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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                            

 
                     

 714 إعجاز القرآن الكريم :وصيف مقررت                                   
 : عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف (أ

  714206  عجاز القران الكرمي رمزهإ :املقرر اسم :الدراسي املقرر ورمز اسم
 { وساعة عمليساعة نظري ، }:  ساعتان :املعتمدة الساعات عدد

 :الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي الربامج أو الربانمج
  البكالوريوس مرحلة يف والسنة الكتاب قسم لطلبة اإلجبارية املواد ضمن الربانمج يقدم 

  :الدراسي املقرر عن لؤو املس التدريس هيئة عضو اسم
 لقسمهيئة التدريس اب أعضاء أحد

 الرابعة السنة مستوى  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي األكادميي املستوى أو السنة •
  :(وجد إن (املقرر هلذا السابقة املتطلبات •
 مواد علوم القران الكرمي •
 (:وجد إن) املقرر هلذا اآلنية املتطلبات •
 آنية متطلبات يوجد ال •
 :التعليمية للمؤسسة الرئيس املبىن داخل يكن مل إن املقرر تقدمي موقع •

 والطالبات الطالب / اجلامعة حرم شطري يف اجلامعية الدراسية القاعات
 :األهداف (ب

 عجاز القران الكرميإعلى أمهية  الطالب يتعرف أن -
 .وحديثا   قدميا   فيه املؤلفة الكتب وأشهر العلم، هذا نشأة على يتعّرف أن -
 القران الكرمي عجاز يفالطالب وجوه اإل يعرف أن -
 سلوب القران الكرميأميتلك الطالب القدرة لفهم  أن -
 عجاز القران الكرميإبوت ثعلى مراحل التحدي ودالئل  يقف أن -
  . هدافهأأن يقف الطالب على خصائص التشبيه القرآين و  -

 
  : الدراسي املقرر وحتسني لتطوير تنفيذها يتم خطط أية إبجياز صف -2
 .ودراسات حبوث من القرآن تفسري حول ينشر وما املستجدات متابعة -

اململكةالعربيةالسعودية
وزارةالتعليم

جامعةامالقرى
كليةالدعوةواصولالدين

 قسمالكتابوالسنة
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  .الباحثني من ابلتفسري املهتمني استشارة -
 املادة موضوع حول علمية ندوات عقد -

 :سيالدرا املقرر توصيف-ج
إعجاز القران الكرمي ومعرفة مراحل حتدى القران الكرمي أبن أيتوا مبثله ووجوه  بعلم التعريف على املقرر هذا يشتمل 

 .واتساق إعجاز القران مبا يتناوله من قضااي وأحكامإعجاز القران الكرمي 
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات1-

 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 :الرتحيب ابلطالب، والتعريف بتوصيف املقرر
 شروطهاو تسميتها، و  تعريفهاو  ملعجزةا -
 .معجزات نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص املعنوية واحلسية  -

4 2 

  :معىن إعجاز القرآن الكرمي  -
 القرآن هو املعجزة العظمى -
 مراحل التحدي به -
 أنواع اإلعجاز  -
 إبعجازةشهادة البلغاء و عجاز اإلدالئل ثبوت   -
 .ة سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلصداللة إعجاز القرآن على نبو  -

3 7 

  :يف القرآن الكرمي أنواع االعجاز
 اإلعجاز البياين -
 لغيب املاضي واحلاضر واملستقبلا اإلخبار عن  -
 فيه، الوفاء بكل ما وعد هللا وجه اإلعجاز فيه -
 .الوعود القرآنية املطلقة واملقيدة  -

3 7 

 اإلعجاز التشريعي يف القرآن -
 ، عجاز االجتماعي يف القرآن الكرمياإل  -

3 7 

 4 0 اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي  -
 4 0 ،ما يتناوله من قضااي وأحكامتساق إعجاز القرآن اب -
 4 0 اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي -
  سيالدرا املقرر مكوانت2-

 4 امتحاانت :   28 :الدرس مادة  32 :احملاضرة
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 املتوسط هذا ميثل أن ينبغي .أسبوعيا   الطالب يستوفيها أن املتوقع التعلم ساعات/إضافية خاصة دراسة ساعات -3
 أسبوع لكل املطلوب وليس دراسي فصل لكل
 مع ويتواصل، عجاز القرانإ كتب على ابالطالع فيها الطالب يكلف أسبوعيا   واحدة ساعة مبعدل فصليا   ساعة16

 .كتب عما طالعهال أخرى وسيلة أي أو اإللكرتوين الربيد عرب املادة مدرس
 

 : التعلم جماالت خمتلف يف التعلم نتائج تطوير -2
 :املعارف .أ •

 :أنعلى  قادرا  ن يكون الطالب أ :اكتساهبا املراد للمعارف توصيف -0
 أمهية اعجاز القران الكرمي يشرح -
 .وحديثا   قدميا   فيه املؤلفة الكتب وأشهر العلم، هذا نشأة يذكر -
 القران الكرمي عجاز يفوجوه اإل يفهم -
 سلوب القران الكرميأالقدرة لفهم  يتعرف على -
 عجاز القران الكرميإوت ثبمراحل التحدي ودالئل  يصف -
  . هدافهأخصائص التشبيه القرآين و  يعدد -

 :املعارف تلك لتنمية املستخدمة التدريس اسرتاتيجيات -4
 .واملناقشة احلوارو  اإللقاء -
  .الذايت االطالع -
 :املكتسبة املعارف تقومي طرق -3
 والتحريرية الشفوية االختبارات -
 البحثية األعمال -
 الصفية املشاركات -

 :اإلدراكية ـ املهارات
 :أنعلى  قادرا  ن يكون الطالب أ تنميتها املراد اإلدراكية للمهارات توصيف -0
 أمهية اعجاز القران الكرمي يستنبط -
 .وحديثا   قدميا   فيه املؤلفة الكتب وأشهر العلم، هذا نشأة يرتب -
 القران الكرمي وجوه االعجاز يف يقارن بني -
 عجاز القران الكرميإبوت ثمراحل التحدي ودالئل  يعدد -
 .فهخصائص التشبيه القرآين واهدا حيلل -
 :املهارات تلك لتنمية املستخدمة التدريس اسرتاتيجيات  -4
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 .واحلوار اإللقاء سرتاتيجيةا عتمادا -
 . الذهين العصف -
 .العمل فرق تشكيل -
 .الذاتية القراءات -
 :الطالب لدى اإلدراكية املهارات تقومي طرق -3
 .البحوث إعداد -
 املباشرة املالحظة -
  املهارية القدرة قياس اختبارات -

 :املسؤولية وحتمل اآلخرين مع التعامل مهارات   .ج

 :على قادرا  ن يكون الطالب أ ويرهاوصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تط -1
 .الواجبات املكلف هبافردية أبداء حتمل املسؤولية ال -
 .املشاركة يف فرق العمل اجلماعي -
 .ملناقشة للواجبات من قبل زمالئهمحتمل النقد يف أثناء ا -
 .دارة احلوار واملناقشة إ -
 .يعاب حجم املشكالت وتقدمي احللولاست -
 :املهارات هذه تطوير يف املستخدمة التعليم اسرتاتيجيات -2
 .الفريق بروح البحثي العمل -
 .املتابعة -
 . التحفيز -
 :الطالب لدى املسؤولية حتمل على والقدرة اآلخرين مع التعامل مهارات تقومي طرق -3
  املباشرة املالحظة -
 الرأي استطالعات -
 بذلك خاصة استباانت -

 :العددية واملهارات املعلومات، وتقنية التواصل، مهارات  .د
 :على قادرا  ن يكون الطالب أ ات املراد تنميتها يف هذا اجملالتوصيف للمهار 

 . اإللقاء واحملاضرة -
 .احلوار جراءإ -
 .  وعلومه القرانالتعامل مع الربامج احملوسبة اخلادمة يف  -
 .االنرتنت فيما خيص مفردات املادةاستخراج املعلومات من شبكة  -
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 :املهارات تلك لتنمية املستخدمة التدريس اسرتاتيجيات •
 .مفردات املادةلطلبة ابلشرح لبعض تكليف ا -
 .تفعيل آليات احلوار بني الطلبة -
 .اهلادفة الستخراج الصواباملناقشة  -
 .ليف بواجبات ختدم تطوير املهاراتالتك  -

 :الطالب لدى التواصل ومهارات العددية املهارات تقومي طرق •
 .املتابعة -
  .املالحظة -
 .الرأي استطالعات -

 التوجد:النفسية احلركية املهارات.  هـ

 التوجد.ومستوى األداء املطلوبتوصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها  -
 :املهارات تلك لتنمية املستخدمة التدريس اسرتاتيجيات •
 التوجد -
 :الطالب لدى النفسية احلركية املهارات تقومي طرق -4
 التوجد -
 :الدراسي الفصل خالل الطالب تقومي مهام جدول  -5

 اختبار مجاعي، مشروع اختبار، مقال، كتابة( التقومي مهمة التقومي
 )اخل...هنائي

 احملدد األسبوع
 له

 التقومي من نسبته
 النهائي

 %20 الثامن واملهارات املعارف لقياس نصفي اختبار 1
 %10 األسابيع مجيع املستمر التقومي طريقة على املهارات لقياس املباشرة املالحظة 2
 %10 عشر اخلامس حبثي إجراء 3
 %60 عشر السادس النهائي االختبار 4

 :الطاليب الدعم .د
  للطالب األكادميي واإلرشاد لالستشارات التدريس هيئة أعضاء تقدمي تدابري-1

 ساعتان اسبوعيا    :الساعات املكتبية واإلرشادية يف كل أسبوع 
 :التعلم مصادر . هـ

 والرسائل اجلامعيةعجاز قدميا وحديثا اإل املؤلفات يف  -
 :الرئيسة املراجع -4

 العرفان حملمد عبدالعظيم الزرقاينمناهل  -
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 يعصر العلم للغمراو  سالم يفاإل -
 يمصطفى صادق الرافع ةعجاز القران والبالغة النبويإ -
 النبأ العظيم حملمد عبدهللا دراز -
 التبيان يف اعجاز القرآن للدكتور صاحل اخلالدي -

 ( اخل...التقارير، العلمية، اجملالت) ا هب يوصى اليت املراجع و الكتب  -3
 عجاز القران الباقالينإ -
 سالم ابن تيميةالنبوات شيخ اإل -
 عجاز القرآن جلالل الدين السيوطيإقران يف معرتك األ -

 :اإللكرتونية املراجع -2
 التفسري أهل ملتقى -
 احلديث أهل ملتقى -
  :مثل احلاسوبية الربامج من عدد: أخرى تعليمية مواد -5
  اإلسالمي الرتاث -
 .الشاملة املكتبة -

 :الالزمة املرافق . و
 الفصول داخل املقاعد عدد :أي) واملختربات الدراسة فصول حجم ذلك يف اي مبالدراس املقررمتطلبات  بنّي 

 (إخل...املتاحة اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 )اخل...املختربات، احملاضرات، قاعات ( املباين -0
 .طالبا   25 عن الدراسي الفصل يزيد ال أن -
 :اآليل احلاسب مصادر -4
 ،ومكتبة إلكرتونية ، وشبكة انرتنت آيل حاسب جهاز

هبا قائمة أرفق أو أذكرها، ،خاصة خمربية جتهيزات إىل احلاجة :مثلحدده) أخرى مصادر/3
 Data show & Projector حديثة تقنية وسائل فيها يتوافر دراسية قاعة 
  تطويره وعمليات الدراسي املقرر تقييم  .ز

 
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -0
 دراسي فصل كل هناية يف املادة أداء تقّيم شاملة استبانة إعداد -
 : القسم أو املدرس قبل من التدريس عملية لتقييم أخرى اسرتاتيجيات -4
 خرباء على املادة مقرر عرض
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 : التدريس رتطوي عمليات -3
 واملناقشة احلوار يف الطلبة إدماج -
 .املقرر عناصر بعض شرح يف الطالب إشراك -
 املقرر متطلبات بعض إللقاء أساتذة استضافة -
 الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق :مثل ) الطالب لدى اإلجناز معايري من التحقق عمليات -4

 مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية  بصورة والتبادل مستقلني،  مدرسني بواسطة
(:ىأخر مؤسسة من تدريس طاقم

  .غريهم أو املقرر، تدريس يف املشاركني على الطالب تقارير من عينة عرض -
 :لتطويرها والتخطيط الدراسي املقررة فعالي ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات صف  -5
 للمادة ملف فتح -
 حمتوايهتا مراجعة -
 .دراسي فصل كل هناية يف فيها األداء تطوير -

 


