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 :تعريف بالربنامج

 605005 :رمز الربنامج دكتوراة :اسم الربنامج

 doctor of philosophy   Program Name: 

 :الدرجة املمنوحة
 ماجستري حبثي  ☐مهين               ماجستري   ☐دبلوم عالي                    ☐

 ه حبثيةدكتورا  ☒  ه مهنية             دكتورا  ☐

 :التخصص العام

 Quranik Recitations English اتالقراء عربي

 :التخصص الدقيق

 Quranik Recitations English القراءات عربي

 :أسلوب الدراسة

 :الدكتوراه املاجستري:

ال تقل املقررات الدراسية باملقررات الدراسية والرسالة. ) ☐

من متطلبات  %40وحدة وال تزيد الرسالة عن  24عن 

 (التخرج

. )ال تقل الوحدات باملقررات الدراسية واملشروع البحثي ☐

يقل املشروع  أالوحدة منها املشروع البحثي على  42عن 

 وحدات( 3البحثي عن 

 30ال تقل املقررات عن ) .باملقررات الدراسية والرسالة  ☐

 (من متطلبات الدرجة % 30وحدة وال تقل الرسالة عن 

)ال تقل املقررات عن بالرسالة وبعض املقررات الدراسية.   ☒

 (من متطلبات التخرج %70وحدة وال تقل الرسالة عن  12

 Blended املختلط.يف حالة املاجستري والدكتوراه املهنية جيب أن يكون التدريس بأسلوب التعليم اإللكرتوني * 
Learning 

وحدة موزعة على مدة ترتاوح بني فصلني وأربعة  36عن وحدة وال تزيد  24ال تقل املقررات الدراسية عن ) ☐الدبلوم العالي: 

 (فصول دراسية

 اإلجنليزية ☐العربية.          ☐ :لغة التدريس

 اإلجنليزية ☐العربية.           ☒ :لغة الرسالة العلمية

 وحدة                        75 :إمجالي عدد الوحدات الدراسية للربنامج

 طالب/طالبة    200    :عدد الطالب املتوقع قبوهلم يف الربنامج خالل السنوات اخلمسة القادمة

 عضو هيئة تدريس           61 أعضاء هيئة التدريس املخطط له خالل السنوات اخلمسة القادمة:عدد 
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 :رسالةال 1/ 2

 :رسالة القسم 1/ 1/ 2

هيل الكفاءات املتميزة بالتأصيل العلمي والبحثي يف القراءات وعلومها عرب شراكات جمتمعية وعاملية أبناء وت

 .فاعلة وفق معايري اجلودة الشاملة

 :رسالة الربنامج 2/ 1/ 2

بناء الكفاءات املتخصصة يف القراءات وعلومها وإنتاج البحوث العلمية املتميزة  مبا حيقق تطور البحث العلمي 

 عاملي.جمال القراءات وعلومها وخيدم اجملتمع احمللي واليف 

 :رسالة الربنامج مع رسالة القسم والكلية واجلامعة (اتساقفق )اتومدى  3 /1/ 2

تقديم تعليم وأحباث علمية يف جمال التخصص العلمي وبناء كفاءات متميزة ختدم من حيث متوافق. 

 اجملتمع.
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 :ومؤشرات األداء األهدافالغايات و 2/ 2

اذكر غايات الربنامج اليت تساعد يف حتقيق رسالته. لكل واحد من الغايات القابلة للقياس حدد مؤشرات 

 األداء املقاسة وأذكر االسرتاتيجيات الرئيسية املتبعة لتحقيق الغايات.

 

 اياتــــــالغ
األهداف القابلة 

 للقياس
مؤشرات األداء 

 القابلة للقياس
االسرتاتيجيات 

 الرئيسة
التجديد واالبتكار  -1

يف عرض علم القراءات 

وتيسريه  من خالل 

 تنمية  وتلبية ما يتطلبه

التخصص  معاجلة 

موضوعاته، وحترير 

مسائله، وربطه بالعلوم 

الشرعية والعربية، وفتح 

آفاق جديدة للبحث 

 العلمي فيه.

*إنتاج أحباث متميزة 

 يف القراءات وعلومها.

*املشاركة يف  

املؤمترات وإقامة 

امللتقيات  اليت تعنى 

خبدمة القرآءات 

 اوعلومه

احلصول على املنح *

 يف جمال البحثية

 التخصص.

تسجيل ماال يقل *

% من 60نسبته عن 

موضوعات األولويات 

 البحثية.

عدد الطلبة *

املشاركني باملؤمترات 

وامللتقيات 

 واحلاصلني على املنح

 %60اليقل عن 

حتديث الربنامج و *

توصيف املقررات وفق 

احتياجات التخصص 

ومتطلبات اإلطار 

 الوطين للمؤهالت.
*حتديد األولويات 

يف البحثية 

 التخصص.

حتديد معايري متيز *

الطلبة مبا يشمل 

مشاركاتهم اخلارجية 

 وحصوهلم على املنح

بناء كفاءات عاملية  -2

مؤهلة ألن تكون مرجعا 

علميا متميزا يف  علوم 

القراءات رواية ودراية، 

حاملة لرسالة اململكة يف 

رعاية وحفظ العلوم 

الشرعية وقيادة العامل 

*ختريج الباحثني 

املتميزين األكفاء يف 

 التخصص.
*ختريج املقرئني 

الذين يتصدرون 

 لإلقراء واإلجازة.

 

% 95ختريج مانسبته 

 من الطلبة يف مدتهم
*حصول مانسبته 

% من الطلبة على 90

معدل  ال يقل عن  

3.85 

 

حتديث أساليب 

التقييم لتشمل 

ة احلصول على اإلجاز

 .بالسند املتصل

* حتديث الربنامج 

ليوازن بني جانيب 

 الرسالة والدراية.

file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
file:///C:/Users/DALAL/Desktop/الأهداف%20ومؤشرات%20الأاء.docx%23_2/3-_أهمية_البرنامج
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اإلسالمي يف رعاية 

القرآن والقراءات 

 وعلومها.

*حتديد معايري 

التميز  وحتفيز 

 املستوفني هلا.

الريادة يف خدمة -3

اجملتمع احمللي خاصة 

واجملتمعات العربية 

واإلسالمية من خالل 

القراءات وعلومها 

واإلجازة واإلقراء 

لتكون مكة ؛ والتحكيم

)مهبط الوحي(  املكرمة 

مرجعا عامليا يف 

 القراءات وعلومها

بناء شراكات *

جمتمعية مع 

املؤسسات واجلمعيات 

 .ذات العالقة

مشاركة الطلبة يف *

الربامج اليت ختدم 

 .اجملتمع

ابتكار األحباث *

املتميزة واملشاريع 

اليت ختدم  التطويرية

مكانة مكة املكرمة يف 

 .اإلقراء عرب العصور

من % 50مساهمة *

طلبة القسم يف 

برامج اإلقراء 

والتحكيم واإلشراف 

 .داخل وخارج اململكة

معدل الساعات *

ساعات  4التطوعية 

 .لكل طالب

نسبة األحباث *

اليت ختدم  واملشاريع

قل تال  هذه الغاية 

 .% 10عن 

حتديد معايري *

التميز لتشمل 

 .الساعات التطوعية

عقد الشراكات مع *

املؤسسات ذات العالقة 

 .لتزويدهم باخلربات

* إدراج األحباث 

واملشاريع اليت ختدم 

هذه الغاية يف 

األولويات البحثية 

 للربنامج.

 داستثمار اجلهو -4

العلمية اجلليلة 

السابقة لعلماء اإلسالم 

يف خدمة القراءات 

وعلومها، و بناء 

الدراسات واألحباث 

 املتميزة واملبتكرة عليها.

*إنتاج أحباث 

حتقيق متخصصة يف 

 املخطوطات.

*إنتاج أحباث 

متخصصة تقوم  على 

جهود العلماء 

 السابقني

نسبة األحباث اليت *

تهتم بالتحقيق أو 

تقوم على الدراسات 

 %50السابقة 

تصنيف حتقيق * 

املخطوطات ضمن 

 األوليات البحثية

وضع معايري *

وضوابط لقبول 

املخطوطات واألحباث 

القائمة على جهود 

 .السابقني
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 :أهمية الربنامج ومسوغات تقدميه 3/ 2

 مميزات الربنامج عن نظائره احمللية. 1/ 3/ 2

 هـ1402 عام القراءات قسم نشأ حيث، والطالبات للطالب العامل مستوى على إنشاء األول يعدالربنامج حيث أصالة -1

 جمال فتح  ثم، فقط بالطالب خمتصًا وكان هـ1402/1403 الدراسي العام من الثاني الفصل بداية فيه الدراسة وبدأت

 وبهذا.  طالبة 38 املتقدمات الطالبات من دفعة أول عدد وكان األول الدراسي الفصل يف هـ1421 عام يف الطالبات قبول

 يف خصوصا كله العامل جامعات يف بل اململكة جامعات يف األول هو إذ القرى أم جلامعة مفخرة الطالبات قسم يكون

 .الطالبات شطر

 تولوا ممن القسم من املتخرجني كثرة بدليل التخصص جمال يف اململكة جلامعات األساس املغذى هو الربنامج أن-2

 اإلمام وجامعة سعود امللك وجامعة الطائف وجامعة اإلسالمية واجلامعة طيبة كجامعة اململكة جامعات يف التدريس

 يف خصوصا، العام هذا وحتى القسم تأسيس منذ احلديثة القراءات أقسام من وغريها جدة جامعة القصيم وجامعة

 .تقدم كما الطالبات شطر

 واملبتعثات املبتعثني عدد عليه يدل. األخرى – اجلامعات من املبتعثني عدد حيث من األوىل الوجهة هو الربنامج أن-3

 .اململكة جامعات كافة من عام كل يف إليه

 ومصر والعراق الشام من املقرئني من عددًا  جنباته بني القسم ضم حيث. القسم يف اإلقرائية املدارس تنوع-4

 .واملغرب والسودان والسعودية

 مبكة املكرمة مما جعله قبلة للدارسني واألساتذة.وجود الربنامج يف جامعة أم القرى -5

 .للربنامج مدى احتياج اجملتمع السعودي 2/ 3/ 2

اململكة العربية السعودية دولة ذات رسالة عاملية شرفها اهلل تعاىل خبدمة ورعاية احلرمني الشريفني وجعلها مأرز  .1

لناس بشتى الوسائل بني ا اا ونشًروحرصت على خدمة كتاب اهلل تعليًماإلسالم ومنبعه ، وجعلت دستورها القرآن والسنة 

 وجل " إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون " .ملوعود اهلل عز  ااملمكنة حتقيًق

ومن أهم املهمات جتاه كتاب اهلل حفظه وتقويم لفظه وال حيصل ذلك إال بعد اإلحاطة مبا صح من قراءاته وثبت 

من رواياته ليعلم بأي لفظ يقرأ، وعلى أي وجه يروى ، وهذا األمر يقتضي وجود دراسات عليا متخصصة لتأهيل الكوادر 

يبقى هذا العلم الفريد حمفوظًا عند األمة ظاهرًا منتشرًا غري البشرية يف علم القراءات القرآنية وعلومه املتعلقة ل

مهجور عند الناس ، فقد أتى على هذا العلم حني من الدهر اندرس فيه أو كاد ، فأصبح من الندرة مبكان وقلما جتد 

آن وعلومه يف دروس عاملًا متخصصًا فيه يف مصر من األمصار ولكن بفضل اهلل ثم باجلهود العلمية املبذولة يف تعليم القر

من  اًا ، بل أصبح يشهد إقبااًل كبرًيحلق العلم يف املساجد واملؤسسات التعليمية الشرعية انتشر هذا العلم ومل يعد غريب

 قبل طلبة العلم من الذكور واإلناث .

يف التعليم  اًسن أساواململكة العربية السعودية إميانًا منها بواجبها جتاه كتاب اهلل كانت سباقة يف جعل القرآ .2
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حيث نصت يف سياستها التعليمية على ما يلي " العلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي واملتوسط 

 والثانوي بفروعه .

للقفزات اهلائلة اليت خطتها اململكة يف توسيع التعليم العالي ليشمل مجيع اجملاالت العلمية ويف مجيع  اونظًر

فتح كليات خدمة اجملتمع والكليات التقنية والكليات العسكرية إضافة إىل اجلامعات الكثرية احلكومية مناطق اململكة و

واألهلية كل هذا يقتضي إعداد الكوادر املؤهلة للقيام بتدريس القرآن الكريم وقراءاته واملتخصصني يف القراءات من 

 محلة الدرجات العلمية العالية .

امج الدراسات العليا بقسم القراءات أن الناظر يف خمرجات جامعات اململكة األخرى يرى ومما يبني احلاجة إىل برن

يف القراءات إال ما يوجد يف اجلامعة اإلسالمية يوجد برنامج دكتوراة الضرورة امللحة لفتح مثل هذه الدراسات إذ ال 

 يف القراءات . ج دكتوراةبرامناطق باملدينة املنورة للطالب فقط ، وعلى هذا فال توجد يف بقية امل

قراءات للجنسني فيما نعلم يف العامل اإلسالمي الذي يقدم دراسات عليا يف ال ولكما أن هذا الربنامج هو األ .3

 .د سبقًا ومتيزًا جلامعة أم القرىوهذا حبق يع  ،الطالب والطالبات

 .القيم واملهارات الوظيفية املستهدفة من الربنامج 3/ 3/ 2

 اإلبداع-التميز - التعاون- الوسطية واالعتدال- النزاهة- اجلودة واإلتقان- اإلخالص- الصدق

 مسارات العمل خلريج الربنامج. 4/ 3/ 2

 التدريس يف اجلامعات ومدارس التعليم العام واخلاص. -

 العمل يف الشئون الدينية بالوزارات املعنية والقوات العسكرية. -

 .يةالقرآنواملعاهد تحفيظ الالعمل يف مجعيات  -

 .العمل يف مراكز األحباث املختصة -

 .اإلمامة واخلطابة يف اجلوامع واملساجد -

 .اإلقراء واإلجازة يف احلرمني الشريفني واجلوامع واملساجد وغريها -

 (8/7صورة كملحق رقم ال)تضاف  صورة من التصنيف الوظيفي ملخرجات الربنامج من موقع وزارة اخلدمة املدنية. 5/ 3/ 2
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 للربامج اليت جيري حتديثها فقط( 2/4)يعبأ اجلزء  حتديث الربنامج:بيانات  4/ 2

 جدوى التعديل: 1/ 4/ 2

 .مواكبة التقدم العلمي والتقين -

 .تطوير املقررات الدراسية -

 .االرتقاء بالطالب وتأهيلهم تأهيال عاليا يف القراءات وعلومها -

جامعة أم القرى مركزا للصدارة عامليا يف ختصص اإلسهام يف أن تكون مكة املكرمة ممثلة يف  -

 القراءات.

 مربرات التعديل: 2/ 4/ 2

 .قدم الربنامج الزمين -

 .مسايرة أقسام القراءات النظرية يف داخل اململكة وخارجها -

 .تعزيز جانب الدراية والبحث التأصيلي -

 .التطلع إىل إضافات علمية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة -

 .القضايا احلديثة املتعلقة بالقراءات وعلومهاإضافة  -

 توصيات التحديث: 3/ 4/ 2

 .حتديد خمرجات الربنامج ومواصفات اخلريج -

 .وحتديد مؤشرات األداء حتديد أهداف وغايات الربنامج -

 .إضافة أساليب واسرتاتيجيات التدريس املناسبة ووسائل التقويم -

 .يف القراءات إصدار الئحة موحدة للتقييم الشفوي -

 .جتديد صياغة أهداف مقررات الربنامج -

 .حذف بعض املفردات وإضافة مفردات أخرى -

 .توزيع مفردات املقررات على األسابيع الدراسية -

 .إضافة املراجع احلديثة يف التخصص -

 .زيادة عدد ساعات مقرر دراسات تأصيلية إىل ثالث ساعات -

 .مبعدل عشر ساعاتحتويل مقرر مشروع البحث إىل حبث تكميلي  -

 .حتديد األولويات البحثية للربنامج -

 .حتديد معايري التميز لطلبة الربنامج -

 .استحداث جائزة التميز لطلبة الربنامج -

 .تقنني االختبارات الشفوية وتوحيدها ووضع حمكات لألداء املقبول فيها -
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:

 :إدارة الربنامج 1/ 3

 (8/1كملحق رقم اهليكل التنظيمي للقسم ضاف ي) :اهليكل التنظيمي للقسم 1/ 1/ 3

متضمنًا أحد بالقسم الدراسات العليا تشكيل جلنة برامج صورة من قرار ضاف ت) :تشكيل جلنة الربامج بالقسم 2/ 1/ 3

 (8/2كملحق رقم أعضاء كمنسق للربنامج وذلك 

 املوارد البشرية املتاحة: 3/ 1/ 3

 

هيئة التدريس من حيث التطور العددي والفئات ومدى تناسب ختصصاتهم مع خصائص أعضاء  4/ 1/ 3

 :متطلبات الربنامج

 العام اجلامعي
 أعداد اعضاء هيئة التدريس

 اجملموع
 استاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

1438-1439 6 13 39 58 

1439-1440 6 13 42 61 

     

 )مرفقة( :احلاليني أعضاء هيئة التدريسبيان تفصيلي ب 5/ 1/ 3

 رقم املنسوب االســـــم م
املرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الدولة املاحنة 

 للدكتوراه

سنة احلصول 

 على الدكتوراه
 اجلنسية

         

         

         

         

         

 
  

 أعداد أعضاء هيئة التدريس
 عدد الفنيني عدد اإلداريني

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
42 13 6 4 0 
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 )مرفق( السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس خالل السنوات اخلمسة املاضية. 6/ 1/ 3

 

 االسم: 

العلمية:الدرجة    

 

 

 التدرج العلمي:

 الدرجة التخصص حنةااجلامعة امل سنة احلصول على الدرجة

 الدكتوراه   

 املاجستري   

 البكالوريوس   

 :التدرج الوظيفي

 الوظيفة جهة العمل الفرتة

   
   
   

   

 ذات العالقة بالتخصص: األحباث املدعومة واملشروعات التطويرية /1

 التاريخ اسم املشروع البحثي التمويلقيمة 

   
   
   

 :حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع /2

 العنوان التاريخ

  
  

 ...إخل(: -كتب مؤلفة  –أحباث منشورة ) األعمال العلمية املنشورة /3

 
 
 
 

 اخلربات العلمية: /4

 
 
 

 الربامج التدريبية: /5
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 :الربنامجضمان جودة  2/ 3

 :)يف حال تواجد جلنة استشارية بالقسم أو الكلية( للربنامجاللجنة االستشارية  1/ 2/ 3

يعبأ فقط من األقسام اليت مت تشكيل تلك اللجان بها أو بالكليات التابعة هلا وفقا لقرار معالي مدير اجلامعة رقم  3/2/1 اجلزء

 (.1/ 2/ 3هذا القرار فال يلزمها إكمال هذا اجلزء ) مازالت بصدد تنفيذهـ. أما األقسام اليت  27/6/1438وتاريخ  4380049458

أو الكلية اللجنة االستشارية للقسم كيل صورة من القرارات اخلاصة بتشضاف ي) :للربنامجتشكيل اللجنة االستشارية  1/ 1/ 2/ 3

 (8/8ملحق رقم ك

 :توصيات اللجنة االستشارية فيما خيص 2/ 1/ 2/ 3

 :اف الربنامجدأه
 وفق معايري اجلودة. على حتقيق أهداف الربنامج  التأكيد -
 زيادة العناية جبانب البحث العلمي يف الدراسات العليا. -

 التعلمخمرجات 

 :للربنامج
 .اخلريجحتديد خمرجات الربنامج ومواصفات  -

اسرتاتيجيات التدريس 

 :املقرتحة

 .توزيع مفردات املقررات على األسابيع الدراسية -

 .إضافة املراجع احلديثة يف التخصص -

 .حتديد األولويات البحثية للربنامج -

 ومتطلبات التخصص احتياجات وفق املقررات توصيف و الربنامج حتديث -

 .للمؤهالت الوطين اإلطار

 .والدراية الرواية جانيب بني لتتوازن الدراسية اخلطة حتديث -

أثناء استعمال أسلوب حلقات النقاش وعرض األحباث ومناقشتها التوصية ب -

 .التدريس

 .يف التدريس استعمال أساليب احلوار واملناقشةالتوصية ب -
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احمللية نتائج مسح الربامج الدراسية املناظرة للربنامج األكادميي املقرتح يف اجلامعات  2/ 2/ 3

 .واالقليمية والعاملية

الربامج 

 املماثلة

 برنامج دولي برنامج إقليمي برنامج حملي

 الربنامج املقدم
 الربنامج األول

الربنامج 

 الثاني

الربنامج 

 الثالث

الربنامج 

 الرابع

الربنامج 

 اخلامس

اسم 

 اجلامعة
 جامعة الطائف

اجلامعة 

 اإلسالمية

جامعة القرآن 

 الكريم والعلوم

 اإلسالمية

   جامعة األزهر

 الكلية
كلية الشريعة 

 واألنظمة
 القرآن الكريم

كلية 

الدراسات 

والبحث 

 العلمي

كلية القرآن 

الكريم 

للقراءات 

 وعلومها

  

   القراءات القراءات القراءات القراءات القسم

توزيع 

وحدات 

الربنامج 

 واملقررات

 املقررات الوحدات املقررات الوحدات املقررات الوحدات املقررات الوحدات املقررات الوحدات املقررات الوحدات

امجالي 

املقررات 

 اإلجبارية
  24 6 0 0 0 0     

امجالي 

املقررات 

 االختيارية
            

-الرسالة

املشروع 

 البحثي
  46 1 100% 100% 100% 100%     

 اجملموع
مل يفتح 

الربنامج 

 بعد

 56 13 54 18 - -     

 

  



15 

 

:
 :خصائص اخلرجني وخمرجات التعلم 1/ 4

 ال يوجد :املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربنامج إن وجد 1/ 1/ 4

  - أ

  - ب

  - ت
 

 

 اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -معتمدة )

 (نظري -عملي

 املستوى األول
 8 (641) مقرر اجباري (5القراءات العشر الكربى ) 605- 711

 2  مقرر اجباري القراءات الشاذة وتوجيهها 605- 712

 2  مقرر اجباري دفاع عن القرآن 605- 713

 املستوى الثاني

 مقرر اجباري (6القراءات العشر الكربى ) 605 – 721
املتطلب السابق 

(711) 
8 

 2  مقرر اجباري طبقات القّراء وأسانيدهم 605 – 722

723 – 605 
دراسات تأصيلية يف علم 

 الدراية
 3  مقرر إجباري

 50  مقرر إجباري الرسالة 731 – 605 الرسالة
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 :)إن وجدت( أو مكونات برنامج الزمالة اليت يتطلبها الربنامج موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية 1/ 3/ 1/ 4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ . أ

 ال ينطبق   

 من الربنامج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب . ب

 ال ينطبق   
 أسبوع / فصل دراسي( يوم /)الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 ال ينطبق   
 :عدد الساعات املعتمدة (د

 ال ينطبق   

 
 مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

واألصالة وفق مناهج البحث  البحث العلمي املتسم باجلدةكينه من سهم يف تأصيل الطالب ومتت رسالة علمية

 العلمي احلديث.
 املشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب

 وفق املناهج العلمية الصحيحة. الرتاثكتب وحتقيق  بناء باحث قادر على التأصيل والبحث العلمي
 :()أي مستوى البحثي أو الرسالةاملشروع يف أي مرحلة أو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ  (ج

 .الثالث املستوىيف 
 :()إن وجدتعدد الساعات املعتمدة  (د

 (50 ) 
 :آليات دعم الطالب إلكمال املشروعكيفية تقديم اإلرشاد األكادميي وتوصيٌف موجٌز ل (هـ

يتوىل املرشد متابعة الطالب أثناء دراسته ويف بنائه العلمي والبحثي، ويساعده يف خطوات اختيار املوضوع وإعداد 

خطةحبثه، وتقوميها ثم إيضاح فكرة البحث عند عرضها على اجمللس العلمي بالقسم، ومتابعتها حتى االعتماد 

رفا يتوىل متابعة الطالب يف حبثه وتوجيهه وفق من اجملالس املختصة. وبعد اعتماد املوضوع يعني للطالب مش

 مهام حمددة حتى مناقشته. كما يكتب املشرف تقريرًا فصليا عن سري عمل الطالب.
 (:)مبا يف ذلك آلية التحقق من معايري التقويمإلجراءات التقويم  توصيف (و

 تكون جلنة ملناقشة البحث وتقييمه وفق الئحة مناقشة األحباث العليمة.
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-22تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605711رمزه: -  5القراءات العشر الكربى. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 األسبوع.مثان ساعات يف . عدد الساعات املعتمدة:             2
 الدكتوراهبرنامج  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:         3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 .الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 .ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 دراسات تأصيلية يف علم الدراية. -2.  طبقات القراء وأسانيدهم -1
بالعابدية: املقر الرئيسي . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7

 لشطر الطالب/ والزاهر: لشطر الطالبات

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  للطالب نعم قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  تذكرأخرى 
 

 تعليقات:
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 .األهدافب. 
عملي يف انتشار اإلقراء وسنة التلقي ومواكبة حاجة اجملتمع السهام اإل  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

إعداد الدارس ليكون من خالل  للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على مواكبة العصر

حميطا بكل ما جمازا بها جميزا لغريه، قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، 

 يتعلق بها من علوم وأداء وتطبيق.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال املتزايد لتقنية املعلومات أو 

 الدراسة(.

تعتمد خطط التحسني على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطلبة لتطوير احملتوى، أساليب    

حملتوى التدريس والتقييم، كما تتم متابعة أهم األحباث والربامج الصوتية يف علم القراءات لتحديث ا

 باستمرار.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ج. 

 دليل الربنامج(. أو
القراءات العشر الكربى مادة علمية يتلقى خالهلا الطالب القرآن الكريم بالقراءات وصف عام للمقرر: 

النشر على عدد من املشايخ املقرئني أهل اإلتقان واخلربة، وحيفظ خالهلا العشر الكربى من طريق طيبة 

 .منت طيبة النشر البن اجلزري ويقرأ عددا من شروحها

 

 النهائي.16  للنصفي8  اسبوع14 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس
 8 األول بالعشر الكربى. هاوعرض، مع حفظه فرش حروف سورة الكهفشرح 

 8 الثاني بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة مريمشرح 
 8 الثالث بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة طهشرح 

 8 الرابع بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة األنبياءشرح 
 8 اخلامس بالعشر الكربى. هاوعرض ، مع حفظهفرش حروف سورة احلجشرح 

 8 السادس بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة املؤمنونشرح 
 8 السابع بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة النورشرح 
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 8 الثامن االختبار النصفي
 8 التاسع بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة الفرقانشرح 
 8 العاشر بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة الشعراءشرح 

 8 احلادي عشر بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة النملشرح 
 هما، مع حفظه وعرضفرش حروف سورتي القصص والعنكبوتشرح 

 بالعشر الكربى.

 8 الثاني عشر

بالعشر  هماحفظه وعرض، مع فرش حروف سورتي الروم ولقمانشرح 

 الكربى.

 8 الثالث عشر

 هما، مع حفظه وعرضفرش حروف سورتي السجدة واألحزابشرح 

 بالعشر الكربى.

 8 الرابع عشر

بالعشر  هما، مع حفظه وعرضفرش حروف سورتي سبأ وفاطرشرح 

 الكربى.

 8 اخلامس عشر

 8 السادس عشر االختبار النهائي
 

 ساعة 128 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 حماضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

 128 16 اختبارات: 40   65 ساعات التدريس الفعلية
 128     8 الساعات املعتمدة

 
 :االطالب خالل أسبوعيًّيت يقوم بها التعلم الفردي )الذاتي االضايف( ال-عدد ساعات الدراسة 

 ساعتان أسبوعيا للحفظ والعرض.

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات 

 تدريسها
 حيدد اجلدول التالي جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم : قم مبلء أواًل

 املناسبة.
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 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثانًي

م بدقة، وجيب أن تتسق : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلاثالًث

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار خمرجات التعلم 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
القراءات أن يعرض الطالب القرآن الكريم ب

العشر الكربى من طريق طيبة النشر برواياتها 

 وطرقها.

 تلقيال

 احملاكاة

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

الشفوية االختبارات 

 املقننة

 التقييم املستمر

1-2 
أن يستدل على القراءات العشر بشواهدها من 

 .طيبة النشر

 احملاضرة )اإللقاء(

 املناقشة
االختبارات 

 التحريرية

1-3 
أن يصنف الطالب مصادر طيبة النشر وشروحها 

. 

 احملاضرة

 األنشطة البحثية

االختبارات 

 التحريرية

 املشاركاتتقويم 

 أن يفسر الطالب املنت املقرر تفسريا متكامال. 1-4

 تشكيل فرق العمل

 العروض التقدميية،

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة

االختبارات 

 التحريرية

تقويم املناقشة 

 واملشاركة.

 اخلرائط املفاهيمية

 املهارات املعرفية 2

2-1 
طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن 

 .تطبيقا عمليا

 اكاةاحمل

 العرض

 االستماع

خالل تقويم القراءة 

 احملاضرة.

االختبارات 

 الشفهية.
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 م
للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار خمرجات التعلم 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

2-2 
يف مصادر علم القراءات الطالب  يستخدمأن 

 إعداد البحوث املتخصصة.
 األنشطة البحثية.

قراءة البحوث 

 وتقييمها.

2-3 
باجلمع من خالل  قراءة زمالئه يقوم أن 

 يف احملاضرة.هلم قراءتهم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني

تقويم القراءة يف 

الفصل، 

واالختبارات 

 الشفهية

 أن يوجه القراءات اليت درسها توجيها صحيحا. 2-4
 املناقشة

 التكاليف األسبوعية
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحثأن  3-1
 واحملاكاةاحملاضرة 

 واملناقشة
 .التقييم املستمر

تشكيل فرق العمل  أن يتمكن من إدارة وتنظيم زمالئه يف اجملموعة. 3-2

وإقامة مناقشات 

 بينها.

عرض األحباث 

 والعروض ومناقشتها

تقويم املشاريع 

 املشرتكة.

 التقييم املستمر

 ملفات اإلجناز
3-3 

أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة 

 .والبحث

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يساهم يف نشر القراءات وعلومها داخل 

 وخارج اجلامعة

التكليف حبضور 

الندوات واملؤمترات 

بالتخصص وكتابة 

 تقارير عنها.

التكليف بساعات 

عن اثنتني  التقل

 فصليا لإلقراء.

 العروض التقدميية
 البحوث والواجبات

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

 نشر األحباث

تقارير اللجنة 

العلمية لألنشطة 

والساعات 

 التطوعية.

 أن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية متقنة 4-2

4-3 
أن يستخدم وسائل التقنية والربامج احلاسوبية 

 البحوث والعروض التقدميية. يف إعداد
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 م
للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار خمرجات التعلم 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، 

 الحظة......اخل(مكتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، 
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %15 الثامن االختبارات النصفية. 1
 %10 الثالث عشر ومناقشتها. كتابة البحوث 2
 %5 اخلامس عشر تقارير الساعات التطوعية واألنشطة األكادميية. 3

 %15 مستمر التقييم املستمر واالختبارات الشفوية 4

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي 5
 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي د. 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل 

طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 أسبوع(.
يف املادة، كما يسمح له باالتصال  يعطى كل طالب وطالبة وقتا كافيا لكتابة البحث الذي كلف به

 وحتدد الساعات املكتبية لألساتذة كل فصل بواقع ساعتني لكل مقرر. باملدرس لالستشارة وتقييم عمله.

 مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: -

 النشر يف القراءات العشر حملمد بن اجلزري. -
 املعروف بابن الناظم.شرح طيبة النشر، ألمحد بن حممد بن اجلزري  -
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حملمد بن حممد النويري. -
 الكوكب الدري شرح الطيبة، حملمد الصادق قمحاوي -
 املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، للدكتور حممد سامل حميسن. -

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: -

 املكتبة الشاملة. -1
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 االنرتنت. -2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبةو. 
يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا بّين 

 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة، وغريها(:

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1

 القاعات الدراسية. -
 مكتبة الكلية. -
 مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. قاعات دراسية مزدوجة -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2

 استوديوهات مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرض بيانات، وباالنرتنت لتدريس الطالبات. -1

خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية -3

 قائمة بها(:
 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز. 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:*

 االستبيانات. -

 .اإللكرتونيالتقييم  -
من قبل جلنة،  االختبارات اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:*

 جمموعات النقاش.
 حضور الدورات يف طرق التدريس وأساليب التقويم. إجراءات تطوير التدريس:*

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة *

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

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:   

 إجابات الطالب يف االختبارات -1

 البحوث العلمية. -2
 االستماع لقراءات عشوائية للطالب والطالبات. -3
 االختبار الشفوي من جلنة. -4
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 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر *

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -
 إرشاد الطالب إىل املواقع املهتمة بالقراءات وعلومها. -

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي اسم منسق الربنامج:

 هـ22/2/1440 التاريخ       التوقيع:
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-15تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605- 712وتوجيهها القراءات الشاذة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 وحدتان دراسيتان.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 ختصص القراءات –برنامج الدكتوراه  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .3

 .)يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى األول. –السنة األوىل . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 دفاع عن القرآن- القراءات العشر الكربى. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
للطالب املقر الرئيس املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر.-بالعابدية 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: أ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ب 
    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج  .ج 
    

  النسبة:  باملراسلة .د 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:
 إىل العابدية من اإللكرتونية الشبكة طريق عن وللطالبات بالعابدية، الرئيس املقر يف للطالب املقرر يقدم
 .بالزاهر الطالبات مقر
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 .األهدافب. 
 الرئيس؟ما هدف املقرر -1

يهدف املقرر إىل متكني الطالب من التعمق يف دراسة القراءات الشاذة وبيان أثرها على التفسري واألحكام  

، حتديد املراد بالقراءة الشاذة، وأنواعها، وطرق معرفة القراءات الشاذةوفق قواعد منهجية واضحة من خالل 

 .االستدالل على حجية القراءة الشاذة  يف اللغة والتفسري واألحكام ثم و تتبع تاريخ شذوذ القراءات،
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 مقارنة املقرر بنظائره يف األقسام املشابهة. -

 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب لتحسني احملتوى. -

 توثيق نتائج األحباث ذات العالقة. -
دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  . ج

 الربنامج(.
 يتضمن املقرر عدة موضوعات تقدم يف احملاضرات وحلقات النقاش تشمل للمقرر:وصف عام 

تتبع تاريخ شذوذ القراءات، وزمن و حتديد املراد بالقراءة الشاذة، وأنواعها، وطرق معرفة القراءات الشاذة.

 الشذوذ ومراحله.
 وتوجيهها وفقا لذلك. االستدالل على حجية القراءة الشاذة  يف اللغة والتفسري واألحكامو

 .التعرف على مظان وجود الشواذ، وأهم الكتب املؤلفة يف القراءات الشاذة، ومناهجهاثم 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
تعريف القراءة الشاذة وأنواعها وقواعد التمييز بني القراءة 

 .املقبولة واملردودة
1 2 

أنواع القراءات الشاذة وأشهر العلماء الذين نقلت عنهم القراءات 

 .الشاذة
1 2 

 2 1 العرضة األخرية  وعالقتها بالقراءات .
 2 1 .املصاحف املنسوبة للصحابة، واحلكم عليها

 4 2 زمن الشذوذ ومراحله.
االحتجاج بالقراءة الشاذة يف اللغة واألحكام وحكم القراءة بها 

 الصالة وغريها وحكم تعّلمها وتعليمها.يف 
1 2 
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املؤلفات يف القراءات الشاذة. ومظان وجودها ومناهج التأليف يف 

 .القراءات الشاذة
1 2 

دراسة وافية لقراءات األئمة األربعة )الزائدة على العشرة( 

 .وتوجيهها
3 6 

الشاذة مناذج من القراءات الشاذة  املروية عن أشهر رواة القراءات 

 عموما مع توجيهها.
4 8 

 

 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 :اخالل أسبوعًي( اليت يقوم بها الطالب الذاتي االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 
بالقراءات الشاذة  املتعلقة املوضوعات حول حبوث بكتابة والطالبات الطالب يكلفن أسبوعيا اساعت

 .الدراسي الفصل خالل وتوجيهها
 

جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 .تدريسها
 التالي جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أواًل

 املناسبة.

 التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات اثانًي

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثالًث

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  ات التعلم للمقرر وفًقخمرجا

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
 هتاريخ شذوذ القراءات وزمنأن يتتبع الطالب 

 )اإللقاء(،احملاضرة  ومراحله

 واحلوار واملناقشة.
 العروض التقدميية

 فرق العمل

االختبارات 

 التحريرية
 اخلرائط املفاهيمية

 إعداد التقارير

 تقويم العروض
 

1-2 
بني القراءات املقبولة واملردودة الطالب  ز أن ميّي

 وفق قواعد الفن

1-3 
 على حجية القراءة الشاذةأن يستدل الطالب 

 يف اللغة والتفسري واألحكام. وآثارها

 املهارات املعرفية 2

 أن يكتسب الطالب مفردات وأساليب لغوية وأدائية 2-1

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،
 أسلوب حل املشكالت

 األنشطة البحثية

 

إعداد اخلطط 

 العلمية
كتابة  البحوث 

 العلمية
حتقيق املخطوطات 

 العلمية

 تقويم األنشطة

 

2-2 
بعض القراءات املتواترة أن يربط الطالب تفسري 

 بالقراءات الشاذة .

 توجيها مستفيضابعض القراءات الشاذة  أن يوّجه 2-3

4-2 
أن يصمم اخلطط واملشاريع العلمية اليت ختدم 

 هذا الفن

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
املتعلقة بالقراءات الشاذة أن يبادر ملعاجلة القضايا 

 وتوجيهها

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 جمموعات النقاش

 العروض التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة

 أن يتمكن من إدارة وقياده جمموعات العمل 3-2

 تقييما موضوعيا.أن يقوم مشاركات زمالئه  3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تصحيح البحوث  التعلم باملمارسة أن يوثق نتائج أحباثه بأساليب إحصائية وتقنية 4-1
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 م
جملاالت اإلطار  ات التعلم للمقرر وفًقخمرجا

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 البحوث املشرتكة أن يربز بالرباهني أهمية هذ العلم. 4-2

 العروض التقدميية

 املشاركات العلمية.

 العلمية.

 تقييم املشاركات.

 إعداد التقارير
 أن يستخدم املواقع والربامج خلدمة هذا العلم. 4-3

5 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(

 ال تنطبق
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة 

 شفهي، مالحظة......اخل( مقال، خطابة، تقديم
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
تقويم الطالب من خالل اللقاءات األسبوعية اليت ُتطرح فيها 

 املوضوعات بأسلوب النقاش العلمي واحملاورة
 %10 مستمر

2 
يكلف الطالب والطالبات بكتابة أحباث علمية وفق املنهج 

 موضوعات املادة العلميةاألكادميي باختيار 
احلادي عشر إىل 

 الرابع عشر
60% 

3 
يكلف كل طالب وطالبة باالطالع على حبث ألحد زمالئه 

 وإعداد تقرير لتقوميه وفق املنهج األكادميي لتقويم البحوث
احلادي عشر إىل 

 اخلامس عشر
15% 

 %15 مستمر واألنشطة العلمية الواجبات والتكاليف األسبوعية 4
5    
 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل 

طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 أسبوع(.

لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي، ويتابعون من قبل يعطى كل طالب وطالبة وقتًا كافيًا  -

 مدرس املقرر أثناء الكتابة.

 الساعات املكتبية ساعتان لكل مقرر -

 اإلعالن عن وسائل التواصل مع األستاذ يف موقع القسم. -
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 .مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .ألبي الفتح عثمان بن جين ،واإليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات /  1

 .البن خالويه .خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع/ 2

 .ألبي البقاء العكربي ،إعراب القراءات الشواذ / 3

 .الفوائد املعتربة للمتولي وشرحه  /4

 .التتمة لقراءات األئمة البن القاصح  /5

 .القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب لعبد الفتاح القاضي / 6

 كتب التفسري كتفسري الطربى واحملرر الوجيز والبحر احمليط وغريها./ 7

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 جملة تبيان للدراسات القرآنية. -

 جملة اإلمام الشاطيب. -

 أم القرى . جملة جامعة -

 اجملالت املتخصصة بالقرآن والقراءات وعلومها. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 .حمرك حبث مدينة امللك عبد العزيز للتقنية -

 االسرتاتيجية.حمرك الشبكة  -

 .مكتبة الكتب والبحوث -

 األوفى. -

 املركز العلمي العربي. -

 البواحث. -
 موسعة امللك عبد اهلل العربية. -
 موقع معهد اإلمام الشاطيب. -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 برجميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -
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 .املرافق املطلوبةو. 
ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف 

 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة، وغريها(:

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1 .1
 .طالب 30القاعات العامة سعة  -
 عبد اهلل. مكتبة الكلية، ومكتبة امللك -
 قاعة دراسية مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2 .2
 أدوات عرض البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة اإللكرتونية للطالبات. -

 السبورات الذكية، جهاز عرض البيانات. -

مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق -3 .3

 قائمة بها(:
 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:*
 االستبانات املتعلقة باملقرر. -
 اإللكرتوني.التقييم  -
 متابعة املشروعات واألنشطة اليت يقدمها الطلبة. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:*
 متابعة اإلنتاج العلمي واألكادميي للطلبة. -
 حتليل النتائج. -
 جمموعات النقاش. -
 الزيارات املتبادلة. -

 إجراءات تطوير التدريس:*

 أساليب التدريس والتقييم لألعضاء.دورات لتطوير  -
 وضع حوافز للطلبة. -
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس. -
 جمموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء * . س

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 :ـتصحيح عينات عشوائية بلجنة مشكلة من القسم ل  

 إجابات االختبارات. -
 البحوث العلمية. -
 حتليل نتائج الطلبة ومقارنتها. -

 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر *

 استطالع رأي الطالب. -

 .املختصنياستطالع رأي  -
 مراجعة اخلطط بشكل دوري -
 حتليل نتائج الطلبة. -

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي   اسم منسق الربنامج:

 ـه15/2/1440  :التاريخ       التوقيع:
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 القرىجامعة أم اسم املؤسسة التعليمية:  م3/11/2018-  هـ1440-2-22تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605 – 713دفاع عن القرآن الكريم  اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 ساعتان دراسيتانعدد الساعات املعتمدة:  .2
 برنامج الدكتوراهالربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل/ الفصل الدراسي الثانيالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
 ال يوجد لسابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:املتطلبات ا .5
 القراءات العشر الكربى، القراءات الشاذة وتوجيههااملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 للطالب املقر الرئيس بالعابدية/ املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقديم  .7

 الطالبات بالزاهروللطالبات فرع 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .و 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ز 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح 

    

  النسبة:  باملراسلة .ط 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي 
 

 تعليقات:

يف العابدية إىل مقر  تيقدم املقرر للطالب يف املقر الرئيس بالعابدية، وللطالبات عن طريق االستديو ها

 الطالبات بالزاهر
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 .األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

شأة يهدف املقرر إىل تأصيل منهج صحيح للدفاع عن القرآن الكريم وتتبع  تاريخ الدفاع عن القرآن الكريم ون

الشبهات املعاصرة حول ، ومواكبة املستجدات بعرض الشبهات حول القرآن وتطورها وأصناف الطاعنني فيه

 .، والقراءات ، ونقدها وفق منهجية علميةالقرآن الكريم
 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.لتقنية املعلومات 

 .املستجدة علميةالوراق األحباث ومتابعة األ -

 .ش للطلبة للحصول على التغذية الراجعةحلقات نقا -

 .ألهم الكتب احلديثة اليت ثري الشبهات نقديةال ات قراءال -

 .آلخر القضايا اليت تثار حول القرآن والقراءات لكرتونيواإلعالمي اإلرصد ال -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ج. 

 دليل الربنامج(. أو
يعطى املقرر عن طريق احملاضرات اليت تتضمن املناقشات واألنشطة البحثية حول  للمقرر: عاموصف 

 التأصيل العلمي للدفاع عن القرآن، وتتبع تاريخ الشبهات والرد عليها

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس
 التأصيل العلمي للمنهج الشرعي يف الدفاع عن القرآن:-1

 وآثاره.الدفاع عن القرآن الكريم: مفهومه وأصوله وضوابطه وأهميته أ. 
 2 األول

 2 الثاني منهج الكتاب والسنة يف الدفاع عن القرآن.ب. 
 2 الثالث هدي السلف يف الدفاع عن القرآن.ج. 

 تاريخ الدفاع عن القرآن:-2

 نشأة الشبهات حول القرآن وتطورها وأصناف الطاعنني فيه.أ. 
 2 الرابع

 2 اخلامس أسباب الطعن يف القرآن ودوافعه وأهدافه وغاياته.ب. 
 2 السادس وسائل الطعن يف القرآن قدميا وحديثا.ج. 
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 :-عرض ونقد-الشبهات حول القرآن الكريم-3

 -رسم املصحف –مجع القرآن -اذج من الشبهات حول ) الوحيأ. من

 تطور القراءات....اخل(. -اختالف القراءات

 2 السابع

 .الشبهات املعاصرة حول القرآن الكريمب. 
 الثامن

 التاسع
4 

 2 العاشر الرد على الشبهات ودحضها إمجاال وتفصيال.ج. 
دراسة نقدية ألبرز كتابات املستشرقني حول القرآن الكريم وقراءاته، د. 

 ومقدمات حتقيقاتهم لكتب القراءات.
 2 احلادي عشر

 2 الثاني عشر :-عرض ونقد-القراءات وشبهات املعاصرين حوهلا -4
 2 الثالث عشر وحتريراتها.مجع القراءات أ. 

 2 الرابع عشر إثبات بعض األوجه القرائية ورد البعض اآلخر.ب. 
 -الدرة -شبهات حول أبرز املنظومات املتداولة: )الشاطبيةج. 

 الطيبة(.
 2 اخلامس عشر

 
 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 
 حماضرات

دروس 

 إضافية
 معامل 

 أو استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 
 :ا( اليت يقوم بها الطالب أسبوعيًّالذاتي االضايفالتعلم الفردي )-عدد ساعات الدراسة 

 

جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق .1

 تدريسها
 حيدد اجلدول التالي جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أواًل -

 املناسبة.



37 

 

 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثانًي -

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثالًث -

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
أن يؤصل الطالب ملنهج الدفاع عن القرآن 

 الكريم من الكتاب والسنة.
احملاضرة )اإللقاء(، 

 واحلوار واملناقشة.
 التعلم الذاتي

 

 االختبارات التحريرية
 اخلرائط املفاهيمية

 إعداد التقارير
 

 أن يتتبع نشأة الشبهات حول القرآن وتطورها 1-2

1-3 
أن يوضح الطالب الشبه املثارة حول القرآن 

 وأسبابها ودوافعها وغاياتها .

 املهارات املعرفية 2

2-1 
أن يستخرج الطالب الشبهات اليت بثها 

 املستشرقون يف مقدمات الكتب والتحقيق.

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،
 أسلوب حل املشكالت

 األنشطة البحثية

 

إعداد اخلطط 

 العلمية
كتابة  البحوث 

 العلمية
حتقيق املخطوطات 

 العلمية

 تقويم األنشطة
 

2-2 
أن يفند الطالب احلمالت الفكرية االستشراقية 

 اليت تطعن يف القرآن  والقراءات

2-3 
أن يربط الطالب بني احلمالت القدمية 

واحلديثة للطعن على القرآن باستكشاف 

 أهدافها ووسائلها.

4-2 
أن يصمم اخلطط واملشاريع العلمية اليت ختدم 

 هذا الفن

 وحتمل املسؤولية مهارات العالقات الشخصية 3

3-1 
بالتصدي ملعاجلة القضايا احلديثة  أن يبادر

 حول املوضوع.

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 جمموعات النقاش

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة
 العمل أن يتمكن من إدارة وقياده جمموعات 3-2

 أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا. 3-3
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 العروض التقدميية.

 التعلم التعاوني
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يوثق نتائج أحباثه بأساليب إحصائية 

 التعلم باملمارسة وتقنية
 البحوث املشرتكة

 العروض التقدميية

تصحيح البحوث 

 العلمية.

 تقييم املشاركات.
 أن يربز بالرباهني واألدلة ردوده حول الشبهات. 4-2

 
أن يستخدم املواقع والربامج لالنتصار للقرآن 

 والقراءات.

5 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(

 ال تنطبق

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، 

 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
من التقييم  نسبته

 النهائي

1 
املشاركة بإبداء املالحظات والنقاشات والرد على الشبهات 

 أثناء احملاضرة.

 واألنشطة والعروض التقدميية.
 %10 مستمر

 كتابة حبث علمي 2
من الثامن إىل 

 الرابع عشر
60% 

 تلخيص أحد األحباث املهمة بالرد على الشبهات وعرضها( 3
إىل  اخلامسمن 

 العاشر
20% 

4 
يكلف كل طالب وطالبة باالطالع على حبث ألحد زمالئه 

وإعداد تقرير لتقوميه وفق املنهج األكادميي لتقويم 

 البحوث

من التاسع إىل 

 اخلامس عشر
10% 
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 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
ويتابعون من قبل يعطى كل طالب وطالبة وقتًا كافيًا لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي،  -

 مدرس املقرر أثناء الكتابة.

 الساعات املكتبية ساعتان لكل مقرر -

 اإلعالن عن وسائل التواصل مع األستاذ يف موقع القسم. -

 .مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 النبأ العظيم   
 :املراجع

 االنتصار للباقالني. -1
 الفتاح شليب. رسم املصحف وأوهام املستشرقني لعبد -2
 مناهل العرفان للزرقاني. -3
 الدراسات النقدية لكتابي مذاهب التفسري جلولد تسيهر وتاريخ القرآن لنولدكة ومن معه. -4
نقض مزاعم املستشرقني ، للدكتور حسن ضياء  –حقائقه وخصائصه يف الكتاب والسنة  –وحي اهلل  -5

 الدين عرت ، طبعة الرابطة .

 ا هلم وما عليهم ، الدكتور مصطفى السباعي.م –االستشراق واملستشرقون  -6
 النبأ العظيم للدكتور حممد عبداهلل دراز . -7
 القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين للدكتور عبد الفتاح القاضي . -8
 وثاقة النص القرآني للدكتور حممد جبل. -9

 موقف كبار القساوسة من القرآن الكبري للدكتور احلميدي. -10

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2

 جملة تبيان للدراسات القرآنية. -

 جملة اإلمام الشاطيب. -

 جملة جامعة أم القرى . -

 اجملالت املتخصصة بالقرآن والقراءات وعلومها. -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 .مدينة امللك عبد العزيز للتقنيةحمرك حبث  -

 االسرتاتيجية.حمرك الشبكة  -

 .مكتبة الكتب والبحوث -

 األوفى. -

 املركز العلمي العربي. -

 البواحث. -
 موسعة امللك عبد اهلل العربية. -
 .موقع معهد اإلمام الشاطيب -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 برجميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -

 .املرافق املطلوبةو. 
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 

 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباني-1 .4
 طالب 30القاعات العامة سعة 

 مكتبة الكلية، ومكتبة امللك عبد اهلل.
 قاعة دراسية مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2 .1
 عرض البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة اإللكرتونية للطالبات.أدوات  -

 السبورات الذكية، جهاز عرض البيانات. -

مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق -3 .2

 قائمة بها(:
 .تطويرهتقويم املقرر الدراسي وإجراءات ز. 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:* . ش
 االستبانات املتعلقة باملقرر. -
 التقييم اإللكرتوني. -
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 متابعة املشروعات واألنشطة اليت يقدمها الطلبة. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:*  . ص

 العلمي واألكادميي للطلبة.متابعة اإلنتاج  -
 حتليل النتائج. -
 جمموعات النقاش. -
 .الزيارات املتبادلة -

 إجراءات تطوير التدريس:* . ض

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -
 وضع حوافز للطلبة. -
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس. -
 جمموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -

من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق * .1

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

 (: هيئة تدريس من مؤسسة أخرى
 :ـتصحيح عينات عشوائية  بلجنة مشكلة من القسم ل . ط

 .إجابات االختبارات -
 البحوث العلمية. -
 حتليل نتائج الطلبة ومقارنتها -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:* .2

 استطالع رأي الطالب. -

 .املختصني يف الدفاع عن القرآن الكريم وقراءاتهاستطالع رأي  -

 .القرآن الكريم وقراءاتهبالدفاع عن إرشاد الطالب إىل املواقع املهتمة  -
 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -
 حتليل نتائج الطلبة. -

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي اسم منسق الربنامج:

 .هـ 25/2/1440- م3/11/2018 التاريخ       التوقيع:
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 أم القرى جامعةاسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-22تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605721رمزه:   6القراءات العشر الكربى. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 مثان ساعات يف األسبوع.. عدد الساعات املعتمدة:     2
 الدكتوراهبرنامج   . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:        3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 .الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 .ال يوجدات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلب5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6

 دراسات تأصيلية يف علم الدراية. -2.  طبقات القراء وأسانيدهم -1            
املقر الرئيسي بالعابدية: . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:   7

 لشطر الطالب/ والزاهر: لشطر الطالبات

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  للطالب نعم قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:
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.األهدافب.   
عملي يف انتشار اإلقراء وسنة التلقي ومواكبة حاجة اجملتمع السهام اإل  ما هدف املقرر الرئيس؟-1

إعداد الدارس ليكون من خالل  للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على مواكبة العصر

حميطا بكل ما يتعلق جمازا بها جميزا لغريه، قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، 

 بها من علوم وأداء وتطبيق.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 راجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.لتقنية املعلومات أو م

تعتمد خطط التحسني على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطلبة لتطوير احملتوى، أساليب 

وى التدريس والتقييم، كما تتم متابعة أهم األحباث والربامج الصوتية يف علم القراءات لتحديث احملت

 باستمرار.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ج. 

 دليل الربنامج(. أو
القراءات العشر الكربى مادة علمية يتلقى خالهلا الطالب القرآن الكريم بالقراءات وصف عام للمقرر: 

على عدد من املشايخ املقرئني أهل اإلتقان واخلربة، وحيفظ خالهلا العشر الكربى من طريق طيبة النشر 

 .منت طيبة النشر البن اجلزري ويقرأ عددا من شروحها

 

 النهائي.16   للنصفي8   اسبوع14   املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 8 األول بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرض يس فرش حروف سورةشرح 
 8 الثاني بالعشر الكربى. ها، مع حفظه وعرضفرش حروف سورة الصافاتشرح 
، مع حفظه فرش احلروف من سورة ص إىل سورة األحقافشرح 

 بالعشر الكربى. هاوعرض
 8 الثالث

بالعشر  ها، مع حفظه وعرضفرش سورة األحقاف وأختيها شرح 

 الكربى.
 8 الرابع

، مع فرش احلروف من سورة احلجرات إىل سورة الرمحن عز وجل شرح 

 بالعشر الكربى. هاحفظه وعرض
 8 اخلامس

 ها، مع حفظه وعرضفرش سورة الرمحن عز وجل وسورة الواقعةشرح 

 بالعشر الكربى.
 8 السادس
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 ها، مع حفظه وعرضاحلشر –فرش احلروف من سورة احلديد شرح 

 بالعشر الكربى.
 8 السابع

 8 الثامن االختبار النصفي
 ها، مع حفظه وعرضالتغابن -فرش احلروف لسور  املمتحنةشرح 

 بالعشر الكربى.
 8 التاسع

بالعشر  هامع حفظه وعرض احلاقة -فرش احلروف لسور الطالقشرح 

 الكربى.
 8 العاشر

 ها، مع حفظه وعرضالقيامة -فرش احلروف لسور املعارجشرح 

 بالعشر الكربى.
 8 عشراحلادي 

 هما، مع حفظه وعرضالنازعات -فرش احلروف لسور اإلنسانشرح 

 بالعشر الكربى.
 8 الثاني عشر

بالعشر  هما، مع حفظه وعرضفرش احلروف لسور عبس الفجرشرح 

 الكربى.
 8 الثالث عشر

 هما، مع حفظه وعرضفرش احلروف لسور البلد إىل آخر القرآنشرح 

 بالعشر الكربى.
 8 الرابع عشر

 8 اخلامس عشر باب التكبري+ مراجعات
 8 السادس عشر االختبار النهائي

 
 ساعة 128  إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 
 حماضرات

دروس 

 إضافية
 معامل 

 أو استديو
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

 128 16 اختبارات: 40   65 ساعات التدريس الفعلية
 128     8 الساعات املعتمدة

 
 :ايت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف( ال-عدد ساعات الدراسة 

 ساعتان أسبوعيا للحفظ والعرض.      
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جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 تدريسها

 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التالي جماالت 
: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أواًل

 املناسبة.

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثانًي

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثالًث

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

 ن جماالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
القراءات أن يعرض الطالب القرآن الكريم ب

العشر الكربى من طريق طيبة النشر 

 برواياتها وطرقها.

 تلقيال

 احملاكاة

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

الشفوية االختبارات 

 املقننة

 التقييم املستمر

1-2 
أن يستدل على القراءات العشر بشواهدها من 

 .طيبة النشر

 احملاضرة )اإللقاء(

 املناقشة
االختبارات 

 التحريرية

1-3 
أن يصنف الطالب مصادر طيبة النشر 

 وشروحها .

 احملاضرة

 األنشطة البحثية

االختبارات 

 التحريرية

 تقويم املشاركات

 أن يفسر الطالب املنت املقرر تفسريا متكامال. 1-4

 تشكيل فرق العمل

 العروض التقدميية،

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة

االختبارات 

 التحريرية

تقويم املناقشة 

 واملشاركة.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 اخلرائط املفاهيمية

 املعرفية املهارات 2

2-1 
طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن 

 .تطبيقا عمليا

 اكاةاحمل

 العرض

 االستماع

خالل تقويم القراءة 

 احملاضرة.

االختبارات 

 الشفهية.

2-2 
يف مصادر علم القراءات الطالب  يستخدمأن 

 إعداد البحوث املتخصصة.

 األنشطة البحثية.

 

 

قراءة البحوث 

 وتقييمها.

2-3 
باجلمع من خالل  قراءة زمالئه يقوم أن 

 يف احملاضرة.هلم قراءتهم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني

تقويم القراءة يف 

الفصل، واالختبارات 

 الشفهية

2-4 
أن يوجه القراءات اليت درسها توجيها 

 صحيحا.

 املناقشة

 التكاليف األسبوعية
 

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3

 يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحثأن  3-1
 واحملاكاةاحملاضرة 

 واملناقشة
 .التقييم املستمر

3-2 
أن يتمكن من إدارة وتنظيم زمالئه يف 

 اجملموعة.

تشكيل فرق العمل 

 وإقامة مناقشات بينها.

عرض األحباث 

 والعروض ومناقشتها
 

تقويم املشاريع 

 املشرتكة.

 املستمرالتقييم 

 ملفات اإلجناز

 
3-3 

أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة 

 .والبحث

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يساهم يف نشر القراءات وعلومها داخل 

 وخارج اجلامعة

التكليف حبضور 

الندوات واملؤمترات 

بالتخصص وكتابة 

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

أن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية  2-4 نشر األحباث
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 عنها.تقارير  متقنة

التكليف بساعات التقل 

عن اثنتني فصليا 

 لإلقراء.

 العروض التقدميية
 البحوث والواجبات

تقارير اللجنة 

العلمية لألنشطة 

والساعات 

 3-4 التطوعية.

والربامج أن يستخدم وسائل التقنية 

احلاسوبية يف إعداد البحوث والعروض 

 التقدميية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،  م

 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %15 الثامن االختبارات النصفية. 1
 %10 الثالث عشر ومناقشتها. كتابة البحوث 2
 %5 اخلامس عشر تقارير الساعات التطوعية واألنشطة األكادميية. 3

 %15 مستمر التقييم املستمر واالختبارات الشفوية 4

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي 5
 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
لكتابة البحث الذي كلف به يف املادة، كما يسمح له باالتصال يعطى كل طالب وطالبة وقتا كافيا 

 وحتدد الساعات املكتبية لألساتذة كل فصل بواقع ساعتني لكل مقرر. باملدرس لالستشارة وتقييم عمله.

 .مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: -

 النشر يف القراءات العشر حملمد بن اجلزري. -
 ألمحد بن حممد بن اجلزري املعروف بابن الناظم.شرح طيبة النشر،  -
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حملمد بن حممد النويري. -



48 

 

 الكوكب الدري شرح الطيبة، حملمد الصادق قمحاوي -
 املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، للدكتور حممد سامل حميسن. -

 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية 2

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: -

 املكتبة الشاملة.-1

 االنرتنت.-2 -2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 .املرافق املطلوبةو. 
املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد  بّين متطلبات

 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة، وغريها(:

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1

 القاعات الدراسية. -
 مكتبة الكلية. -
 قاعات دراسية مزدوجة مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2

 استوديوهات مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرض بيانات، وباالنرتنت لتدريس الطالبات. -2

كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا  -3

 قائمة بها(:
 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز. 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:*

 االستبيانات. -

 .اإللكرتونيالتقييم  -
       من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس *

 جمموعات النقاش. االختبارات من قبل جلنة،    
 حضور الدورات يف طرق التدريس وأساليب التقويم. إجراءات تطوير التدريس:* 
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة *

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

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:

 إجابات الطالب يف االختبارات -

 البحوث العلمية. -
 االستماع لقراءات عشوائية للطالب والطالبات. -
 االختبار الشفوي من جلنة. -

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات *

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -
 إرشاد الطالب إىل املواقع املهتمة بالقراءات وعلومها. -

 

 اهلل بن صاحل السلميد. حبيب  اسم منسق الربنامج:

 هـ1440 /22/2 التاريخ       التوقيع:
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-25تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605- 722طبقات القراء وأسانيدهم  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان دراسيتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 الدكتوراه. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 السنة التحضريية للدكتوراه. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 (، ودراسات تأصيلية يف علم الدراية.6القراءات العشر الكربى )      .14
 فرع أو فروع تقديم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. 7 .15

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: * قاعات احملاضرات التقليدية .ك 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ل 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م 
    

  النسبة:  باملراسلة .ن 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .س 
 

 تعليقات:

يقدم املقرر للطالب يف املقر الرئيس بالعابدية، وللطالبات عن طريق االستديو هات، مع عرض ما يلزم من 

 أعمال عرب األجهزة املتوفرة يف قاعات التدريس.
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 .األهدافب. 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف املقرر إىل تعميق معرفة  الطالب بطبقات القراء وأسانيدهم ومدارس اإلقراء وأشهر الكتب املؤلفة يف 

هذا اجملال وما جتوز القراءة به وما ال جيوز. من خالل دراسة األسانيد املختلفة يف القراءات، وبيان درجتها. 

 راء، والقراءات املسندة، وتراجم القراء.وأحكام األئمة عليهاو دراسة الكتب اليت ألفت يف طبقات الق

 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
استخدام تقنية املعلومات بشكل ملحوظ، والرجوع اىل املراجع الرئيسية اخلطط اليت يتم تنفيذها: 

 .والفرعية عن طريق التعامل مع املكتبة اجلامعية أو عرب االنرتنت

 مراجعة احملتوى بشكل مستمر من خالل لتغذية الراجعة من الطالب لتحسينه.
نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقةد. 

 دليل الربنامج(. أو
بقدم املقرر من خالل احملاضرات والنقاشات على قسمني رئيسني القسم النظري حيدد  وصف عام للمقرر:

مفهوم اإلسناد والطبقات ويقارن بني أسانيد القراء وغريها ويدرس أهم مدارس اإلقراء وأهم الكتب املؤلفة 

 أما القسم التطبيقي فيدرس أسانيد القراء وحيكم عليها. يف الطبقات،

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس
تعريف ) القراءات ، الطبقة ، السند ( أهمية دراسة طبقات القّراء  - 1

 وأسانيدهم
1 2 

أسانيد القراء موازنة بقواعد مدلول اإلسناد يف اللغة واصطالح القراء،  – 3

احملدثني، توهم أحادية السند يف القراءة، الفرق بني مناهج القراء واحملدثني 

 يف نقل القراءة .

1 2 

 علو اإلسناد والرحلة يف طلب علم القراءات . - 4
 طرق التحّمل واألداء عند القّراء وأقسام العلو والنزول . - 5

1 2 
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القراءات عرب العصور وطبقات القّراء بها ، ومن دراسة أشهر مدارس  - 6

 –األندلس  –مصر  –الشام  –البصرة  –الكوفة  –املدينة  –أمثلتها : ) مكة 

املغرب ( ، من حيث : تاريخ كل مدرسة ونشأتها ، أعالمها، أهم ما متيزت به ، 

 آثارها.

3 6 

 دراسة أشهر كتب طبقات القّراء ، ومن أمثلتها : -7
 كتاب معرفة القّراء الكبار على الطبقات واألعصار لإلمام الذهيب .

 كتاب غاية النهاية يف طبقات القّراء لإلمام ابن اجلزري .
من حيث : عنوان الكتاب ، مؤلفه ، منهجه فيه ومناذج منه ، قيمته العلمية 

 .ومميزاته ، املآخذ واملالحظات

2 4 

 2 1 يف القراءات ومناذج منها .دراسة منهج بعض الكتب املسندة  - 8
دراسة املصادر اليت عنيت بذكر كتب القراءات ، واملصادر اليت اهتمت  - 9

 برتاجم رجال القراءات .
2 4 

 دراسة أسانيد بعض القّراء ، مثل : - 10

حممد بن حممد بن  –يوسف بن جبارة اهلذلي  –) حفص بن عمر الدوري 

 اجلزري ( .

1 2 

 4 2 مفّصلة ألسانيد القّراء العشرة ورواياتهم وطرقهم .دراسة  - 11
 2 1 دراسة بعض األسانيد الضعيفة وبيان أسباب ضعفها . مع مراجعات. -12

 
  إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 30 == == == == 30 ساعات التدريس الفعلية

 2 == == == == 2 الساعات املعتمدة
 

 :ايت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف( ال-عدد ساعات الدراسة 
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جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق .2

 .تدريسها

 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التالي جماالت
: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أواًل -

 املناسبة.

: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثانًي -

 املستهدفة.

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثالًث -

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

 ن جماالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
الطالب معنى الطبقات واألسانيد. يف  حيددأن 

 علم القراءات.

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واملناقشة.واحلوار 
 العروض التقدميية

 فرق العمل

 االختبارات التحريرية
 إعداد التقارير

 تقويم العروض
 1-2 

الطالب املقصود باملدارس اإلقرائية يوضح أن 

 وأهميتها.

1-3 
أن يربز الطالب أهم طرق التحمل واألداء يف 

 القراءات.

 املهارات املعرفية 2

2-1 
مواطن القوة والضعف يف  ف الطالبأن يكتش

 األسانيد القرائية.

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،
 أسلوب حل املشكالت

 األنشطة البحثية

 التعلم الذاتي

 

إعداد اخلطط 

 العلمية
كتابة  البحوث 

 العلمية
 تقويم األنشطة

 اخلرائط املفاهيمة

 االختبارات التحريرية

 األسانيد املختلفة.أن يقارن بني أنواع  2-2

2-3 
أن يستخدم قواعد الفن ومصادره يف احلكم على 

 األسانيد.

2-4 
أن يتمكن من كتابة حبث علمي مستوف 

ألساسيات البحث العلمي وشروطه ، فيما يتعلق 
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

  .مبفردات املقرر 
 أن حيلل أسانيد القراءات املقبولة واملردودة. 2-5

2-6 
واملشاريع العلمية اليت ختدم أن يصمم اخلطط 

 .هذا الفن

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر ملعاجلة القضايا املتعلقة بطبقات 

 القراء وأسانيدهم

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 جمموعات النقاش

 العروض التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة
 أن يتمكن من إدارة وقياده جمموعات العمل 3-2

2-3 

 أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم باملمارسة أن يوثق نتائج أحباثه بأساليب إحصائية وتقنية 4-1

 البحوث املشرتكة

 العروض التقدميية

 األنشطة التطوعية

تصحيح البحوث 

 العلمية.

 تقييم املشاركات.

 التقارير

 أن يربز بالرباهني أهمية هذ العلم. 4-2

 .أن يستخدم املواقع والربامج خلدمة هذا العلم 4-3

4-3 
مبكة املكرمة  أن يساهم يف املدارس اإلقرائية

 ملتزما بآداب املقرئ.

5 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(

 ال تنطبق
  



55 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

 م
مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة 

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
التقويم املستمر بناًء على نشاط الطالب وتقدميه ملا يطلب 

 حبوث وتكاليف  وتقارير.منه من 
 %40 على مدار الفصل

 %50 الثامن كتابة حبث علمي 2
 %10 مستمر نشاط تطوعي 3
4    
 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 

التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
يعطى كل طالب وطالبة وقتًا كافيًا لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي، ويتابعون من قبل  -

 أثناء الكتابة.مدرس املقرر 

 .الساعات املكتبية ساعتان لكل مقرر -

 اإلعالن عن وسائل التواصل مع األستاذ يف موقع القسم. -

 .مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 معرفة القّراء الكبار للذهيب .-1

 غاية النهاية البن اجلزري .-2
 الدمشقي . طبقات القراء السبعة ألمني الدين السالر-3
 أحاسن األخبار يف حماسن السبعة األخيار ألمني الدين احلارثي احلموي .-4

 " كتب الطبقات " عمومًا كـــطبقات ابن سعد وغريها .-5

" كتب القراءات املسندة " عمومًا ، كالسبعة البن جماهد ، وجامع البيان والتيسري للداني والنشر -6

 وغريها.

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2

 جملة تبيان للدراسات القرآنية. -

 جملة اإلمام الشاطيب. -

 جملة جامعة أم القرى . -
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 اجملالت املتخصصة بالقرآن والقراءات وعلومها. -

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 مدينة امللك عبد العزيز للتقنية.حمرك حبث  .1

 حمرك الشبكة االسرتاتيجية. .2

 مكتبة الكتب والبحوث. .3

 األوفى. .4

 املركز العلمي العربي. .5

 البواحث. .6
 موسعة امللك عبد اهلل العربية. .7
 موقع معهد اإلمام الشاطيب. .8

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 برجميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -

 .املرافق املطلوبةو. 
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 

 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباني-1

 .طالب 30القاعات العامة سعة  -

 مكتبة الكلية، ومكتبة امللك عبد اهلل. -

 قاعة دراسية مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2

 عرض البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة اإللكرتونية للطالبات.أدوات  -

 السبورات الذكية، جهاز عرض البيانات. -

مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  -3

 قائمة بها(:
 .تطويرهتقويم املقرر الدراسي وإجراءات ز. 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:*

 االستبانات املتعلقة باملقرر. -
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 التقييم اإللكرتوني. -
 متابعة املشروعات واألنشطة اليت يقدمها الطلبة. -

       اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:*

 اإلنتاج العلمي واألكادميي للطلبة.متابعة  -
 حتليل النتائج. -
 جمموعات النقاش. -
 .الزيارات املتبادلة -

  إجراءات تطوير التدريس:* 

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -

 وضع حوافز للطلبة. -
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس. -
 جمموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة *

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

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 :ـتصحيح  عينات عشوائية  بلجنة مشكلة من القسم ل   
 إجابات االختبارات. -
 البحوث العلمية. -
 .حتليل نتائج الطلبة ومقارنتها -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:*

 استطالع رأي الطالب. -

 استطالع رأي املختصني يف الدفاع عن القرآن الكريم وقراءاته. -

 املهتمة بالدفاع عن القرآن الكريم وقراءاته.ارشاد الطالب إىل املواقع  -

 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -
 حتليل نتائج الطلبة. -

 

  حبيب اهلل بن صاحل السلميد.   اسم منسق الربنامج:

 هـ2/1440/ 25 التاريخ       التوقيع:
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 أم القرىجامعة اسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-26تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605- 723دراسات تأصيلية يف علم الدراية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .16
 ثالث وحدات دراسية. عدد الساعات املعتمدة: 2 .17
 القراءات( ختصص) الدكتوراهبرنامج . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .18

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الدكتوراهالفصل الثاني من منهجية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .19
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .20
 طبقات القراء -القراءات العشر الكربى. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
الرئيس  املقرللطالب      . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .22

   ، وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر.بالعابدية

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .ع 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ف 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص 

    

  النسبة:  باملراسلة .ق 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر 
 

 تعليقات:

يقدم املقرر للطالب يف املقر الرئيس بالعابدية، وللطالبات عن طريق االستديو هات يف العابدية إىل مقر 

 الطالبات بالزاهر

 .األهدافب. 
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 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

واملناقشة والرتجيح يهدف املقرر إىل تأصيل مسائل الدراية لعلم القراءات باالعتماد على األدلة واالستنباط 

بني أبرز املسائل واملوضوعات املتعلقة بالقراءات القرآنية وعلومها وحبثها حبثًا مفردًا ومبسوطًا مدعمًا 

باألدلة واملناقشات. ثم التطبيق على مناهج املؤلفني ألصول كتاب النشر. والتعرف على علم التحريرات 

 ومناهجه ومدارسه.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي )مثل االستخدام املتزايد -تنفيذها  يتم-اذكر بإجياز أي خطط -2

لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

 الدراسة(.

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب وتتضممن خطط 

 متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات اليت متس املقرر. حتديثه
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة ج. 

يتعرض  املقرر ألهم مباحث علم القراءات دراية مثل حقيقة التواتر يف  التعريفية أو دليل الربنامج(. 

العالقة بني معاني األحرف السبعة ورسم  القراءات، آراء العلماء يف تواتر القراءات الثالث املكملة للعشر.

وما املصحف واالختيار يف القراءة، تارخيه، وحكمه، وأمثلته ثم التعريف بأصول النشر وعلم التحريرات 

 يرتبط بها.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس
املدلول اللغوي واالصطالحي للتواتر، حقيقة التواتر يف القراءات، 

االستفاضة اليت حتقق تواتر القراءة، آراء العلماء يف تواتر القراءات 

 تواتر القراءات.الثالث املكملة للعشر، ما بقي من 
 3 األول

العالقة بني معاني األحرف السبعة ورسم املصحف، واألقوال يف اشتمال 

 رسم املصاحف على األحرف السبعة.
 3 الثاني

 3 الثالث االختيار يف القراءة، تارخيه، وحكمه، وأمثلته.
 3 الرابع التعريف بابن اجلزري وكتابه نشر القراءات العشر.
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 3 اخلامس عن الكتب اليت اعتمدها ابن اجلزري يف كتابه النشر. حملة موجزة/1
حمللة موجزة عن الطرق املعتمدة وغري املعتمدة عن العشرة وسبب / 2

 اعتمادها أو اهماهلا.
 3 السادس

التعرف على أشهر أصول النشر ومناهج مؤلفيها، حنو: التذكرة البن 

. الغاية البن مهران. الروضة ألبي على وللمعدل. التيسري للداني. غلبون

التذكار البن شيطا. الكامل للهذلي. املستنري البن سوار. التجريد 

 للصقلي. املصباح للشهرزوري. غاية االختصار للهمذاني.

 السابع

 والثامن
6 

 3 التاسع تعريف علم التحريرات.
 3 العاشر نشأته وتارخيه وفوائده.

حكم العمل بالتحريرات، وآراء العلماء يف ذلك. وحكم التلفيق واخللط 

 بني القراءات.
 3 احلادي عشر

 3 الثاني عشر املؤلفات يف التحريرات ومناهج مؤلفيها.
 3 الثالث عشر .مدارس التحريرات

املختلف فيها، حنو: حكم التجويد، التكبري،  أبرز املسائل التجويدية

 القراءة باألحلان، البسملة يف أجزاء براءة، الفرق بني الضاد والظاء.
 3 الرابع عشر

. خمارج 1الدراسات الصوتية بني القدماء واحملدثني، ويف مسائل: 

. الوحدة الصوتية والصورة 2احلروف وصفاتها بني القدماء واحملدثني. 

               )قضية احلروف ـ األصول والفروع ـ املستحسن واملستقبح(.الصوتية 

. املالح األدائية يف قراءة القرآن الكريم )املماثلة واملخالفة ـ الفتح 3

 واإلمالةـ أوجه الوقف ـ النرب ـ التزمني ـ التنغيم(.

 3 اخلامس عشر

 

 48 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو إضافيةدروس  حماضرات 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
      3 الساعات املعتمدة
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 :اخالل أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف( اليت يقوم بها الطالب -عدد ساعات الدراسة 

 لدراساتبعلم ا املتعلقة املوضوعاتحول  حبوث يكلف الطالب والطالبات بكتابة  ساعتان أسبوعيا

 خالل الفصل الدراسي. الدراية علم يف التأصيلية

 

جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق .3

 تدريسها
 حيدد اجلدول التالي جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أواًل

 التعلم املناسبة.

: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم اثانًي

 املستهدفة.

وتقويم خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس اثالًث

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم 

متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت 

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
أن يوضح  حكم العمل بالتحريرات، وآراء العلماء 

 احملاضرة )اإللقاء(، يف ذلك.

 واحلوار واملناقشة.
 العروض التقدميية

 فرق العمل

االختبارات 

 التحريرية
االختبارات 

 الشفوية القصرية

 إعداد التقارير

 تقويم العروض

1-2 
أن يؤصل الطالب مسائل الدراية لعلم القراءات 

 باالعتماد على األدلة واالستنباط واملناقشة.

1-3 
أن يستنبط الطالب األقوال الراجحة يف مسائل 

 الدراية بالنظر إىل قوة وسالمة الدليل.

1-4 
الكتب اليت اعتمد عليها ابن أن يصنف الطالب 

 اجلزري بالنشر.
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفًق

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املهارات املعرفية 2

2-1 
أن يقارن  الطالب الدراسات الصوتية بني القدماء 

 .واحملدثني

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،
 أسلوب حل املشكالت

 األنشطة البحثية

 

إعداد اخلطط 

 العلمية
كتابة  البحوث 

 العلمية
حتقيق 

املخطوطات 

 العلمية

 تقويم األنشطة

نشر األحباث 

 احملكمة

2-2 
أن يرجح الطالب بني أبرز املسائل واملوضوعات 

 املتعلقة بالقراءات القرآنية وعلومها.

2-3 
أن يعلل الطالب أسباب قبول الطرق وردها يف 

 القراءات.

 أن يبتكر املشاريع العلمية اليت ختدم هذا الفن 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر ملعاجلة القضايا املتعلقة بالدراسات 

 التأصيلية.

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 جمموعات النقاش

 العروض التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة

 من إدارة وقياده جمموعات العمل أن يتمكن 3-2

 أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا. 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم باملمارسة أن يوثق نتائج أحباثه بأساليب إحصائية وتقنية . 4-1

 البحوث املشرتكة

 العروض التقدميية

 األنشطة العلمية

تصحيح البحوث 

 العلمية.

 تقييم املشاركات.

 إعداد التقارير

 أن يربز بالرباهني أهمية هذ العلم. 4-2

 أن يستخدم املواقع والربامج خلدمة هذا العلم 4-3

5 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(

 ال تنطبق
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

 م
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، مهام التقويم 

 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
التقويم املستمر بناًء على نشاط الطالب وتقدميه ملا 

 يطلب منه من واجبات وتكاليف وأنشطة ومشاركات.
 %30 على مدار الفصل

 %55 ثاني عشرال .كتابة حبث علمي 2
 %15 عشر امساخل .علمي وكتابة التقارير بذلكنقد األحباث وفق املنهج ال 3
4    
 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل 

الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل طالب )مع ذكر مقدار 

 أسبوع(.

لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي، ويتابعون من قبل  اا كافًييعطى كل طالب وطالبة وقًت -

 مدرس املقرر أثناء الكتابة.

 .الساعات املكتبية ساعتان لكل مقرر -

 يف موقع القسم.اإلعالن عن وسائل التواصل مع األستاذ  -

 .مصادر التعّلمه. 
 ـ أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 1

 اإلبانة عن معاني القراءات، ملكي بن أبي طالب. .1
 االختيار عند القراء، ألمني فالتة .2
 أحباث جديدة يف علم األصوات والتجويد، للدكتور غامن قدوري احلمد. .3
قدوري احلمد. وأهمية علم األصوات الدراسات الصوتية عند علماء التجويد للدكتور غامن  .4

 اللغوية يف دراسة التجويد، للدكتور غامن قدوري احلمد.
 املرشد الوجيز ألبي شامة. .5
 منجد املقرئني، البن اجلزري .6
 النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري .7
 التواتر يف القراءات القرآنية، للدكتور حسن هبشان. .8
 الروض النضري، لإلمام املتولي. .9
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 بدائع الربهان، لألزمريي. .10
 نقد منهج اإلمامني، األزمريي، واملتولي يف حتريراتهما على الطيبة، إليهاب فكري. .11

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2

 .جملة جامعة أم القرى للبحوث العلمية احملكمة -

 .جملة اجلامعة اإلسالمية -

 .لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القرى  -

 .جملة البحوث والدراسات يف اآلداب والعلوم الرتبوية -

 .جملة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية -

 .جملة معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي جبامعة أم درمان اإلسالمية -
 .جملة كلية القرآن الكريم بطنطا -

 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

 حمرك حبث مدينة امللك عبد العزيز للتقنية. -

 حمرك الشبكة االسرتاتيجية. -

 مكتبة الكتب والبحوث. -

 األوفى. -

 املركز العلمي العربي. -

 البواحث. -
 موسعة امللك عبد اهلل العربية. -
 .موقع معهد اإلمام الشاطيب -

 الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 4

 برجميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -

 .املرافق املطلوبةو. 
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 اآللي املتاحة، وغريها(:املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب 

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1
 .طالب 30القاعات العامة سعة  -

 مكتبة الكلية، ومكتبة امللك عبد اهلل. -
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 قاعة دراسية مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. -
 معمل صوتي. -

 البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض -2
أدوات عرض البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة اإللكرتونية  -

 للطالبات.

 السبورات الذكية، جهاز عرض البيانات. -

رفق مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أ-3

 قائمة بها(:
 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز. 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:*
 االستبانات املتعلقة باملقرر. -
 التقييم اإللكرتوني. -
 متابعة املشروعات واألنشطة اليت يقدمها الطلبة. -

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية*
 متابعة اإلنتاج العلمي واألكادميي للطلبة. -
 حتليل النتائج. -
 جمموعات النقاش. -
 .الزيارات املتبادلة -

 إجراءات تطوير التدريس:* 

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -
 وضع حوافز للطلبة. -
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس. -
 جمموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -

 * إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة

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

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 :ـت عشوائية بلجنة مشكلة من القسم لتصحيح عينا . ظ

 إجابات االختبارات. -
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 البحوث العلمية. -
 حتليل نتائج الطلبة ومقارنتها. -

 *:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 
اخلطط بلجنة تتم مراجعة  ي املختصني و حتليل نتائج الطلبةو رأ، بعد استطالع رأي الطالب -

مكونة من منسق الربنامج واألساتذة بشكل دوري للتحديث إما يف احملتوى أو توزيع الدرجات أو 

 أساليب التقييم.

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي اسم منسق الربنامج:

 ـه1440-2-23 التاريخ  التوقيع:
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:
 :واسرتاتيجيات التدريستعلم وطرق القياس المصفوفة خمرجات  1/ 5/ 1/ 4

 طرق القياس اسرتاتيجيات التدريس ا جملاالت التعلم يف اإلطار الوطينخمرجات التعلم وفًق 
 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي) املهارات املعرفية 1

1-1 
أن يعرض الطالب حفظه للقرآن بالقراءات العشر 

 الكربى.

 االستماع

 احملاكاة

 التلقي

 االختبارات الشفوية

 التقييم املستمر

 اإلجازة بالسند

1-2 
أن يتبع تاريخ مدارس اإلقراء والقراءات ، وطبقاتها، 

 احملاضرة .وآثارها

 التعلم الذاتي

 احلوار واملناقشة

 التعلم التعاوني

 العروض التقدميية

 األنشطة البحثية

 

االختبارات 

 التحريرية

 تقويم األحباث

 تقويم املشاركات

 امللصقات البحثية

 املتابعة

 أن يناقش األحكام املتعلقة بالقراءات وعلومها. 1-3

 قواعد الفن.أن مييز بني الطرق املقبولة واملردودة حسب  1-4

1-5 
أن يعرض الطالب حفظه للقرآن بالقراءات العشر 

 الكربى.

1-6 
أن يتبع تاريخ مدارس اإلقراء والقراءات ، وطبقاتها، 

 .وآثارها

 ت والعلوم املرتبطة بها.لقراءايف اأن يتتبع تاريخ التدوين  1-7
 (وراهالدكت – املاجستري – الدبلوم العالي) :املهارات االدراكية 2

2-1 
أن حيلل اجلهود املبذولة يف القراءات وعلومها وأهدافها 

 أسلوب حل املشكالت ونتائجها.

 العصف الذهين

 جمموعات النقاش

عرض األحباث 

 ومناقشتها

البحث العلمي يف 

املصادر وقواعد 

 البيانات.

 احلوار واملناقشة

 

االختبارات 

 التحريرية

تقويم األحباث 

 واملشاركات

مقاييس التقويم 

(rubrics) 
 التكاليف املنزلية

إفادات نشر األحباث 

 باجملالت احملكمة

 

2-2 
أن يفند الشبهات املثارة حول القراءات والقرآن بإبطاهلا 

 وإيضاح زيفها.

2-3 
أن يوظف معارفه يف وضع احللول البحثية ومعاجلة 

 قضايا الفن.

2-4 
التطويرية اليت ختدم أن يصمم البحوث واملشاريع 

 القراءات وعلومها.

2-5 
أن يستدل على أثر القراءات الصحيحة والشاذة يف اللغة 

 والتفسري واألحكام.

 .أن يقيم األسانيد املختلفة يف القراءات  2-6

أن يستنبط األقوال الراجحة يف مسائل القراءات بالنظر  2-7
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 طرق القياس اسرتاتيجيات التدريس ا جملاالت التعلم يف اإلطار الوطينخمرجات التعلم وفًق 
 لقوة الدليل ووجه الداللة.

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي)مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

3-1 
ان يبادر لتطوير اإلنتاج العلمي وطرق عرضه مبا يناسب 

 العصر
املشاركة باألنشطة 

 األكادميية
 األنشطة البحثية

 جمموعات النقاش

 العروض التقدميية.

 تشكيل فرق العمل

 املشرتكةاملشاريع 

 تقييم األحباث

 واملشاريع
مقاييس التقويم 

(rubrics) 

تقييم الطالب 

 بعضهم لبعض

 ملف اإلجناز

 التقويم الذاتي.

3-2 
أن يساهم يف إدارة وقيادة فرق العمل يف جمال 

 التخصص.

3-3 
أن يستخدم إمكاناته يف تقديم احللول ومعاجلة 

 املشاكل املتعلقة بالتخصص.

3-4 
يساهم يف بناء األنشطة األكادميية اليت تعنى بنشر أن 

 القراءات وعلومها.

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي) مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية 4

4-1 
أن يتواصل بشكل فعال مع احمليط األكادميي 

 واخلارجي لنشر القراءات وعلومها.

 باملمارسةالتعلم 
 املشاريع املشرتكة

العروض التقدميية من 

 قبل الطلبة

توثيق نتائج األحباث 

 بطرق إحصائية

تقويم الطلبة 

لبعضهم من خالل 

 مقاييس التقويم

تقويم املشاريع 

 واألحباث

 إعداد التقارير.

حتكيم امللصقات 

 البحثية

املشاركة بامللتقيات 

 العلمية

4-2 
واالتصاالت يف حبث  أن يستخدم تقنية املعلومات

 القضايا القرآنية وايصال نتائجها

  حركية- املهارات النفس 5
   تنطبق ال 5-1
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 :املقررات املقدمةعلى الربنامج تعلم  رجاتخمتوزيع  2/ 5/ 1/ 4

 نواتج التعلم

 رراتــمقـال

القراءات 

العشر 

 (5الكربى )

القراءات 

العشر 

 (6الكربى)

دفاع عن 

 القرآن

القراءات 

الشاذة 

 وتوجيهها

طبقات القراء 

 وأسانيدهم

دراسات تأصيلية 

 الدراية يف علم
 الرسالة

       

ا
ية

رف
ملع

ت ا
را

ها
مل

 

أن يعرض الطالب حفظه 

للقرآن بالقراءات العشر 

 ى.الكرب

       

أن يتبع تاريخ مدارس 

اإلقراء والقراءات ، 

 .وطبقاتها، وآثارها

       

أن يناقش األحكام املتعلقة 

 بالقراءات وعلومها.
       

الطرق أن مييز بني 

املقبولة واملردودة حسب 

 .قواعد الفن

       

 

 خمرجات التعلم

القراءات 

العشر 

 (5الكربى )

القراءات 

العشر 

 (6الكربى)

 

ن ع  دفاع

 القرآن

القراءات 

الشاذة 

 وتوجيهها

 

طبقات القراء 

 وأسانيدهم

دراسات 

 تأصيلية
 الرسالة

       

ية
ك

را
إلد

ت ا
را

ها
امل

 

املبذولة اجلهود أن حيلل 

يف القراءات وعلومها 

 وأهدافها ونتائجها.

       

أن يفند الشبهات املثارة 

حول القراءات والقرآن 

 .بإبطاهلا وإيضاح زيفها

       

أن يوظف معارفه يف وضع 

احللول البحثية ومعاجلة 

 .قضايا الفن

       

       أن يصمم البحوث 



70 

 

اليت  واملشاريع التطويرية

 .ختدم القراءات وعلومها

ثر أأن يستدل على 

القراءات الصحيحة 

والشاذة يف اللغة والتفسري 

 .واألحكام

       

 
أن يقيم األسانيد املختلفة 

 يف القراءات
       

 

أن يستنبط األقوال 

الراجحة يف مسائل 

ءات بالنظر لقوة القرا

 الدليل ووجه الداللة.

       

 

 خمرجات التعلم

 رراتــمقـال

القراءات 

العشر 

 (5الكربى )

القراءات 

العشر 

 (6الكربى)

دفاع عن 

 القرآن

القراءات 

الشاذة 

 وتوجيهها

طبقات القراء 

 وأسانيدهم

دراسات تأصيلية 

 يف علم الدراية
 الرسالة

       

ية
ول

سؤ
امل

ل 
حتم

 و
ية

ص
خ

ش
ال

ت 
قا

ال
لع

ت ا
را

ها
م

 

لتطوير اإلنتاج ن يبادر أ

العلمي وطرق عرضه مبا 

 يناسب العصر

       

أن يساهم يف إدارة وقيادة 

فرق العمل يف جمال 

 .التخصص

       

أن يستخدم إمكاناته يف 

تقديم احللول ومعاجلة 

املشاكل املتعلقة 

 .بالتخصص

       

األنشطة أن يساهم يف بناء 

اليت تعنى  األكادميية

 وعلومها. تالقراءابنشر 

       

القواعد املنظمة  يلتزمأن 

 .لإلقراء واإلجازة
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 خمرجات التعلم

 رراتــمقـال

القراءات 

العشر 

 (5الكربى )

القراءات 

العشر 

 (6الكربى)

دفاع عن 

 القرآن

القراءات 

الشاذة 

 وتوجيهها

طبقات القراء 

 وأسانيدهم

تأصيلية دراسات 

 يف علم الدراية
 الرسالة

       

ية
دد

لع
ت ا

را
ها

امل
 و

ية
قن

لت
ت ا

را
ها

امل
 و

صل
وا

لت
ت ا

را
ها

م
 

أن يتواصل بشكل فعال 

مع احمليط األكادميي 

واخلارجي لنشر 

 .القراءات وعلومها

       

أن يستخدم تقنية 

صاالت يف تاملعلومات واال

حبث القضايا القرآنية 

 وايصال نتائجها

       

 

 :شروط القبول والتسجيل بالربنامج 1/ 5

 أن يكون املتقدم سعوديًا أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني. .1

أن يكون املتقدم حاصاًل على شهادة املاجستري من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معرتف  .2

 بها بتقدير جيد جدًا على األقل.

 أن يكون حسن السرية والسلوك والئقًا طبيًا. .3

 تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.أن يقدم  .4

 التفرغ التام لدراسة مرحلة الدكتوراه. .5

 موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا. .6
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  مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات:-6

مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املتوفرة  -6-1

 بالقسم

 التجهيزات املتاحة السعة

 + سبورةجهاز العرض 30 القاعات الدراسية

 املعامل واملختربات والورش

   1معمل رقم 

   2معمل رقم 

   3معمل رقم 

   4معمل رقم 

 املكتبة ومصادر املعلومات

 احلاسب اآلليأجهزة  50 الكتب واملراجع .1

 أجهزة احلاسب اآللي 50 املصادر الرقمية وقواعد املعلومات .2

 

 التجهيزات املتاحة السعة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املطلوبة: -6-2
 أجهزة العرض  القاعات الدراسية

 املعامل واملختربات والورش

   1معمل رقم 

   2معمل رقم 

   3معمل رقم 

   4معمل رقم 

 املكتبة ومصادر املعلومات

 أجهزة احلاسب اآللي  الكتب واملراجع .1

 أجهزة احلاسب اآللي  املصادر الرقمية وقواعد املعلومات .2
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  اجملاالت البحثية الرئيسية بالقسم: 7/1

 املخطوطات املتعلقة بالقراءات وعلومها.دراسة وحتقيق  -

 حبث ودراسة العالقة بني علوم القراءات وغريها من العلوم الشرعية والعربية. -

 إبراز معامل املدراس اإلقرائية، وتتبع تطورها يف خمتلف أقطار العامل حتى عصرنا احلديث. -

 تقريب علوم القراءات وطرق تدريسها يف أحناء العامل اإلسالمي. -

 سة القضايا والشبهات املعاصرة حول التجويد و القراءات وعلومها.درا -

 دراسة املصاحف املخطوطة وتاريخ الكتابة العربية وتطورهما. -

 بيان جهود العلماء يف خدمة النص القرآني عرب القرون. -

 العناية بالبحوث التطبيقية يف القراءات وعلومها. -

 
 
 

*     *     *     *     * 
 


