة العرض  -

 : البالغة في التفسسر   وكسفسة العرض والتع مل . ث م  اتة س ال -

 : طريقته في االةتدالل واالةتنب ط . ت ةعاتة س ال -

 : معقفه مم  خ لفه .ع شر اتة س ال -

التفسسر  –: طريقته في فرض اتوك م الفقهسة   اي فشراتة س ال -

 الفقهي .

 إن وجد وبس ن معقفه منه  – ري شر : التفسسر اإلشث ني فاتة س ال -

فشر : طريقته في التع مل مع أقعال المفسري  ) ونسبة الث لل اتة س  -

 اتقعال إلى أص  به  ( .

اتة س الس اس فشر : طريقته في فرض مذهبه االفتق اي والرا  -

 ف ى م  خ لفه .

6 12 
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 –اتة س الس بع فشر : طريقته في فرض مس ئل التفسسر ) مبدع  -

 مق د ( .

 اتة س الث م  فشر : المص ار التي افتمد ف سه  المفسر في تفسسره.-
 

 : ثانياً : الدراسة التطبيقية

 يتن ول أةت ذ المقرر بعض كتب التفسسر الت لسة : 

 تفسسر مج هد . – 1

 أوك م القرآن : لإلم م الش فعي جمع البسهقي . – 2

 تفسسر فبد الرزاق الصنع ني . – 3

 ج مع البس ن ل طبري . – 4

 الكشف والبس ن ل ثع بـي . – 5

 وق ئق التفسسر ل س مي . – 6

 أوك م القرآن ل جص ص . – 7

 أوك م القرآن الب  العربي . – 8

 تفسسر السمع ني . – 9

 الكش ر ل زمخشري . – 10

 الم رر العجسز الب  فطسة. -11

 زاا المسسر الب  الجعزي . – 12

 النكت والعسعن ل م وراي . – 13

 الج مع توك م القرآن ل قرطبـي . – 14

 تفسسر القرآن العظسم الب  كثسر, – 15

 الب ر الم سط تبي وس ن . – 16

 غرائب القرآن ورغ ئب الفرق ن ل نسس بعري . – 17

 مف تسح الغسب ل رازي . – 18

 ي .الدر المنثعر ل سسعط – 19

 إرش ا العقل الس سم إلى مزاي  القرآن الكريم تبي السععا . – 20

 روح المع ني لأللعةي . – 21

 تفسسر المن ر . – 22

 الت رير والتنعير ل ط هر ب  ف شعر . – 23

 تفسسر السعدي . – 24

 أضعاء البس ن ل شنقسطي . – 25

 .ويخت ر أةت ذ المقرر كت بس  م  كل مدرةة  

 خاللها موقف صاحب كل كتاب بحسب األسس السابقة.ويبرز من 

6 12 

 2 1 االختبار النهائي
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   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 اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19

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

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

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

 مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. مقرر

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

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

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يحدد الطالب منهج المفسر من خالل تفسيره 1-2

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يسمي الطالب المصادر التي يعتمد عليها المفسر  1-3

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يكشف الطالب عن المصادر األساسية للتفسير وعلوم  2-1

 القرآن  .

 –المشاركات   االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  أسلوب المناقشة أن يستخرج الطالب منهج المفسر من خالل تفسيره  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يقارن الطالب بين االتجاهات المختلفة في التفسير 2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يقابل الطالب بين العوامل التي أثرت في المفسر وفي  2-4

 تفسيره

 –المشاركات  الموازنة والمقارنة

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

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

 األقران

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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 
   ال ينطبق

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 

 اإلرشاد 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 الغرض في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه أك ايمس . -

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 

 مصادر التعلّم .ثث

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 .التفسير كتب مقدمات   -1   

 تيمية ابن اإلسالم لشيخ ،التفسير أصول مقدمة - 2

 .الذهبـي  للشيخ،  والمفسرون التفسير - 3
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 .عاشور البن ورجاله التفسير-4

 هللا عبد مسلم مساعدل ،العباسي العصر في التفسير في الفكري التطور أثر -5

 .الرومي لفهد، عشر الرابع القرن في التفسير اتجاهات -6

 .الرومي لفهد،  التفسير في العقلية المدرسة منهج  - 7

 .الرومي لفهد ،التفسير في األندلسية المدرسة منهج - 8

 .الرومي لفهد،  ومناهجه التفسير أصول في بحوث --9   

 .الغباشي أحمد العظيم عبد، ل   المفسرين مناهج  - 10

 محمود الحليم عبد نيعمل، المفسرين مناهج -  11

 .علي سيد النقراشي حمد، م الحديث العصر إلى األول العصر من المفسرين مناهج -  12

 .الشرقاوي عفت، لمصر في الحديث العصر في التفسير اتجاهات-13

 خليفة حاجي، لوالفنون الكتب أسماء عن الظنون كشف  -14

 .البغدادي إلسماعيل ،الظنون كشف على الذيل في المكنون إيضاح -15

 سزكين لفؤاد العربي التراث تاريخ  - 16

 .كحالة ضا، لرالمؤلفين   معجم  - 17

 

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

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع 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

 المرافق المطلوبة .جج
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دراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن متطلبات المقرر ال

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .10

 قاعة دراسية مجهزة

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

 ال عاةسب -7

 ش شة فرض -8

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

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 التفسير بالمأثور اسم المقرر:  

 602615 -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 .ذ

 602615 -2التفسير بالمأثور    اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .29

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .30

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المتطلبات 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

 
 اليقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:
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 األهداف .ر

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -5

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

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(.  

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

 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  .ذ

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

، ويمكنهم من التدرب على التفسير بالمأثور )مفهومه ، وطرقه ، وقواعده( في هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 إجراءات منهجية منضبطة.البحث في هذا الفرع وفق 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .20

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 تعريف التفسسر ب لمأةعر. –

  نشأا هذا المصط ح.  –

1 2 

 2 1 .ب لمأةعر التفسسر في ترافى التي والضعابط اتصعل –

 :  ب لمأةعر التفسسر طرق -

 . ب لقرآن القرآن تفسسر/  أ

 .العاودا القراءا ف ى ب لقرآن القرآن تفسسر(  1 

 .قرآنسة قراءتس  ف ى ب لقرآن القرآن تفسسر(  2 

 . ب لسنة القرآن تفسسر/  ب

 .ب لسنة القرآن تفسسر أنعاع(  1 

 القرآن؟ جمسع^  الرةعل فسر هل(  2 

 .الش ذا ب لقراءا القرآن تفسسر(  3 

 .الص  بي بقعل القرآن تفسسر(  ج

 .الص  بي قعل وأهمسة وجسة  - 

 .الكريم القرآن فسروا الذي  الص  بة أشهر - 

 . الص  بة إلسه  انتقل التي الب دان في التفسسر مدارس نشأا  - 

 .الص  بة ف  التفسسر أة نسد  - 

5 10 
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 كيي ن وإذا الصيييييي يي بي؟ تفسييييييسر في واالجتهيي ا الرأي يييدخييل هييل  -

 المك نة؟ هذه لتفسسره ك ن ف م ادية  معنى في يجتهد الص  بي

 الرفع؟ وكم له الص  بي قعل يكعن متى  -

 .ف سه اتفقعا إذا الت بعس  تفسسر(  ا

 2 1 .ب لمأةعر التفسسر مدارس -

 2 1 .التفسسر رواي ت أة نسد تقعية في التفسسر أهل طريقة –

 4 2 التفسسر ب لمأةعر  وأةب به.أنعاع االختالر العاقع في  -

 من قشة بعض اتفك ر وتعضس ه  :  -

أ/  معنى قعل اإلم م أومد ب  ونبل رومه هللا: "ةالةة ف عم ال   

 أصل له : التفسسر والت ريخ والسسرا".

 ب/ هل يدخل الرأي في تفسسر القرآن ب لقرآن؟

 )المرفعع(.ج / قعل ال  كم : إن تفسسر الص  بي م  المسند 

1 2 

 الدراةة التطبسقسة :ـ 

 نم ذج م  تفسسر القرآن ب لقرآن .  -

 تفسسر القرآن ب لسنة. نم ذج م   -

 .تفسسر القرآن بقعل الص  بينم ذج م   -

 في اتف قهم واجم فهم. القرآن بقعل الت بعي.نم ذج م  تفسسسر  -

 ويستعس  في ذلك بـ :

 الصنع ني.تفسسر فبدالرزاق  -

 تفسسر اب  أبي و تم . -

 الدر المنثعر في التفسسر ب لمأةعر. -

و الرةييييييي ئل الج معسة في مروي ت التفسييييييسر فند اب  فب س  واب  

 مسععا  وغسرهم  رضي هللا فنهم .

 والرة ئل الج معسة في مروي ت بعض أئمة الت بعس  في التفسسر.

 ويكعن التطبسق ف ى ةعرا الف ت ة.

 البقرا  وخ تمته .وأول ةعرا 

 وةعر م  قص ر المفصل يخت ره  مدرس الم اا.

 

3 6 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .21

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .22

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 دريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات ت .23

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

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

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

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

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

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

،والمراد مفهوم التفسير بالمأثور أن يتعرف  الطالب على  1-1

  منه .

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يعدد الطالب األصول والضوابط التي تراعى في  1-2

  التفسير بالمأثور

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب طريقة أهل التفسير في تقوية أسانيد  1-3

 روايات التفسير

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

التعامل مع كتب التفسير أن يكشف الطالب عن كيفية  2-1

 بالمأثور.

 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

أن يقيم  الطالب ما أثارته المدرسة العقلية في التفسير على  2-2

 التفسير بالمأثور.

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يرد الطالب على  التساؤالت الواردة حول طرق التفسير  2-3

 بالمأثور

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يطبق الطالب في الدراسة التطبيقية ما درسه في  2-4

 . الدراسة النظرية

 –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

المساعدة إلى العناصر العاملة أن يبادر الطالب إلى تقديم  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

 المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  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 إلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .24

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

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

التقييم نسبته من 

 النهائي

 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1
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 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد 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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أكاديميا.يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده  -
 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 التعلّم .حح

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .الصنعاني عبدالرزاق  التفسير-1

     .لإلمام النسائي  التفسير -2

 .حاتم أبي بنال  التفسير-3

 .في صحيح البخاريالتفسير كتاب-4

 .مسلم.كتاب التفسير في صحيح  -5

 في سنن الترمذي.كتاب التفسير  -6

 زاد المسير البن الجوزي.- 7

 .للسيوطي ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر-8

        .الحميدي لعبدالعزيز     عباس ابن تفسير -9

 .الذهبي حسين محمدل والمفسرون، التفسير  -10

 .عاشور البن   ورجاله التفسير -11

 الرسائل الجامعية في مرويات التفسبير.-12
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 .الطيار لمساعد ،بالمأثور التفسير مفهوم  -13

 بازمول لمحمد      وقواعده وأنواعه مفهومه بالمأثور التفسير -14

 . 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 .خخ

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

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

 قاعة دراسية مجهزة

 الحواسيبمصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  -9
 شاشة عرض -10

 ال يوجدمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .14

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ

 لتغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على ا .دد

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .رر

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -
 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -
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واسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .زز

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 التفسير الفقهي  اسم المقرر:  

 602616 -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 .ز

 602616 -2   التفسير الفقهي اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .36

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .37

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المتطلبات 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.

 ق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطب8

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ض

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ظ

    

 ــ النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .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.. ، الفقهي التفسير فيتأصيل المعارف المهمة 

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(.  

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

 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:

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

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .25

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الدراةة النظرية:

 اإلفج ز التشريعي دي ت اتوك م .-

 التعريف بع م تفسسر آي ت اتوك م. -

 بس ن معضعفه والغ ية منه. -

 بس ن أهمسته وفض ه.  -

 بس ن مس ئ ه وفدا آي ت اتوك م. -

 طريقته  والفرق بسنه وبس  التفسسر الع م. -

  أشهر الكتب المصنفة فسه.-

3 6 

 الدراةة التطبسقسة:

 تفسسر ادي ت الت لسة :

 أوالً : م  ةعرا البقرا :

َواتَّبَعُعا َم  تَتْ ُع الشَّسَ ِطسُ  َف َى )م  يتع ق ب لس ر في قعله تع لى : - 1

2 4 
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 102آية ( ُمْ ِك ُة َْسَم َن 

ذُوا ِممييَّ   :)ميي  يتع ق بيي لُخ ع في قعلييه تعيي لى - أْخييُ لل لَُكْم أَْن تييَ َواَل يَ ييِ

 .  229آية ( آتَْستُُمعُه َّ َشْسئً 

يِ  قَْد :)فدم اإلكراه في قعله تع لى  - دُ ِمَ  اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ شيييييْ تَبَسََّ  الرل

 ِ    256آية  (  اْلغَي 

 ة نس ً : م  ةعرا آل فمران :

ِذ )وكم والييية المخيي لفس  في الييدي  في قعلييه ةييييييب يي نييه :  - اَل يَتَّخييِ

 .  28آية   (اْلُمْؤِمنُعَن اْلَك فِِريَ  أَْوِلسَ َء ِمْ  اُوِن اْلُمْؤِمنِس َ 

َط َنةً ِمْ  اُونُِكمْ  َي )وقعله فز وجل :  - َِّخذُوا بِ َه  الَِّذيَ  آَمنُعا اَل تَت  ( أَيل

ُ َفِ    (وقعله فز وجل م  ةيييعرا الممت نة  -.  118آية  اَل يَْنَه ُكُم َّللاَّ

ي ِ   .  9   8آيت   (الَِّذيَ  لَْم يُقَ تِ ُعُكْم فِي الد ِ

1 2 

 ة لث ً : م  ةعرا النس ء :

َواَل تُْؤتُعا السلفََه َء أَْمَعالَُكُم الَّتِي )عله تع لى : ال جر ف ى السفسه في ق -

ُ لَُكْم قِسَ ًم   5آية ( َجعََل َّللاَّ

 تفسسر آي ت الطه را م  ةعرا النس ء والم ئدا. –

 تفسسر آي ت القص ص م  ةعرا البقرا والنس ء –

2 4 

 رابع ً : م  ةعرا الم ئدا:

 البقرا والنس ء والن ل .تفسسر آي ت ت ريم الخمر وكذا م   -1
1 2 

  ً  : م  ةعرا اتنع م : خ مس 

 تفسسر آي ت م رم ت اتطعمة وكذا م  الم ئدا والن ل. -1

 تع مل المس م مع أهل الكت ب في الطع م والزواج. -2

1 2 

 ة ً : م  ةعرا يعةف :ا ة

َزُهْم )وكم الِ سَل في قعله تع لى :  - 1 قَ يَةَ فَ َمَّ  َجهَّ بَِجَه ِزِهْم َجعََل السييي ِ

سهِ  ْوِل أَِخ ُكل ِ ِذي ِفْ ٍم َفِ سم  ) إلى قعله تع لى: ( فِي َر ادي ت  ( َوفَْعَق 

 .44آية  (َوُخْذ بِسَِدَك ِضْغثً )م  ةعرا ص : و.  76إلى  70م  

1 2 

 2 1 ة بع ً : وم  ةعرا النعر:
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 تفسسر آي ت آااب االةتئذان. – 1

 م  ةعرا م مد : ة من ً : 

ْرَب ) : تع لى أوك م اتةييييييرو في قعله ِذيَ  َكفَُروا فَضييييييَ لَّ َفإِذَا لَِقستُُم ا

قَ ِب   .4آية  (الر ِ

1 2 

 : م  ةعرا ال جرات :ت ةع 

أَيلَه  الَِّذيَ  آَمنُعا إِْن  يَ  )التثبت م  اتخب ر في قعله تع لى :  - 1

  6آية  (َج َءُكْم فَ ِةق  بِنَبَإٍ فَتَبَسَّنُعا 

1 2 

َوإِْن َط ئِفَتَ ِن ِمَ  اْلُمْؤِمنِسَ  اْقتَتَ ُعا فَأَْصِ ُ عا : )أوك م البغ ا في قعله - 2

 .  9آية  ( بَْسنَُهَم 

 اجتن ب م  فسه إةم م  الظ  والتجسييس والغسبة في قعله ةييب  نه : - 3

 .   12آية  (أَيلَه  الَِّذيَ  آَمنُعا اْجتَنِبُعا َكثِسًرا ِمَ  الظَّ  ِ  يَ )

1 2 

 : م  ةعرا المج الة : ف شراً 

ُ قَْعَل الَّتِي تَُج ِالَُك فِي  ( أوك م الظه ر م  قعله فز وجل : قَْد َةِمَع َّللاَّ

   4   3   2   1ادي ت   (َوِلْ َك فِِريَ  َفذَاب  أَِلسم   )إلى قعله :  (َزْوِجَه 

1 2 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .26

 
 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  .27

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .28

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : 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

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –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 التفسير الفقهية  1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

يوضح الطالب االعجاز التشريعي من خالل تفسير آيات أن  1-3

 األحكام 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 أن يستنبط الطالب األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية  2-1

 

 

 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  المناقشة والحوار أن يرجح الطالب اآلراء واألقوال في ضوء أصول الترجيح  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 –المشاركات  التحليل واالستنباط   أن يوازن الطالب بين آراء 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  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

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3
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 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد 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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أكاديميا.يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده  -
 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 التعلّم .دد

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .  الشافعي إدريس بن محمد     لإلمام األم -1

   ـ البيهقي الحسين بن أحمد جمع للشافعي .القرآن أحكام -2

 .الرازي علي بن أحمد  القرآن أحكام -3

 . السرخسي الدين شمس  المبسوط -4

 .  الهراسي الكيا  القرآن أحكام -5

 . العربي ابن هللا عبد بن محمد  القرآن أحكام -6

 .رشد بن أحمد بن محمد  المجتهد بداية -7

 . قدامة ابن الدين موفق أحمد بن هللا عبد  المغني -8

 . القرطبـي أحمد بن محمد  القرآن ألحكام الجامع -9

 . الشوكاني علي بن محمد  القدير فتح -10

 . الشنقيطي األمين محمد  البيان أضواء - 11

 . السايس علي محمد  القرآن أحكام -12

 عثيمين البن  األحكام آيات تفسير –13

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

 المرافق المطلوبة .ذذ

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .15

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .16

 الحواسيب -11

 شاشة عرض -12

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .17

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .طط

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

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

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

 مؤسسة أخرى(:
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 امج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أساتذة مستقلين بالبرن

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 التفسير اللغوي والنحوي اسم المقرر:  

 602617 -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 .ش

 602617 -2    التفسير اللغوي والنحوي اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .43

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .44

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:المتطلبات ا  .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 طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .هه

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .وو

    

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

 

 األهداف .ص

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -7

 والنحوي، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..تأصيل المعارف المهمة في التفسير اللغوي 

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

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

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  .ز

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية في التفسير اللغوي والنحوي ، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع 

 راءات منهجية منضبطة.وفق إج

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .30

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 المراد بالتفسير اللغوي، ونشأته عند السلف وعند اللغويين. -

 2 1 (.بالرأي التفسير قبول شروط) اللغوي التفسير قبول شروط - 

 2 1 .اللفظ على التفسير و المعنى على التفسير بين الفرق -

 أنواع ومسائل من علوم القرآن التي تتداخل مع التفسير اللغوي ؛  –--

 الوجوه والنظائر وأثرها في التفسير. :منها 

 ومنها غريب القرآن وأثره في التفسير.

 ومنها الترادف في القرآن الكريم.

4 8 
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 ومنها التضاد في القرآن الكريم.

اقتضاء  –إشارة النص  –داللة النص  –ومنها دالالت األلفاظ . )عبارة النص 

  النص(.

 ومنها قواعد يحتاج إليها المفسر.

 2 1  المراد بالتفسير النحوي ونشأته وعالقة بالتفسير اللغوي  1

 2 1 عالقة التفسير اللغوي بالبالغة القرآنية )إعجاز النظم والبيان(.

 2 1 التفسير اللغوي بتوجيه القراءات.عالقة  1

 الفرق بين تفسير غريب القرآن وكتب معاني القرآن. 1

 
1 2 

 التصريف وأثره الداللي في القرآن الكريم. 1

 
1 2 

من كتب غريب القرآن ومعاني القرآن وإعراب القرآن والتفسير  دراسة نماذج

 النحوي.

 

3 6 

 2 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .31

 
 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 ) -ساعات الدراسة عدد  .32

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 دريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات ت .33
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

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

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

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يتعرف  الطالب على المقصود بالتفسير اللغوي  1-1

 والنحوي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يستعرض الطالب نشأة التفسير اللغوي والنحوي  1-2

 ومصادرهما 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يصف الطالب مصادر التفسير اللغوي والنحوي 1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يكشف الطالب عن الصلة بين التفسير وعلوم اللغة  2-1

 والنحو  .

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

وجوه االعجاز اللغوي في القرآن الطالب   أن يستخلص 2-2

 .الكريم 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

يميز الطالب بين مناهج العلماء في التفاسير اللغوية أن  2-3

  والنحوية للقرآن الكريم 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يستنبط الطالب أثر التفسير اللغوي والنحوي في توجيه  2-4

  المعنى في القرآن الكريم

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 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

العناصر العاملة أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى  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

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات  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 إلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت النفسية الحركية )إنالمهارات  5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .34

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

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 مستمر والتقييم المستمرالمالحظة  1

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص
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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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أك ايمس .يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه  -

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 

 

 مصادر التعلّم .رر

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 .الفراء، القرآن معاني-1

 .ألخفش، لالقرآن معاني-2

 .لزجاج، لوإعرابه القرآن معاني-3

 .األصفهاني لراغبل القرآن غريب في المفردات-4

 .قتيبة بن، الالقرآن غريب-5

 األندلسي حيان يي، ألالمحيط البحر-6

 .الحلبي لسمين، لالمكنون الكتاب علوم في المصون الدر-7

 .الطيار مساعد،الكريم للقرآن اللغوي التفسير-8

 القرعاوي سليمان الكريم القرآن في والنظائر الوجوه-9

 المنجد الدين نور محمد والتطبيق النظرية بين الكريم القرآن في الترادف-10

 المنجد الدين نور محمد والتطبيق النظرية بين الكريم القرآن في التضاد-11

 الدوسري فرحان محمد، المفسرين عند الكريم القرآن في األضداد-12

 الوهبي فهد التفسير في وأثرها الفقه وأصول القرآن علوم بين المشتركة المسائل-13

 مطر أبو أمجد الكريم القرآن تفسير في اإلعراب اختالف أثر-14

 القاسم الحكيم عبد التفسير في وأثره الضمير عود-15

 غانم هللا عبد الكريم القرآن في المعنى توجيه في وأثره الضمير عود-16
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 الشهري محمد علي الرازي الفخر تفسير في المعنى توجيه في وأثره النحوي التأويل -17

 الدهيسات خالد السعود أبي تفسير في القرآنية للقراءات النحوي التوجيه-18

 السليم فريد الكريم القرآن في الداللي وأثره التصريفي الخالف-19

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

 المرافق المطلوبة .زز

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .18

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .19

 ال عاةسب -13

 ش شة فرض -14

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .20

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ

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

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

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

 في نهاية الفصل يكتب تقرير مختصر عن المقرر يتضمن جوانب تطويره بحسب رأي األساتذة
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 إجراءات تطوير التدريس: .كك

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 منهج كتابة البحث العلمي اسم المقرر:  

 602618 -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 .ض

 602618 -2منهج كتابة البحث العلمي    اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .50

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .51

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:المتطلبات ا  .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 طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .يي

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .كك

    

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

 األهداف .ط

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -8

إجراًء وكتابة، وتطبيقها بشكل صحيح  على بحث مختصر من أجل تكوين تأصيل المعارف المهمة في مناهج البحث العلمي 

 المنهجية في شخصية الباحث ، وضمان جودة انتاجه العلمي في كتابة الرسائل العلمية والبحوث والدراسات .

ية المعلومات أو مراجع المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنلتطوير 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 

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

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

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

مناهج البحث العلمي إجراًء وكتابة، ويمكنهم من التدرب على البحث وفق هذه هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف الضرورية في 

 المنهجيات من خالل مفرداته.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .35

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 : الدراسة النظرية أ

 وتشمل:

 )المنهج( ، )البحث(.( التعريف اللغوي واالصطالحي لكلمتي :  1

 ( عناية علماء المسلمين بالمنهج العلمي للبحث. 2

 ( مفهوم البحث العلمي عند األوروبيين. 3

1 2 

 ( أنواع المناهج العلمية، وخصائص كل منها. 4

 ( أنواع البحوث الجامعية وخصائص كل منها. 5

 ( أهم خصائص البحث العلمي. 6

1 2 
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ية، وسماته عند السلف، ومن ذلكالتأليف والبحث في الدراسات الشرع( أهم ضوابط  7

 أ( االعتماد على الكتاب والسنة وآثار السلف. 

 ب( التزام المنهج الشرعي في االستدالل. 

ج( التزام المنهج الشرعي في العرض والبيان والرد على المخالف، وآداب  

 لمخالف عند السلف.البحث والمناظرة، مع بيان أهم ضوابط الرد على ا

1 2 

 ( الباحث وأهم الخصال التي يتحلى بها، والمحاذير التي يجب أن ينأى بنفسه عنها. 8

 ( اإلشراف العلمي، دور المشرف )الحقوق، والواجبات(. 9
1 2 

 2 1 ( خطوات اختيار الموضوع، وما يجب مالحظته قبل اختيار الموضوع. 10

 ( مشروع البحث: 11

 أهمية البحث، والباعث على اختياره.أ(  

 ب( عنوان الموضوع  واألمور التي يجب مراعاتها عند تحديد العنوان. 

 ج( المنهج والطريقة التي سيسلكها الباحث في معالجة الموضوع. 

 د( خطة البحث وما يجب مراعاته في الخطة، تعديل الخطة. 

 هـ( الدراسات السابقة وتقويمها. 

 مبدئية بالمصادر والمراجع األولية.و( قائمة  

1 2 

 ( جمع المعلومات وتدوين المادة العلمية. 12

 أ( طرق نقل المعلومات من المصادر. 

 ب( االقتباس وضوابطه. 

 ج( اختيار المادة العلمية. 

1 2 

 كتابة مسودة البحث.  (13

 ( عالمات الترقيم والتنصيص، وتنظيم مادة البحث.14

 الهوامش ومضمونها، طرقها، مكانها، ترقيمها، ما يجب مراعاته حيالها.( 15

 ( مراجعة المسودة وما يجب مراعاته.16

1 2 

 ( مقدمة البحث ومحتوياتها.17

 ( خاتمة البحث ومحتوياتها.18
1 2 
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 ( المالحق، والجداول، والرسوم البيانية.19

 ( ترقيم الصفحات.20

 وقائمة المراجع.( الفهارس الفنية، 21

 ( أقسام البحث في شكله النهائي.22

 ( الطباعة وضوابطها.23

1 2 

 ( معايير التقويم:24

 أ( بالنسبة للبحث. 

 ب( بالنسبة للباحث. 

1 2 

 ومناقشة المشاريع البحثية. التطبيقية. ة: الدراسب

ثاً، يكلف األستاذ كل طالب باختيار موضوع، من موضوعات التخصص ليكتب فيه بح

ما تلقاه نظرياً في الدراسة أعاله، ثم يقومه األستاذ  -تحت إشراف األستاذ – يطبق عمليا  

 .ويدون عليه الملحوظات العلمية، ويحسن مناقشته في تلك المالحظات 

4 8 

 2 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .36

 
 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  .37

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .38

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

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

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يصف الطالب مناهج البحث العلمي  1-1

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب طريقة الكتابة للبحث العلمي وتقسيمه  1-2

 ألجزاء تكاملية .

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

والمراجع أن يبين الطالب طريقة التعامل مع المصادر  1-3

 وتصنيفها إلى مصادر أصيلة ومراجع فرعية .

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 –المشاركات  أسلوب حل المشكالت أن يكشف الطالب عن مشكلة بحث يحتاج إلى دراسة . 2-1

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص أن ينظم  الطالب المنهج األمثل للوصول لنتائجه. 2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من صدقها 2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

توثيق المحتوى العلمي المنقول من  آليات أن يطبق الطالب  2-4

 المصادر والمراجع .

 –المشاركات  االستقراء والتثبت

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

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 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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .39

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 المشروع البحثي 2

 %50 الجامعةيحدد من  االختبار النهائي )تحريري نظري( 3

 اإلرشاد 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 الغرض في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه أك ايمس . -

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 مصادر التعلّم .سس
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 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 حمد شلبي.أل لة،كيف تكتب بحثاً أو رسا -1

 البحث العلمي منهجه وتقنياته، لمحمد زيان عمر. -2

 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية لعبدالوهاب أبو سليمان. -3

الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية، وكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، سميث بيكفورد، ترجمة  عبدالوهاب  -4

 أبوسليمان.

 .كيف تكتب بحثاً ، أو منهجية البحث، للدكتور إميل يعقوب -5

 دليل الباحثين في كتابة التقارير، ورسائل الماجستير والدكتوراه، سيد الهواري. -6

 كيف تكتب بحثاً جامعياً، لعبدالعزيز شرف، ومحمد عبدالمنعم خفاجي. -7

 ى سامي النشار.مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للدكتور عل -8

 ألحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه، -9

 مناهج البحث وتحقيق التراث، للدكتور أكرم ضياء العمري.-10

 الجامعية،، لموفق عبدالقادر. الرسائل وكتابة الِعْلميّ  البحث منهج-11

 منهج كتابة البحث العلمي لمحمد بازمول.-12

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

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

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .شش

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

 لمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:وا
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .21

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .22

 ال عاةسب -15

 ش شة فرض -16

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .23

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .يي

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة 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: .ببب

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 (2التفسير التحليلي ) اسم المقرر:  

 602621 -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 .ظ

 602621 -2(  2التفسير التحليلي ) اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .57

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .58

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .59

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

 الثانيالفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .60

 (1التفسير التحليلي ) المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .61

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .62

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يم فرع أو فروع تقد  .63

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .مم

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .نن

    

)تقليدي وعن طريق تعليم مدمج  .سس

 ال اإلنترنت(
 ــ النسبة:

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .عع

    

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

 األهداف .ع

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -9

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

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

  ال الدراسة(.  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مج

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  .ش

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

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

 منهجية منضبطة. إجراءات

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .40

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

يدرس في هذا المقرر تفسييييسر ةييييعرا النسيييي ء تفسييييسراً ت  س س ً  

 ويرافى في الدراةة االهتم م بم  ي ي: 

 النص.شرح الغريب بم  يتفق مع ةس ق  - 1

 النزول.العن ية بأةب ب  - 2

العنيي ييية بيي تويي ايييل وادةيي ر العاراا والتمسسز بس  المقبعل  - 3

 اإلةرائس س ت.يرا م   منه  والمراوا  وبخ صة م 

 منه .التعفسق بس  م  يعهم التع رض  - 4

فرض ادراء والمق رنة بسنه  وترجسح م  يقعم الدلسل ف ى  - 5

 رج  نه.

ب ت بس  ادي ت  - 6 ن ةيييييي ب لم ية  ن  ق طع الع ويرافى في  والم

 ي ي:الدراةة االهتم م بم  
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مب ول مخت فة تخدم المنهجس   ايخت ر م  تفسيييسر السيييعر - 7  

وتنعيع  والب ل ل ط لب فرصييية التتبع  وتتسح ةيييم تهم  ز وتبر

 المع رر بم  ي قق الغ ية م  اراةة هذا المقرر.

قراءا مخت را لبعض كتب التفسيييييسر في مق طع م  المقرر   –8

 وول فب رات المفسر.

سل لفظه  إفراااً وتركسبي ً   -9 ع ني ادية م  خالل ت   إبراز م

 وهذا أهم مق صد التفسسر الت  س ي. 

 ويعزع المقرر ف ى اتة بسع ف ى الن ع الت لي:

 2 1  6-1بس  يدي  ةعرا النس ء  وتفسسر ادي ت م   

 2 1 14-7تفسسر ادي ت م  

 2 1 23 -15تفسسر ادي ت م  

 2 1 33 -24ادي ت م  تفسسر 

 2 1 43- 34تفسسر ادي ت م  

 2 1 57- 44تفسسر ادي ت م   

 2 1 73- 58تفسسر ادي ت م  

 2 1 87-74تفسسر ادي ت م  

 2 1 94-88تفسسر ادي ت م  

 2 1 104-95تفسسر ادي ت م  

 2 1 121-105تفسسر ادي ت م  

 2 1 134-122تفسسر ادي ت م 

 2 1 147-135ادي ت م تفسسر 

 2 1 162-148تفسسر ادي ت م  

 2 1 176-163تفسسر ادي ت م  

 2 1 االختب ر النه ئي
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .41

 
 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  .42

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .43

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

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

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

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

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

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يتعرف  الطالب على شرح الغريب بما يتفق مع سياق  1-1

 النص  

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –
 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يستعرض الطالب أسباب النزول الواردة في السورة   1-2

 الحوار –
 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يوضح الطالب المناسبات بين اآليات والمقاطع 1-3

 الحوار –
 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 –المشاركات  أسلوب االستقراء والتلخيص  أن يكشف الطالب عن الوجوه المتعددة في معاني آيات السورة  2-1

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يقارن الطالب بين آراء المفسرين الواردة في تفسير السورة  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يرجح  الطالب ما يقوم الدليل على رجحانه    2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط  أن يوفق الطالب بين ما يوهم التعارض 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 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 -توظيف الحاسوب  يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقررأن  4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 

   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .44

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
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 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ط

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 الغرض 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 التعلّم .صص

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 البيان آلي القرآن( البن جرير الطبري.تفسير )جامع  -1

 تفسير البغوي.-2

 الوسيط للواحدي. -4

 المحرر الوجيز البن عطية.-5

 التفسير الكبير للرازي. -6

 .للبيضاوي  ،التنزيل أنوار-7

 .على تفسير البيضاوي. لشهاب الخفاجياحاشيته  -8

 حاشية الطيبي على الكشاف. -9

 . كثير البنالعظيم    القرآن تفسير -10

 البحر المحيط ألبي حيان األندلسي.-11

 تفسير أبي السعود.-12

 حاشية الجمل على الجاللين. -12

 . للشوكاني، القدير فتح -14

 . لأللوسي المعاني روح - 15

 محاسن التأويل للقاسمي. -16

 التحرير والتنوير البن عاشور. -17
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 . الشنقيطي األمين لمحمد ،البيان أضواء -18

 . 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

 للدراسات القرآنيةموقع مركز تفسير 

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

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .ضض

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .24

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .25

 الحواسيب -17

 شاشة عرض -18

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .26

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -

 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -
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حقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات الت .خخخ

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

  (2)علوم القرآن   اسم المقرر:  

 603622 -2  رمز المقرر:  

 

 

 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 .غ

 602622 -2(   2علوم القرآن ) اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .64

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .65

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .66

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
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 الثاني الفصل الدراسي السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .67

 (1علوم القرآن )ـ  المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .68

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .69

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .70

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .صص

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .قق

    

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

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .شش

    

 ــ النسبة: ال تذكر أخرى .تت
 

 ال يقدم هذا المقرر إال على سبيل االنتظام والحضور الفعلي في قاعات الدرس. تعليقات:

 

 األهداف -ف 

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -10

 وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر.. والقراءاتمة في علوم القرآن تأصيل المعارف المه

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

  ل الدراسة(.  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجا

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.

 البرنامج(.  أو دليل)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ص
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  وصف عام للمقرر:

، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا الفرع في علوم القرآن  والقراءات هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 راءات منهجية منضبطة.وفق إج

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .45

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 : نزول القرآن على سبعة أحرف : أوال

ةرا الرواي ت ونقده  . مع بس ن أقعال الع م ء م  المراا ب تورر  -   

 والفرق بسنه  وبس  القراءات السبع. السبعة.

 الكشف ف  مزافم المستشرقس  ومت بعسهم م  الشسعة وغسرهم     

2 4 

 :والرسمجمع القرآن وتدوينه  ثانياً : 

 جمع القرآن وكت بته في فهد النبي ص ى هللا ف سه وة م . -   

 كت بة المص ف في فهد الصديق رضي هللا فنه . -   

 كت بة المص وف في فهد فثم ن رضي هللا فنه . -   

 فدا المص وف العثم نسة التي وجهت إلى اتمص ر . -   

 الرةم العثم ني ومص وف السعم . -   

راه  المستشرقعن وأتب فهم وعل هذا المعضعع الشبه التي أو -   

وتفنسده    وذلك  بدراةة المروي ت في هذه القضسة ونقده  بمع يسر 

 الم دةس  

2 4 

 : ترتيب سوره وآياته.ثالثاً ً 

 القعل في ترتسب ةعره  وبس ن اإلجم ع ف سه. -

 القعل في ترتسب آي ته  وأنه م ل االختالر. -

 أو وقسقي.هل االختالر لفظي  -

 اتمعر المترتبة ف ى القعل بتعقسف ترتسب السعر. -

1 2 

 : القراءات :رابعاً 

 تعريف القراءات . -

 أنعاع القراءات  -

 القراءا المتعاترا.-

 القراءا الص س ة.-

 القراءا الش ذا.-

 القراءا الب ط ة . -

 أةب ب اختالفه  . -

 والش ذا.الفرق بس  القراءا المتعاترا  -  

 الفرق بس  القراءا الص س ة والش ذا. -

 القراءات القرآنسة تعقسفسة ال اجته اية. -

3 6 
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 منزلة القراءا م  ادية . -

 شروط القراءا المعتبرا .  -

 التعريف ب لقراء العشر ورواتهم . -

 معقف المستشرقس  منه  وم  أة روه م  شبه وعل بعض ادي ت
 توجيه القراءات.خامساً:  علم 

 تعريف تعجسه القراءات.-

 الفرق بس  القراءا واالختس ر.-

 . االوتج ج ل قراءات والمراا به بس ن وجه اختس ر الق رئ ل قراءا -

 مق صد تعجسه القراءات.-

 الفرق بس  التعجسه والتفسسر.-

 الفرق بس  االوتج ج ل قراءات وتعجسهه .-

2 4 

 واالبتداء في القرآن الكريم :الوقف سادساً: 

 أنعاع العقف . -   

 العقف ف ى رؤوس ادي. -

 فالقة العقف ب لتفسسر.  -

 العقف واالبتداء والمعصعل لفظ ً المفصعل معنى. -

 وكم العقف ف ى المستثنى منه اون المستثنى . -   

 كال وب ى ونعم في القرآن . -   

2 4 

 سابعاً : علم فواصل اآليات.

 هل هع تعقسفي أو اجته اي.-

 أنعاع الفعاصل )ف ص ة بأةم ء هللا ال سنى  وفعاصل بغسر ذلك(.-

 فالقة ف م الفعاصل بع م المن ةب ت.-

 صل ب لعقف واالبتداء.افالقة ف م الفع-

صل ب عم البالغة. )التمكس  والتعشسح والتصدير افالقة ف م الفع-

 واإليغ ل  التذيسل(.

ديتس  مع ات  ا المعضعع  وات  ا الفعاصل في اختالر الف صل في ا-

 اديتس  مع اختالر المعضعع فسهم   والمع ني البديعة في ذلك.

3 6 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .46

 
 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  .47

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .48

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : 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

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يوضح الطالب عالقة الوقف واالبتداء بالتفسير وبعلم  1-1

 فواصل اآليات. 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب أنواع القراءات   1-2

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يستعرض الطالب األمور المترتبة على القول بتوقيف  1-3

 ترتيب السور.

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يميز الطالب  بين موضوع األحرف السبعة وعالقتها  2-1

 بالقراءات القرآنية 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط أن يفند الطالب الشبهات الواردة على جمع القرآن وتدوينه  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

يكشف الطالب عن مزاعم المستشرقين ومتابعيهم حول أن  2-3

  نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

يفرق الطالب بين التفسير وتوجيه القراءات، وبين أن  2-4

  االحتجاج للقراءات وتوجيهها.

 –المشاركات  أسلوب المناقشة 

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

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .49

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3
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 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أك ايمس .يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه  -

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 

 مصادر التعلّم .طط

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 لزركشي، لالقرآن علوم في البرهان -2

 القيم البن، القرآن أقسام -3

 للزرقاني، العرفان مناهل -4  

 للسيوطي، األقران معترك -  5

 قتيبة البن، القرآن مشكل -  6

 األنباري. بكر بيأل واالبتداء، الوقف إيضاح-7

 لداني.ل ،واالبتدا الوقف في المكتفى -8

 ألشموني.ل ،واالبتدا الوقف بيان في الهدى منار -9

 الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي. -10

 فواصل اآليات القرآنية دراسة بالغية داللية لسيد خضر. -11

 فواصل اآليات القرآنية لكمال الدين عبدالغني المرسي.. -12

 حجة القراءات البن زنجبة. -13

 المحتسب في توجيه القراءات البن جني.-14

 اإلبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي. – 15
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 القراءات وأقرها في التفسير واألحكام  لمحمد بازمول. -16

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

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد 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

 افق المطلوبةالمر .ظظ

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض،  .27

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .28

 ال عاةسب -19

 ش شة فرض -20

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .29

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .سسس

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -
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 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

  القرآن العظيم االستنباط من اسم المقرر:  

 602623 -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 .ف

 602623 -2العظيم  االستنباط من القرآن  اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .71

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .72

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .73

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

 الثانيالفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .74

 قواعد التفسيرـ  المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .75

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .76

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية مقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الفرع أو فروع تقديم   .77

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .خخ

    

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

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ضض

    

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

 

 األهداف .ق

  الرئيس؟ما هدف المقرر  -11

وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة في االستنباط من القرآن العظيم ، تأصيل المعارف المهمة 

 بالمقرر..

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

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

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

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

 

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

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

البحث في هذا ، ويمكنهم من التدرب على في االستنباط من القرآن العظيم هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 الفرع وفق إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .50

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الدراسة النظرية –أ 
 االةتنب ط فند المفسري  

 وتفسييييسر التفسييييسر  وبس  بسنه الفرق وبس ن االةييييتنب ط  تعريف – 1  

 المستنبطة الع عم نعع وبس  وبسنه الفقه  وأصعل وبسنه اتوك م  آي ت

 .الكريم القرآن م 

1 2 

 النعازل أوك م لبس ن إلسه السعم وو جتن  الع م هذا أهمسة بس ن – 2

 .المستجدا
1 2 

 2 1 أالة جعاز االةتنب ط م  القرآن ل متأهل . – 3

 آااب ف ى مشتم ة أوك م ف  تخ ع ال القرآن آي معظم أن بس ن – 4

 ومنه  ب توك م  فسه صرح م  ادي ت م  ةم جمس ة  وأخالق وسنة
1 2 
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 . االةتنب ط بطريق يؤخذ م 

 : نعفس  ف ى االةتنب ط أن بس ن – 5

النعع اتول : م  يكعن م  ادية بمفراه  اون ضم آية أخرو إلسه . 

ك ةتنب ط ص ة أنك ة الكف ر م  قعله تع لى: ﴿وامرأته وم لة 

ال طب﴾ وص ة صعم ال نب م  قعله تع لى: ﴿ف دن ب شروه ﴾ 

 إلى قعله ﴿وتى يتبس  لكم الخسط﴾ ادية

الث ني : م  يكعن بضم آية إلى آية  ك ةتنب ط أن أقل ال مل ةتة  -

 أشهر م  قعله ﴿ووم ه وفص له في ف مس ﴾ .

2 4 

 ف ى يجب  وسل ادية  تفسسر فند وترتسبه االةتنب ط م ل – 6

 ذلك في يت رز وأن المفسر  مط بقة التفسسر في يت رو أن المفسر

 ت سق ال زي اا أو المعنى إيض ح في إلسه ي ت ج لم  نقص م 

 ف  وفدول المعنى ف  زيغ فسه المفسر كعن وم  ب لغرض 

لمعنى ال قسقي والمج زي ومراف ا ا بمراف ا وف سه طريقه 

التألسف والغرض الذي ةسق له الكالم  وأن يؤاخي بس  المفراات  

ويجب ف سه البداءا ب لع عم ال فظسة  وأول م  يجب البداءا به منه  

ت قسق اتلف ظ المفراا فستك م ف سه  م  جهة ال غة ةم التصريف ةم 

دأ ب إلفراب ةم بم  االشتق ق  ةم يتك م ف سه  ب سب التركسب فسب

يتع ق ب لمع ني ةم البس ن ةم البديع  ةم يبس  المعنى المراا ةم 

 االةتنب ط ةم اإلش را.  

2 4 

افتب ر بعض أهل الع م الفرق بس  التفسسر والتأويل ف ى   - 7

أة س االةتنب ط  ف لتفسسر يعتمد الرواية والسم ع  والتأويل م  

 ي ت ج إلى اةتنب ط.

1 2 

 4 2 وقعافده ال غعية والشرفسة. طرائق االةتنب ط -8

اراةة تطبسقسة لنم ذج يخت ره  اةت ذ الم اا لتطبسق االةتنب ط   -9

 مع االةتع نة بعاقع كتب التفسسر.
4 8 

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .51

 
 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  .52

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .53

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : 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

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

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 اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يتعرف  الطالب على مصطلحات االئمة الخاصة  1-1

 باالستنباط  

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب أهمية االستنباط وحاجتنا إليه لبيان أحكام  1-2

 النوازل المستجدة 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يحدد الطالب محل االستنباط وترتيبه عن تفسير اآلية  1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يفرق الطالب بين االستنباط وبين التفسير ،وبين  2-1

 االستنباط وأنواع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم 

 –المشاركات  المقارنة والموازنة

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص أن يكشف الطالب عن فهم طريقة العلماء في االستنباط  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

على أن يطبق الطالب ما درسه في الدراسة النظرية  2-3

 الدراسة التطبيقية

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

  االختبارات–البحثي 

أن يقارن الطالب بين مناهج المفسرين في االعتناء بمناهج  2-4

 االستنباط 

 –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

 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 إلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .54

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3
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 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ع

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه أك ايمس . -

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -

 

 مصادر التعلّم .عع

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 التفسير في ذلك، وخاصة التي عمل عليها رسائل في االستنباط.يستفاد من جميع كتب 

 مؤلفه وبس ن ت النشر اةم الكت ب 

 النكت الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام
 

اب  أمحد حممد بن علي بن حممد الَكَرجي القصـــــ 
 هـ(360)املتوىف: حنو 

 حتقيق:
 : علي بن غازي التوجيري1اجلزء 
 إبراهيم بن منصور اجلنيدل: 3 - 2اجلزء 
 : شايع بن عبده بن شايع األمسري4اجلزء 

 دار ابن عفان -دار النشر: دار القيم 
 م 2003 -هـ  1424الطبعة: األوىل 

َجاِشِعي  النكت يف القرآن الكرمي )يف معاين القرآن الكرمي وإعرابه(
 
علي بن َفض ال بن علي بن غالب امل

 هـ(479)املتوىف: القريواين، أبو احلسن 
 د. عبد هللا عبد القادر الطويل دراسة وحتقيق:

 بريوت -دار الكتب العلمية  دار النشر:
 م 2007 -هـ  1428األوىل،  الطبعة:

 اإلك سل في اةتنب ط التنزيل

 

فبيييد الروم  ب  أبي بكر  جالل اليييدي  

 هـ(911السسعطي )المتعفى: 

 الك تبت قسق: ةسف الدي  فبد الق ار 



 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 

 

144 

 

 بسروت -اار النشر: اار الكتب الع مسة 

 م 1981 -هـ  1401

 البره ن في ف عم القرآن

 

لدي  م مد ب  فبد هللا ب   بدر ا أبع فبد هللا 

 هـ(794به ار الزركشي )المتعفى: 

 الم قق: م مد أبع الفضل إبراهسم

 م 1957 -هـ  1376الطبعة: اتولى  

العربسة فسسييييييى الن شيييييير: اار إوس ء الكتب 

 الب بى ال  بي وشرك ئه

 

 اإلتق ن في ف عم القرآن

 

فبيييد الروم  ب  أبي بكر  جالل اليييدي  

 هـ(911السسعطي )المتعفى: 

 الم قق: م مد أبع الفضل إبراهسم

 الن شر: الهسئة المصرية الع مة ل كت ب

 م 1974هـ/ 1394الطبعة: 

 فهد ب  مب رك العهبي منهج االةتنب ط م  القرآن 

 تقديم م مد ب  فبدالروم  الش يع.

ة س ة الرة ئل  –مطبعف ت معهد الش طبي 

 الج معسة.

 مفهعم التفسسر والتأويل واالةتنب ط والتدبر والمفسر

 

 ا مس فد ب  ة سم ن ب  ن صر الطس ر

الن شيييير: اار اب  الجعزي ل نشيييير والتعزيع  

الطبعة: الث نسة   -العربسة السييييييععاية المم كة

 هـ 1427

  لم مد ب زمعل االةتنب ط فند  المفسري 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع 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

 المرافق المطلوبة .غغ
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تطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن م

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .30

 دراسية مجهزةقاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .31

 ال عاةسب -21

 ش شة فرض -22

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .32

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضضض

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ععع

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 دراسة نصية من كتب التفسير   اسم المقرر:  

 602624 -2رمز 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 .ك

 602624 -2دراسة نصية من كتب التفسير     اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .78

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .79

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .80

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

 الثانيالفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .81

 مناهج المفسرين ـ  المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .82

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .83

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .84

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .غغ

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .أأأ

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ببب
 اإلنترنت(

 ــ النسبة: ال

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ججج

    

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

 األهداف .ل

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -12

من   ةصحيح كيفية التعامل مع مصادر التفسير بطريقة و دراسة النصية من كتب التفسير ،المتعلقة بالتأصيل المعارف المهمة 

 أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر..

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(.  

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

 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  .ط

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

كيفية  ويمكنهم من التدرب على، دراسة النصية من كتب التفسير بالالمتعلقة  هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات الضرورية 

 وفق إجراءات منهجية منضبطة. رالتعامل مع مصادر التفسي

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .55

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

يخت ر اةت ذ الم اا كت ب  في التفسسر لكل منهج م  من هج التفسسر   

 يقرأه  منه  ويق رن ذلك بكت ب آخر م  منهج تفسسري آخر.

الكت ب  مع التع سق ف ى م  ي ت ج ويدار ال عار مع المجمعفة ف ى 

 إلى التع سق.

 أن يركز ف ى م  ي ي:وف ى المدرس 

 إبراز مع لم منهج المفسر. -

 ت ديد معقفه م  تفسسر القرآن ب لقرآن. -

 ت ديد معقفه م  القراءات المتعاترا والش ذا. -

 ت ديد معقفه م  اتو ايل في التفسسر. -

 العاراا ف  الص  بة والت لبعس  في ذلك.ومعقفه م  ادة ر  -

 ت ديد معقفه م  اةب ب النزول. -

 ت ديد معقفه م  االةتع نة ب ل غة في مع ني اتلف ظ. -

 مدو اةتع نته ب إلفراب في مع ني ادي ت, -
4 8 
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 معقفه م  ذكر اتوك م الفقهسة في آي ت اتوك م. -

والنعاوي البالغسة في إبراز مدو اةتف اته م  االالت اتلف ظ  -

 المع ني ك لسس ق.

 طريقته في تقرير مس ئل العقسدا في ادي ت. -

 معقفه م  اتقعال التفسسرية الغريبة والبدفسة. -

 معقفه م  اإلةرائس س ت. -

 وتعزع المعضعف ت ف ى اتة بسع ف ى الن ع الت لي: -

 تفسسر آي ت مخت را في العقسدا . -

   
 4 2 آي ت مخت را في اتوك م  تفسسر

 8 4 آي ت مخت را في ادااب  تفسسر

 10 5 آي ت مخت را في القصص تفسسر

 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .56

 
 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  .57

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .58

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات   المصادر األصلية للتفسيرأن يتعرف  الطالب على  1-1

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

المصادر اتي اعتمد عليها المفسر في الطالب  يحددأن  1-2

  تفسيره 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  يعدد الطالب العوامل التي أثرت في المفسر وفي تفسيره أن  1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يوضح الطالب خصوصية التناول في كل منهج تفسيري  1-4

 لآلية 

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

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

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

يستخرج الطالب منهج المفسر من خالل الدراسة أن  2-2

   النصية 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط يقارن الطالب بين االتجاهات المختلفة في التفسيرأن  2-3

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
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

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  المقررأن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم  4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة  .59

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .غ

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 الغرض 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 التعلّم .فف
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 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

               ل طبري             البس ن ج مع -1

 ل بق في    والسعر ادي ت تن ةب في الدرر نظم - -2

               كثير البن العظيم   القرآن تفسير -3

 الرازي للفخر   الغيب مفاتيح - -4

                          للبغوي    التنزيل معالم -5

 البيضاوي على الشهاب حاشية -6

                           للقرطبي    القرآن أحكام -7

 الشنقيطي األمين البيان  لمحمد أضواء - -8

                            أللوسيلالمعاني   روح -9

 .تيمية البن التفسير أصول في مقدمة - -10

 التفسسر والمفسرون لم مد وسس  الذهبي. -11

 رج ل التفسسر ل ف ضل ب  ف شعر. -12

 ل سسعطي.االتق ن في ف عم القرآن  -13

 . 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

 ات القرآنيةموقع مركز تفسير للدراس

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

 المكتبة الشاملة

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .قق

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .33

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .34

 الحواسيب -23
 شاشة عرض -24

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .35
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 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ممم

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -14

 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -15

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 لتفسير الدخيل في ا  اسم المقرر:  

 602625 -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 .م

 602625 -2   الدخيل في التفسير اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .85

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .86

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .87

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

 الثانيالفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .88

 التفسير بالمأثورالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .89

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .90

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .91

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ههه

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ووو

    

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

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ححح

    

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

 

 األهداف .ن

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -16

 ، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر المهارات المتعلقة بالمقرر.. التفسير في  الدخيل 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(.  

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

 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  .ظ

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

، ويمكنهم من التدرب على البحث في هذا  ضرورية في الكشف عن الدخيل في التفسير هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف والمهارات ال

 نضبطة.الفرع وفق إجراءات منهجية م

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .60

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التعريف ب لدخسل في التفسسر  -1

 بس ن أنعاع الدخسل في التفسسر :-   

 أ/ اإلةرائس س ت المخ لفة لشرفن . 

 ب/ اتو ايل المعضعفة. 

 ج/ اتقعال الش ذا. 

 التأويل.ا/ غرائب التفسسر وفج ئب  

هـييييييييييي/ البدفة والرأي الب طل. )تفسيييييسر الب طنسة  والشيييييسعة  والخعارج  

 والمرجئة والجهمسة  وفرق الضاللة( 

1 2 

 اإلةرائس س ت المخ لفة لشرفن  . – 2

 أ/ تعريف اإلةرائس س ت .

ب/ أنعاع اإلةرائس س ت ب سب معضعفه   وب سب معافقته  ومخ لفته  

 رواته   ب سب مصدره   ب سب ص ة السند.ل شرع  وب سب 

3 6 
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 ج/ وكم رواية اإلةرائس س ت. 

ا/ نشأته   وفشعه  في التفسسر . وت رير هل م  رواه  م  الس ف جع ه  

 مصدراً؟

 هـ/ بس ن ضرر رواية اإلةرائس س ت المخ لفة لشرفن .

و/ بس ن معقف المدرةة العق سة م  التفسسر ب لمأةعر م  جهة م  فسه م  

 ية اإلةرائس س ت ومن قشته.روا

 ز/ أشهر كتب التفسسر التي روت اإلةرائس س ت وبس ن معقفه  منه .

 ح/ أشهر الكتب المصنفة في معضعع اإلةرائس س ت في التفسسر.

 اتو ايل المعضعفة. – 3

 أ/ تعريف اتو ايل المعضعفة.      

 ب/ ةبب العضع في ال ديل.    

ج/ أنعاع اتو ايل وادة ر المعضيييييعفة في التفسيييييسر. )في فضييييي ئل    

 القرآن  في مع ني القرآن(.

 ا/ وكم رواية اتو ايل المعضعفة في التفسسر.   

هـييييي /  بس ن معقف المدرةة العق سة م  التفسسر ب لمأةعر بسبب م  فسه      

قشييته  مع شييرح معنى قعل اإلم م م  أو ايل معضييعفة وضييعسفة  ومن 

 أومد ب  ونبل: ةالةة ف عم ال أصل له  ذكر منه  التفسسر.

أشييييهر الكتب التي روت المعضييييعع في التفسييييسر )تفسييييسر  /و            

 الثع لبي  تفسسر الكش ر(  وأشهر كتب تخريج أو ايل التفسسر.

3 6 

 اتقعال الش ذا: – 4

 التفسسر.أ/ تعريف القعل الش ذ في   

 ب/ أنعاع اتقعال الش ذا. 

 ج/ وكم روايته .  

ا/ أشيييهر م  يكثر م  إيراا اتقعال الشييي ذا )تفسيييسر الم وراي       

 "النكت والعسعن" أنمعذج ً(.

2 4 

 غرائب التفسسر وفج ئب التأويل: – 5

 أ/ تعريف غرائب التفسسر  وأنعافه .

 الش ذا.ب/ الفرق بسنه  وبس  اتقعال 

 ج/ وكم روايته .

 ا/ أشهر الكتب المصنفة فسه 

2 4 

 البدفة والرأي الب طل: – 6

 أ/ تعريف البدفة  وأنعافه . 

 ب/ وكم البدفة. 

 ج/ طرق أص  ب البدع في تعظسف التفسسر لنصرا ب ط هم. 

 صييعفسة)تف ةييسر الشييسعة والقديم ً : ا/ أشييهر كتب أهل البدع في التفسييسر 

 . أنمعذج (

هـ / أشهر كتب أهل البدع في التفسسر وديث ً ) المدرةة العق سة ب تج ه ته   

4 8 
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 المخت فة(.
 2 1 االختب ر النه ئي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .61

 
 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  .62

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .63

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -17

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

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

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 وأشهر الدخيل في التفسير ،  أن يتعرف الطالب على نشأة 1-1

 .المصنفة في أنواعه  الكتب

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد أنواع الدخيل في التفسير ،وبيان خطورتها . 1-2

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

بعض جهود السابقين في الدفاع عن القرآن الطالب  ذكر أن ي 1-3

 الكريم

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يطبق الطالب قواعد علوم القرآن ومصطلح الحديث على  2-1

 مرويات التفسير

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يناقش الطالب موقف المدرسة العقلية في التفسير من  2-2

 التفسير بالمأثور

 –المشاركات  أسلوب المناقشة 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  واالستنباطالتحليل  أن  يستخرج الطالب أحكام روايات أنواع الدخيل في التفسير 2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط يقارن الطالب بين أنواع الدخيل في التفسيرأن  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

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 إلنجاز  4-2

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .64

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أكاديميا.يخصص لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج طالب أز أكثر إلرشاده  -20

 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعيا للتواصل مع الطلبة، وتقديم الدعم المناسب لهم -21

 في الحاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده بوسائل االتصال الحديثة، ويتم تقديم الدعم المناسب له -22

 

 مصادر التعلّم .كك

 :المطلوبة المقررة الكتب أدرج. -1

 الثعلبي محمد بن أحمد القرآن تفسير عن والبيان الكشف  -1

 السيوطي  الدين جالل   بالمأثور التفسير في المنثور الدر -2

 الزمخشري عمر بن التنزيل   محمود حقائق عن الكشاف -3

 بالخازن المشهور التنزيل  علي معاني في التأويل لباب  -4

 الذهبي  حسين محمد والمفسرون  التفسير-5
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 عاشور  ابن  ورجاله التفسير  -6

 تيمية ابن التفسير أصول في مقدمة -7

 .الزركشي  الدين بدر القرآن علوم في البرهان -8

 السيوطي الدين القرآن   جالل علوم في اإلتقان -9

 التأويل للكرماني   وعجائب التفسير غرائب -10

 بدع التفاسير للغماري. -11

 الشوكاني  الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد-12

 شهبة أبو محمد بن محمد        التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات -13

 الذهبي حسين محمد       والحديث التفسير في اإلسرائيليات -14

 الذهبي  حسين محمد  القرآن تفسير في المنحرفة االتجاهات -15

 فايد عبدالوهاب  التفسير في الدخيل -16

 خليفة  إبراهيم التفسير في الدخيل -17

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

 األبحاث والدراسات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات القرآنية

 وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 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

 المرافق المطلوبة .لل

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .36

 قاعة دراسية مجهزة
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .37

 الحواسيب -25

 شاشة عرض -26

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .38

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ووو

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .بببب

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -23

 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -24

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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

 

 

 

 الموضوعيالتفسير  اسم المقرر:  

 602626 -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 .ه

 602626 -2الموضوعي   التفسير  اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .92

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .93

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .94

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

  الثاني الفصل الدراسي السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .95

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .96

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .97

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية سة التعليمية: المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسفرع أو فروع تقديم   .98

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ككك

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .للل

 ال اإلنترنت(
 ــ النسبة:

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ممم

    

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

 األهداف .و

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -25

 المهارات المتعلقة بالمقرر..، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين سائر لموضوعيتأصيل المعارف المهمة في التفسير ا

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(.  

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

 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  .ع

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

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

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 موضوعات التي ينبغي تناولها:ال .65

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 أوالً: الدراسة النظرية :

 : اآلتية النقاط خالل من وتطوره الموضوعي التفسير في عامة مقدمات -

 : التالية العصور في عنه الحديث يستدعي وذلك ، األولى المرحلة في العلم هذا نشأة

 . وسلم عليه هللا صلى الرسول عصر -    

 . الصحابة عصر -    

 . بعدهم وما التابعين عصر -    

 بيان مع إليه والحاجة أهميته ، ذلك وأسباب ، ظهوره - نشأته)  الحديث العصر -    

 بين مفهومه وبيان - ذلك في العلماء آراء تقارب ومدى الموضوعي التفسير مصطلح

 ( . اآلراء تلك يجمع شامل تعريف على الوقوف محاولة - والحاضر الماضي

1 2 
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 : المنهج هذا وقواعد ، إجماالً  الموضوعي التفسير منهج بيان -

 لخدمة الحديث العصر في الموضوعي التفسير يتيحها التي الواسعة الميادين بيان -   

 . القرآنية الموضوعات

1 2 

 وإبراز  األخرى التفسير أنواع وبين بينها والموازنة ، الموضوعي التفسير أنواع بيان -

 . فوائده
1 2 

 .الموضوعي والتفسير الموضوعية الوحدة بين الفرق -   

 .الموضوعي والتفسير الموضوعي التناسق بين الفرق -
1 2 

 ً  :. التطبيقية الدراسة - ثانيا

 كل شروط ومالحظة الموضوعي التفسير منهج في التفصيلية الخطوات دراسة -      

 : باآلتي العناية مع خطوة

 .الموضوعية الوحدة خالل من الواحدة السورة أجزاء بين والترابط التناسب إبراز - 1

 آيات تفسير مع للسورة واحد عنوان يشملها مترابطة عناصر إلى السورة تقسيم - 2

 . لآليات العام المعنى يراعي إجمالية بصورة المجموعة

 : على بخاصة ويركز الكريمة اآليات من المستفادة المعاني استخراج - 3

 . واألخالقية العقدية المعاني -       

 . والسلوكية التربوية المعاني -      

 . واالجتماعية النفسية المعاني -      

 . الحياة واقع في المعاني هذه بتطبيق العناية -      

 الموضوعي التفسير من اتثالثة موضوع عن يقل ال ما بالدراسة المقرر أستاذ يتناول - 4

 . الحياة بواقع صلة وذات متنوعة تكون أن فيها ويراعى

 . وتوجيهه المقرر أستاذ بإشراف الموضوعي التفسير في بحث بكتابة طالب كل يكلف - 5

 اإلسالم خصوم من الساحة على المثارة الشبهات بالدراسة المقرر أستاذ يتناول - 6     

ً  ويختار وأعدائه  تفصيالً  عليها والرد بالدراسة يتناولها منها خمسا

2 4 

 :مقترحة موضوعات –

 : الكريم القرآن في والعلماء العلم /أ

 : التالية العناصر ضوء في الدراسة تتم ثم بالموضوع المتعلقة اآليات تجمع

 . والعلماء العلم معنى بيان - 1   

2 4 
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  ذلك صفة وبيان.   الكريم القرآن في”  والعلماء العلم“  لفظ ورود بيان - 2   

 . به واالهتمام              

 . الكريم القرآن في والعلماء العلم شرف بيان - 3   

 . قرآني تكليف العلم - 4   

 : الكريم القرآن في العلم أقسام - 5   

 : وفيه المحيط المطلق العلم - أ   

 :  بها يتعلق وما اإللهي العلم بها ينفرد التي المجاالت

 . األشياء حقائق ، الخفيات أخفى ، خاصة الغيب مفاتيح ، جملة الغيب علم -   

 : مثل المطلق اإللهي العلم على الكريم القرآن يرتبها التي النتائج -   

 . التشريع - يتبعه وما البعث - المراقبة      

 : وفيه:  الممدوح العلم - ب   

 .    الوهبية العلوم - 1      

 . الكسبية العلوم - 2      

 .      االكتساب لعلوم الرباني األصل - 3      

 : وفيه ، طلبه في والرحلة العلم آداب - جـ  

 .      العلم آداب - 1   

 .      المتعلم آداب - 2      

 . العلم طلب في الرحلة - 3      

 : الكريم القرآن في ومشاهدها اآلخرة - ب

 : التالية النقاط ضوء في تدرس ثم بالموضوع المتعلقة اآليات تجمع

 . الكريم القرآن في ومشاهدها اآلخرة معنى بيان - 1   

  أسرار من ذلك في وما الكريم القرآن في الموضوع ألفاظ ورود سعة بيان - 2   

 : اإلعجاز             

 . فيها ريب ال القيامة حقيقة - 3   

2 4 
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 . وحكمته الوجود غاية - 4   

 . الدنيا لضبط ضرورة اآلخرة - 5   

 . عليها القرآن أدلة بعض - 6   

 . اآلخرة مشاهد من - 7   

 .      الصعق نفخة - 1      

 .     اإلحياء نفخة - 2      

 . بديلهوت الكون تصدع - 3      

 : الفصل إلى البعث من الناس أحوال - 4      

 .               الشامل الشتات - أ         

 . والكافر المؤمن بين والتمييز الحشر - ب       

 .       وحكمته الموقف طول - جـ       

 . وأهواله الموقف أحوال - د        

 : وفيه والفصل الحساب - هـ       

 .      جاثية أمة كل - 1      

 .     شاهدة والرسل - 2      

 . األمم اعتراف - 3             

 .   الفردي الحساب - 4     

 .الميزان ، الشهود ، الصحف:  اإللهي العدل ركائز - 5     

 .    الجنة إلى المسوقة الزمر - 6     

 . النار إلى المسوقة الزمر - 7     

 .        الجنة صفة - 8     

 . النار صفة - 9     

 : الكريم القرآن في اإلسالم في الجهاد

 :  التالية النقاط ضوء في تدرس ثم ، بالموضوع المتعلقة اآليات تجمع   

 فالقة المس مس  بغسرهم. -1

2 4 
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 .     الجه ا مشروفسة -2

 .     الجه ا يجب متى -3

 .الجه ا يجب م  ف ى -4

     ؟ الجه ا في المش ركة م  يُعفى م  -5

 . الجه ا ومععق ت معانع -6

 .    ل جه ا واالةتعداا التهسئة ف ى العمل -7

 . اإلةالم م  الجه ا مك نة بس ن -8

 . وادخرا الدنس  في الشهداء من زل بس ن -9

 التس سم وأتم الصالا أفضل نبسه  ف ى الم مدية اتمة في الشهداء تعدا بس ن -10

. 

 . الجه ا م  المجنسة العظ م والمن فع الفعائد -11

 . اإلةالم ذروا الجه ا -12
 : الكريم القرآن في الشورى

 :  التالية النقاط ضوء في تدرس ثم ، بالموضوع المتعلقة اآليات تجمع

 . الشورى معنى بيان - 1   

 . اإلسالم في الحكم أساس الشورى - 2   

 . المؤمنين صفات من الشورى - 3   

 . الشورى أهل - 4   

 . الشورى أنواع - 5   

 . الشورى مجاالت - 6   

 . الشورى مبدأ خالل من األمة بأفراد وعنايته اإلسالم سماحة بيان - 7   

1 2 

 : الكريم القرآن في المرأة

 : التالية العناصر ضوء في تدرس ثم بالموضوع المتعلقة اآليات تجمع

 . حقوقها وعلى عليها والمحافظة وتكريمها بالمرأة الكريم القرآن عناية - 1   

 . ومنافعها ثمراتها وبيان الكريم القرآن في المرأة بها تعالى هللا ألزم التي اآلداب - 2   

 . الكريم القرآن في المرأة مسئولية - 3   

 . وبعده اإلسالم قبل ، المسلمة غير المجتمعات في المرأة معاملة - 4   

 . الكريم القرآن في الزوجات تعدد - 5   

2 4 

 2 1 االختبار النهائي
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .66

 
 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 االضافيالفردي )التعلم  -عدد ساعات الدراسة  .67

 قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .68

 الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -26

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

28-  ً : 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 

 مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. مقرر

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

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

 المعرفة 1

 وأشهر التفسير الموضوعي ،  أن يتعرف الطالب على نشأة 1-1

ً  قديما فيه المؤلفة الكتب  .وحديثا

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    - الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 يشمله بما القرآني الموضوع لتفسير المنهجية األسس يعددأن   1-2

 .وإجراءات وضوابط قواعد من

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 –التعلم الذاتي  –المحاضرات  .الواحد الموضوع في آليةاو اآلية بين التناسبأن يوضح الطالب  1-3

 الحوار

 –المشاركات 

النشاط    - الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

 في األخرى والمناهج الموضوعي التفسير بين يقارنأن   2-1

 .المناهج هذه بين والعالقة التفسير،

 –المشاركات  أسلوب المناقشة 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص الواحد الموضوع آيات الطالب بين  أن يربط 2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

الطالب الموضوعات القرآنية ويتدرب على كيفية يستخرج أن  2-3

 دراستها .

 –المشاركات  التحليل واالستنباط

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

أن يتمكن الطالب من الرد على الشبهات المثارة على التفسير  2-4

 الموضوعي والوحدة الموضوعية.

 –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

العاملة في أن يبادر الطالب إلى تقديم المساعدة إلى العناصر  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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني  أن يتواصل الطالب شفهياً وكتابياً مع فريق العمل إلنجاز المهام . 4-2

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
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 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 

 دول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:ج .69

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ق

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه أك ايمس . -30

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  م -31

 كتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -32

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -33

 

 

 مصادر التعلّم .مم

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .اتصفه ني ل راغب الكريم القرآن ألف ظ مفراات -1

 الب قي فبد فؤاا لم مد الكريم القرآن تلف ظ المفهرس المعجم -2

 .(الش طئ بنت) الروم  فبد لع ئشة   ل قرآن البس ني التفسسر -3

 .الق هرا – العربسة ال غة مجمع/الكريم القرآن ألف ظ معجم -4

 .مرزوق الصبعر لعبد   القرآن لمعضعف ت المفهرس المعجم -5

 .الب قي فبد فؤاا لم مد   القرآن غريب فجم -6

 .سمةضف الخ لق فبد لم مد الكريم  القرآن تة عب اراة ت -7

 . الكريم ل كرم ني القرآن في التكرار أةرار -8

29-  
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 .البعم وعل:  المستشرق الكريم  القرآن آي ت تفصسل -9

 .الكعمي ةسد تومد الكريم  ل قرآن المعضعفي التفسسر -10

 .الفرم وي ال ي فبد الدكتعر المعضعفي  التفسسر في البداية -11

 .فثم ن السسد لفعزي المعضعفي  التفسسر في م  ضرات -12

 .اراز هللا فبد م مد الدكتعر العظسم  النبأ -13

 .ب جعاا ل س     يعةف ةعرا في المعضعفسة لعودا -14

 .اراز هللا فبد لم مد الكريم  القرآن إلى مدخل -15

 .ةعسد هللا فتح الست ر لعبد المعضعفي  التفسسر إلى المدخل -16

 .ةعسد هللا فتح الست ر لعبد التشريع  في القرآني المنه ج -17

 .وج زي م معا لم مد الكريم  القرآن في المعضعفسة لعوداا -18

 .الزي  بس م م مد الكريم القرآن لمع ني المفهرس المعجم -19

 إةم فسل م معا لم مد الكريم  القرآن آي ت تصنسف- -20
 

 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

 المرافق المطلوبة .نن

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .39

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .40

 الحواسيب -27

 شاشة عرض -28

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .41

 ال يوجد
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جججج

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .دددد

 من خالل التحسين بناء على التقارير والتغذية الراجعة. -34

 من خالل برنامج )تجربتي في التدريس( يعرض فيها بعض األساتذة خبرتهم في تدريس المقرر. -35

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

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

 مؤسسة أخرى(:

 تذة مستقلين بالبرنامج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها ب بواسطة أسا

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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:

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 البالغة القرآنية  اسم المقرر:  

 602627 -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 .ي

 602627 -2البالغة القرآنية      اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .99

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .100

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .101

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

 الثانيالفصل الدراسي  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .102

 التفسير اللغوي والنحوي المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .103

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .104

وشطر –ية في شطر الطالب بالعابدالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .105

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .سسس

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ععع

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ففف

 ال اإلنترنت(
 ــ النسبة:

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .صصص

    

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

 

 األهداف .أأ

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -36

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

 

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(.  

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

 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  .غ

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

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

 إجراءات منهجية منضبطة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .70

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 القسم النظري: 

   والمراا ب لبالغة القرآنسة .تعريف البالغة  –   

 تعريف البس ن .  –  

 ــ ارتباط البالغة بإعجاز القرآن.           

1 2 

 2 1 نظرية النظم القرآني فند الخط بي والب قالني والجرج ني . –

 2 1 القرآن. مخ طب ت هفي وجع -

 2 1 في وقعع المج ز فسه واالختالر في ذلك. –

 2 1 القرآن.  واةتع رات ت في تشبسه-
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 2 1 في كن ي ت القرآن وتعريضه.  -

 2 1 في القرآن. في اإليج ز واإلطن ب-

 2 1 واإلنش ء.في الخبر  –

 2 1 التقديم والتأخسر في القرآن.-

 4 2 بدائع القرآن. -

 ب: القسم التطبسقي :

يتش رك الطالب مع المدرس  في اةتعراض معاضع م  ادي ت فسه  

 م  أنعاع البس ن القرآني  م  ذلك :

 ةعرا الف ت ة. -

 ةعرا البقرا. -

 عرا الكهف.ة -

 قص ر السعر. -

4 8 

 2 1 النهائياالختبار 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .71

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  أسبوعياً:( التي يقوم بها الطالب خالل الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .72

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .73

 اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -37

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



 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 

 

180 

 

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

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يتعرف  الطالب على كيفية الوقوف على أنواع البيان  1-1

 القرآني. 

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يستعرض الطالب جهود العلماء في إبراز البيان القرآني  1-2

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يعدد الطالب الفروقات العلمية بين المفسرين في مجال  1-3

 البيان القرآني.

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –ات المشارك

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 المهارات المعرفية 2

أن يكشف الطالب عن إبراز النواحي البالغية في القرآن  2-1

 الكريم 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  االستقراء والتلخيص .بين أوجه البيان القرآني الطالب أن يقارن  2-2

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

 –المشاركات  التحليل واالستنباط يوظف الطالب  النواحي البيانية في الدراسات القرآنية أن  2-3

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

ما درسه في القسم النظري على القسم  الطالبيطبق  أن 2-4

  التطبيقي.

 –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
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .74

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

 %10 مستمر النشاط البحثي 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %60 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ك

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أك ايمس .يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه  -40

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -41

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -42
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 مصادر التعلّم .هه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

  .الجرجاني القاهر اإلعجاز لعبد دالئل-1

 .الجرجاني القاهر لعبد  البالغة أسرار -2

 .للزركشي.  القرآن علوم في البرهان-3

  .للسيوطي  القرآن علوم في اإلتقان-4

 .عطية ابن الوجيز المحرر تفسير -5

 .عاشور والتنوير ابن التحرير تفسير-6

 .للنورسي .النورسي تفسير-7

 .السامرائي لفاضل  بيانية لمسات  -8

 .حسين الخضر لمحمد  القرآن بالغة -9

 .موسى أبي لمحمد .الزمخشري تفسير في القرآنية البالغة -10

 .بدوي أحمد أحمد  القرآن بالغة من  -11

 .المطعني العظيم لعبد   البالغية وسماته القرآني التعبير خصائص -12

 .موسى أبي لمحمد  التركيب خصائص -13

 موسى   أبي لمحمد الحواميم تفسير -14

 .الشين لعبدالفتاح  القرآن أساليب ضوء في البيان  -15

 .الرفاعي صادق لمحمد  النبوية والبالغة القرآن إعجاز -16

 .الشاطيء بنت عبدالرحمن لعائشة البياني اإلعجاز -17

 موسى أبي لمحمد .البالغي اإلعجاز  -18

 .عباس حسن لفضل   وأفنانها فنونها البالغة - .دراز  العظيم النبأ -19

 عباس حسن لفضل  البالغية الوجهة من القرآنية القراءات -20
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 . 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

 رالمواد المرئية والمسموعة في مجال المقر

 المرافق المطلوبة .وو

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض،  .42

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .43

 ال عاةسب -29

 ش شة فرض -30

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .44

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زززز

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصص

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -43

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -44
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حقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات الت .ضضضض

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

في نهاية الفصل الدراسي يجتمع منسق البرنامج وبعض 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:

 

 

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 منهج تحقيق النصوص اسم المقرر:  
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 602628 -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 .بب

 602628 -2منهج تحقيق النصوص     اسم المقرر الدراسي ورمزه:   .106

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:   .107

 ماجستير التفسير علوم القرآنالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:   .108

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

 الفصل الدراسي الثاني  السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:   .109

 منهج كتابة البحث العلمي السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: المتطلبات  .110

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:   .111

وشطر –في شطر الطالب بالعابدية المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم   .112

 الطالبات بالزاهر.

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

 %100 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ررر

    

 _ النسبة: ال التعليم اإللكتروني .ششش

    

طريق تعليم مدمج )تقليدي وعن  .تتت

 ال اإلنترنت(
 ــ النسبة:

    

 ــ النسبة: ال بالمراسلة .ثثث

    

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

 

 األهداف .تت

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -45

إجراًء وكتابة، وتطبيقها بشكل صحيح  من أجل تكوين المنهجية في شخصية تأصيل المعارف المهمة في منهج تحقيق النصوص 

 المحقق ، وضمان جودة إنتاجه العلمي في تحقيق المخطوطات.

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

  رات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنترنت، والتغيي

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

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

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

 البرنامج(.  دليل

  وصف عام للمقرر:

تحقيق المخطوطات وفق هذه هذا المقرر يقدم للطلبة المعارف الضرورية في منهج تحقيق النصوص ، ويمكنهم من التدرب على 

 منهجية علمية منضبطة .

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .75

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الدراسة النظرية 

تعريف الت قسق  والفرق بسنه وبس  قراءا النص  والفرق بسنه وبس   – 1

 الشرح  والفرق بسنه وبس  التع سق ف ى النص.

1 2 

 صف ت الم قق الن جح. – 2

 ادالت الع مسة والتقنسة التي ي ت جه  الم قق. – 3
1 2 

 المخطعط ت.تعصسف المخطعط الص لح إلخراجه م  ف لم  – 4

وفه رس  أهم مكتب ت الع لم التي ت تعي ف ى المخطعط ت. – 5

المخطعط ت. وذكر معهد الب عث وإوس ء التراث  مركز إوس ء التراث 

 ب لج معة أم القرو.

1 2 

ال عوة  النسخ  الن ةخ  أنعاع  ب لمخطعط:مصط   ت تتع ق  – 6

  ال  شسة  فنعان المخطعط  ةنة التضبسب  التهمسش   ق  الخطعط  ال

2 4 
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النسخ  فدا اتةطر  الدائرا المنقعطة  وغسر المنقعطة  السم ف ت  

 الزي اات  خ تمة المخطعط. 
اختس ر المخطعط المن ةب . في معضعفه  وةالمته م  البدفة   - 7

 مقبعالً.ول تخصص  الذي لم يسبق أن أخرج إخراج ً 

يقسم ت قسق المخطعط ف اا إلى قسمس : قسم الدراةة وقسم النص  – 8

 الم قق. في قسم الدراةة يذكر م  ي ي:

 ترجمة ل مصنف. -

تعريف ب لمخطعط: معضعفه  منهجه  مزاي ه  ةن ء الع م ء ف سه   -

 ومك نة المخطعط.

 ت قسق اةم المخطعط. -

االةم المثبت ف ى وجه المخطعط. ت قسق أن ل مصنف مخطعط ً بهذا  -

م  خالل تنصسص الع م ء ف ى ذلك في ترجمته  وم  خالل ذكرهم لهذا 

 المخطعط منسعب  إلى المصنف.

ت قسق أن هذا المخطعط الذي بس  أيدين  هع هذا المش ر إلسه. وذلك م   -

خالل نقعل الع م ء فنه  واةب ت ةند المخطعط  أو السم ف ت  واإلج زات 

 ب الفه رس واتةب ت والمشسخ ت.م  كت

اراةة بعض المس ئل المهمة ااخل المخطعط التي ت ت ج إلى ب ل  -

 مستفسض ال تسعه الهعامش والتع سق ت.

3 6 

 مق ب ة المخطعط : -  9

 أ/ إذا ك ن ف ى نسخة فريدا.

 ب / إذا ك ن ف ى فدا نسخ ك م ة. )اختس ر أصل والمق ب ة ف سه(. 

 ج / ف ى فدا نسخ  قطع متفرقة به  يكمل الكت ب. )النص المخت ر(.

 :إذا ك نت هن ك فدا نسخ ل مخطعطاختس ر المخطعط اتصل  – 10

 المخطعط الذي بخط مصنفه. -

 المخطعط الذي ف سه خط مؤلفه. -

 د تالمسذ المؤلف.المخطعط الذي بخط أو -

 المخطعط الذي كتب فصر المؤلف. -

 المخطعط الذي نسخ قريب ً م  فصر المؤلف. -

وتزااا قسمة النسخة بتداول الع م ء ف سه   وبم  يثبت ف سه م  ةم ف ت  

 ول  ق ت  وفالم ت تدل ف ى العرض والمق ب ة.

2 4 

 خدمة المخطعط : – 11

( مق ب ة النسخ ف ى اتصل. في و ل وجعا أكثرم  نسخة ل مخطعط   1

   ويعتمد التنبسه ف ى أرق م ال عو ت في اتصلوذلك بعد اختس ر اتصل

 .ف ى ج نبي الصف ة  بعضع خط م ئل هكذا ] / [

( إةب ت الفروق المهمة في اله مش  أم   الفروق المتكررا  كعدم اةب ته 2

^  أو فدم إةب ته الترضي  أو التزام اإلمالء لرةعل الصالا والسالم ف ى ا

2 4 
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ال ديل  فهذه ينبه ف سه  أةن ء بس ن منهج الت قسق   أو في أول معضع  

 وبعضهم يرو أن تثبت جمسع الفروق  وإن تكررت.

( وضع فالم ت الترقسم  وم  يتع ق بقراءا النص  وتقسسمه إلى فقرات  3

 تعس  الق رئ ف ى الفهم.

ب تفالم العارا ذكرهم في المخطعط. ويرافي في ترجمة  ( التعريف4

كل ف م اإلو لة إلى كتب تراجم اتفالم في كل ف م  ف لص  بة إلى كتب 

تراجم الص  بة  ورواا ال ديل إلى كتب رواا ال ديل  والفقه ء إلى كتب 

 تراجم فقه ء المذهب الذي ينتسب إلسه الع م  وهكذا.

 ذكره  في المخطعط. ( التعريف ب لكتب العارا 5

( فزو ادي ت  بذكر رقمه  واةم السعرا. مع مالوظة القراءا التي  6

افتمده  المصنف وإةب ته  في نص ادية م  أمك   وإال نبه ف ى ذلك في 

 منهج الت قسق.

( تخريج ال ديل وادة ر. فإذا ك ن الكت ب م  كتب ال ديل المسندا   7

ر ةند المصنف  وم  أخرجه. وبعضهم ف تفضل أن يكعن التخريج ب فتب 

 يرو أن المط عب التخريج بصفة ف مة. واتول ألسق ب لكتب المسندا.

( تعةسق اتقعال والمذاهب بعزوه  إلى مص اره  اتص سة المعتمدا في  8

 كل ف م  واتفضل أن يذكر مرجعس .

(  تفسسر الغريب؛ م  يتع ق ب ل غة م  كتب ال غة  وم  يتع ق  9

   ت الفنعن في كل ف  م  مص اره.بمصط 

( التعريف ب تم ك . م  كتب اتم ك . ولسالوظ التعريف ب تم ك   10

ب سب م  هي معروفة ف سه السعم  فال يقتصر ف ى تعريف كتب اتم ك  

 القديمة فقط.

 ( تخريج اتشع ر . 12

واراةته  ( التع سق ف ى المس ئل التي خعلف فسه  المؤلف إن وجدت   13

 في الدراةة في المقدمة أفضل.

( التع سق بم  يعضح كالم المصنف ومرااه  وافم وجهة نظره بم   14

 ف ته  وتعجسه م  يخ لفه إن أمك .

 ( تزويد الت قسق ب لكش ف ت )الفه رس( الالزمة. 15
 التطبيقية. ةالدراس

 لعو ت م  مخطعط يخت ره  فيكل ط لب ف ى  اتةت ذعزع ي

  -ت ت إشرار اتةت ذ –يطبق فم س ُ شتغل ف سه   و التخصص لس

مه اتةت ذ ويدون ف سه م  ت ق ه نظري ً في الدراةة أفاله  ةم يقع ِ 

الم  عظ ت الع مسة  وي س  من قشته في ت ك المالوظ ت أم م زمالئه 

لتعم الف ئدا  ولكسر و جز الرهبة الذي يعتري بعض المن قشس  أةن ء 

 المن قشة.

3 6 

 2 1 االختبار النهائي
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .76

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

ما اليقل عن  الطالب خالل أسبوعياً:( التي يقوم بها الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .77

 ساعتين اسبوعياً قراءة ذاتية في المصادر والمراجع المتصلة بالمقرر

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .78

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -46

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

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

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 Mapة منهج المقرر خريط

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يوضح الطالب طريقة  التعامل مع المخطوطات . 1-1

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

التعلم الذاتي  –المحاضرات  أن يعدد الطالب صفات المحقق الناجح  1-2

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

أن يفرق الطالب بين التحقيق وبين قراءة النص ، وبينه وبين  1-3

 الشرح ، وبينه وبين التعليق على النص . 

التعلم الذاتي  –المحاضرات 

 الحوار –

 –المشاركات 

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المهارات المعرفية 2

 –المشاركات   االستقراء والتلخيص للتعامل مع تحقيق المخطوطأن ينظم  الطالب المنهج األمثل  2-1

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

قواعد التوثيق في العزو إلى المصادر الطالب يطبق أن  2-2

 والمراجع

 –المشاركات  االستقراء والتثبت

النشاط    -الواجبات

 االختبارات–البحثي 

ما درسه في القسم النظري على القسم  الطالبيطبق  أن 2-3

 التطبيقي.

 –المشاركات  االستقراء والتحقق

النشاط    -الواجبات

 االختبارات –البحثي 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

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

 األقران

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 -توظيف الحاسوب  أن يستخدم الطالب البرامج الحاسوبية التي تخدم المقرر 4-1

 اإلسهامات

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

 المهام .

تقويم  –المالحظات  التعلم التعاوني 

 اإلسهامات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 
   ال ينطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .79

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

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي
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 %20 مستمر المالحظة والتقييم المستمر 1

 %20 مستمر التطبيق العملي على المخطوطات 2

 %10 مستمر االختبارات الدورية 3

 %50 يحدد من الجامعة االختبار النهائي )تحريري نظري( 

    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ل

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 الغرض في كل أسبوع(.  

 أك ايمس .يخصص لكل فضع هسئة تدريس في البرن مج ط لب أز أكثر إلرش اه  -49

 يخصص كل فضع هسئة تدريس ة فتس  مكتبستس  أةبعفس  ل تعاصل مع الط بة  وتقديم الدفم المن ةب لهم -50

 في ال  الت الع ج ة يتعاصل الط لب مع مرشده بعة ئل االتص ل ال ديثة  ويتم تقديم الدفم المن ةب له -51

 مصادر التعلّم .يي

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:-1

 .هارون لعبد السالم-  النصوص تحقيق -1

 .للخراط - المخطوطات تحقيق -2

 .عواد لبشار. - النص على التعليق-3

 .للفضلي - التراث تحقيق -4

 مناهج البحث وتحقيق التراث، للدكتور أكرم ضياء العمري. -5

 .من هج ت قسق التراث بس  القدامى والم دةس  ل دكتعر  رمض ن فبد التعاب -6

 الم دةس  لمعفق فبد الق ار. فند وضبطه  النصعص تعةسق -7
 . 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

 ى أهل التفسيرموقع ملتق

 موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية

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

 المواد المرئية والمسموعة في مجال المقرر

 المرافق المطلوبة .أأأ

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

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .45

 قاعة دراسية مجهزة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .46

 ال عاةسب -31

 ش شة فرض -32

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .47

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظ

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف

 م  خالل الت سس  بن ء ف ى التق رير والتغذية الراجعة. -52

 م  خالل برن مج )تجربتي في التدريس( يعرض فسه  بعض اتة تذا خبرتهم في تدريس المقرر. -53

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

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

 مؤسسة أخرى(:

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

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

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

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

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

 


