
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) علوم القرآن الكريم المقرر:اسم 

 )شطر الطالبات ( 632314+ )شطر الطالب (  602314 :المقرررمز 

 املستوى السابع –البكالوريوس  البرنامج:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى    متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 الرابع :  يقدم فيه المقرر الذيالمستوى  الثانية/  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 (شطر الطالبات 632112–شطر الطالب  602112 ) علوم القران الكريم
 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 29 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 29 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 3  (النصفي + النهائي االختبار)ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة15 ساعات االستذكار 1

 اتساع5 الواجبات 2

 ساعات10 المكتبة 3

 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال. 1

في عدد من موضوعات علوم القرآن )املناسبات املعارف واملهارات األساسية الالزمة والكفاءات املقرر  يقدم هذا       

واالختصاص واألدوات والقواعد التي يحتاج إليها املفسر(؛ كما يمكنهم من التدرب والجدل والوجوه والنظائر والحصر 

 .على البحث العلمي في هذا الفرع من العلوم وفق إجراءات منضبطة

 

 :اهلدف الرئيس للمقرر. 2
والقواعد التي يحتاج املناسبات والجدل والوجوه والنظائر والحصر واالختصاص واألدوات تأصيل املعارف املهمة في         

 والدفاع عنهتطبيقها بشكل صحيح  و   إليها املفسر في التفسير 
ً
 صحيحا

ً
 .وتهيئته لفهم القرآن فهما

 

 

 على أن: ـة /بنهاية املقرر يكون الطالب للمقرر:مخرجات التعلم . 3
ً
 قادرا

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
  المعارف ع

 ع1 .كال من املناسبات والجدل والوجوه والنظائر والحصر واالختصاص يعّرف 1ع

 ع2 .يستعرض أساليب الجدل في القرآن 2ع

 ع1 .وجه اإلعجاز في علم املناسبات يوّضح 3ع

 ع2 .يذكر األدوات والقواعد التي يحتاج إليها املفسر في التفسير 4ع

  المهارات م

 م2  .يات والسور وجوه املناسبات بين ال  يكشف 1م

 م5 حد أساليب الجدل في الدفاع عن القرآن.أ يطّبق 2م

 م4 .بين الوجوه والنظائر في القرآن يمّيز 3م

 م2 .يقارن بين أسلوب الحصر واالختصاص في القرآن الكريم 4م

 م8 .األبحاث والتكاليففي  يستخدم املنهج العلمي عند كتابة موضوع من موضوعات املقرر  5م

  الكفاءات ك

ك1 .بكفاءةمسؤولية إعداد واجباته الفردية والجماعية يتحمل  1ك
 

ك2 يستفيد من املصادر املتنوعة في علوم القرآن عند إعداد التكاليف بمهنية. 2ك
 

ك3 .بحرفية يتعلم ذاتًيا استخدام التقنية الحديثة فيما يختص بإعداد واجباته 3ك
 

ك4 يعّزز الشخصية اإلسالمية الوسطية في البيئة الداخلية. 4ك
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  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
وموقف  ،تهتعريفه، ونشأ :املناسبات بين اليات والسور علم الترحيب بالطالب والتعريف بتوصيف املقرر  

  ته.وأهم مؤلفاالعلماء منه، وأنواعه، وأشهر املؤلفين فيه 
4 

2 
، أهم يمالوجوه والنظائر في القرآن الكريم: التعريف، األهمية، وموقف العلماء منهما، النظائر في القرآن الكر 

    املؤلفات
4 

3 
أدوات وكلمات يحتاج إليها املفسر)الهمزة ، إذا ، أم ،أو، بل، ثم ، حتى ، الفاء ، الباء ، القاف ،الكاف ،لعل ، 

 ... ( ىعس 
6 

 1 االختبار النصفي. 4

4 

واعد مهمة يحتاج إليها املفسر: مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع باملفرد، الضمائر، وأهميتها، التقديم ق

التعريف والتنكير وفوائدهما، االسم والفعل، وإفادة االسم الثبوت والدوام  ر،والتأخير، الذكر والتقدي

 .والفعل الحدوث

7 

 4 .وفوائدهما واالختصاص في القرآن الكريم: تعريفهما وأنواعهما،الحصر  6

7 
وأهدافه، الجدل القرآني مع أهل الكتاب، ومع املنافقين، أشهر املؤلفين  مميزاته، الجدل: تعريفه وأنواعه،

 .فيه وأهم مؤلفاتهم
4 

  30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

ع
 :المعارف 

 1ع
  يعّرف

ً
من املناسبات والجدل والوجوه والنظائر والحصر  كال

 .واالختصاص

املحاضرة 

 واملناقشة
 االختبار

 االختبار، أو الواجبات املحاضرة والحوار .القرآنيستعرض أساليب الجدل في  2ع

 .وجه اإلعجاز في علم املناسبات يوّضح 3ع
املحاضرة 

 والعصف الذهني
 االختبار

 .يذكر األدوات والقواعد التي يحتاج إليها املفسر في التفسير 4ع
املحاضرة 

 والعصف الذهني

األنشطة والواجبات 

 واالختبار

 المهارات م

 الواجبات واالختبار املناقشة .وجوه املناسبات بين اليات والسور كشف ي 1م

 حل املشكالت حد أساليب الجدل في الدفاع عن القرآن.أ يطّبق 2م
أو بحث  املالحظة املقصودة

 مختصر

 التعلم التعاوني .بين الوجوه والنظائر في القرآن يمّيز 3م
 املالحظة املقصودة

 واالختبار

 .أسلوب الحصر واالختصاص في القرآن الكريميقارن بين  4م
املحاضرة 

 واملناقشة
 أوراق العمل واالختبار
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 5م
يستخدم املنهج العلمي عند كتابة موضوع من موضوعات 

 .األبحاث والتكاليففي  املقرر 
 إجراء بحثي

بطاقة تقييم األداء، 

 املقصودةاملالحظة 

 الكفاءات ك

 1ك
 التعلم التعاوني  .بكفاءةمسؤولية إعداد واجباته الفردية والجماعية يتحمل 

 التعلم الذاتي
 املالحظة املقصودة

 2ك
يستفيد من املصادر املتنوعة في علوم القرآن عند إعداد 

 التكاليف بمهنية.
 التقاريركتابة 

املالحظة تقييم األقران و 

 املقصودة

 3ك
الحديثة فيما يختص بإعداد يتعلم ذاتًيا استخدام التقنية 

 .بحرفية واجباته
 املالحظة املقصودة التعلم الذاتي

 يعّزز الشخصية اإلسالمية الوسطية في البيئة الداخلية. 4ك
 التعلم التعاوني 

 الحوار واملناقشة

واملالحظة تقييم األقران 

 املقصودة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الثامن .اختبار نصفي 1

 %10 جميع االسابيع املالحظة املستمرة وتقييم األداء. 2

 %10 الخامس عشر   .البحوث والواجبات 3

 %60  حدد من قبل املؤسسةي   .نهائيالختبار اال  4
 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

  .في كل أسبوع الساعات املكتبية  و  ؛* ساعات اإلرشاد األكاديمي

 *وسائل التواصل االجتماعي ) تويتر ، واتس ، تلجرام ، فيسبوك، إيميل، جوال (
 الدعم الطالبي: 

 .املصادر غير املتوفرة في مكتبة الكليةمساعدة الطلبة في توفير  -1

 .مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة) ذوي البصيرة( في توفير املصادر ببرايل -2

إحالة الطلبة الوافدين واملتعثرين واملوهوبين على لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم والجهات املعنية في عمادة شؤون  -3

 .الطالب

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

  .تقان في علوم القران للسيوطياإل للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

البرهان في علوم القران للزركشيييييييييييييي ي ئالوجوه والنظائر البن الجوزي ئنظم الدرر في تناسيييييييييييييب 

ملعي ج الجدل في القران لزاهر األهمنائمغني اللبيب البن هشييييييييييييييام ئيات والسييييييييييييييور للبقاعي ال 

 ئ الجامع لعلوم القرآن لحمد العثمان. املناسبات ملحمد بازمول ئ
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 (األلوكة  )شبكة ، املجلس العلمي، املكتبة الوقفيةملتقى أهل التفسير، املكتبة الشاملة اإللكترونيةالمصادر 

 املجالت والدوريات واملقاالت   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قاعة دراسيييية بعميع محتوياتها )كرا ييي ي وسيييبورة وأدوات الكتابة ومسييياحة 

 ( + منصة لعضو هيئة التدريس بمكتب وكر  ي +شاشة عرض

 التجهيزات التقنية
 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 جهاز بروجكتر للعرض +سبورة ذكية 

 سبورة تفاعلية  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم الكتاب والسنة جهة االعتماد

 الجلسة الثامنة عشرة رقم الجلسة

 هـ12/06/1441 تاريخ الجلسة
 

 

 

 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية استراتيعيات التدريس املستخدمة
 النظير

 الطالب 

 )مباشر( 

  (ر)غير مباش

 )مباشر(  النظير  فاعلية آلية تقييم الطالب 

 كفاية مصادر التعلم 
 أستاذ املقرر 

 الطالب

 )مباشر(  

  )غير مباشر(

 مصداقية االختبار وموضوعيته
 من نفس التخصصنظير 

 االختباراتفحص أسئلة لجنة 

 )مباشر( 

 )غير مباشر( 

 مدى تحقق مخرجات التعلم للمقرر 
 أستاذ املقرر، قيادة البرنامج

 الطالب

 )مباشر( 

 )غير مباشر( 


