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الالئحة  العليا،مت تطوير هذا النموذج وفقا للمراجع التالية: )النسخة املطورة ملعايري اعتماد برامج الدراسات  -1

اإلطار الوطين للمؤهالت  ،هليئة الوطنية للتقويم واالعتمادمؤشرات األداء الرئيسية ا العليا،املوحدة لربامج الدراسات 

 للتعليم العالي يف اململكة العربية السعودية(.
  .املوجودة على صفحة العمادة ينصح االطالع على مراجع هذا النموذج قبل البدء يف تعبئته -2
تعبئة منوذج توصيف املقرر املتضمن لكل واحد من املقررات االختيارية واالجبارية باإلضافة للرسالة واخلربة جيب  -3

 العملية.
 جيب تعبئة منوذج السرية الذاتية لكل واحد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم األكادميي املقدم للربنامج. -4
خطوات )استحداث / حتديث( برنامج ت واالعتمادات وفقا ملراحل يتم استكمال مالحق النموذج واخلاصة باملوافقا -5

 .دراسات عليا
 ين املظللة باللون الرمادي تتضمن شرح مبسط للمساعدة يف إكمال املطلوب.وامجيع العن -6

:

 هـ1426 :تاريخ بدء البرنامج :استحداث برنامج جديد ☐
 هـ 1424   صفر  :تاريخ اعتماد البرنامج :تطوير برنامج قائم ☒

 هـ1440 :تحديث للبرنامج آخرتاريخ 
 ماجستري القراءات :اسم الربنامج

 الدعوة وأصول الدين :الكلية

 القراءات :القسم

 :منسق الربنامج

 الطالباتمن شطر     د. دالل السلمي    بالتعاون مع    د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي :االسم

 habeb1403@gmail.com البريد اإللكتروني: 0556699443 رقم الجوال:
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 الصفحة احملتويات مسلسل

 4 تعريف بالربنامج ومعلومات عامة عنه. 1

 5 الرسالة واألهداف. 2

 5 الرسالة 1/ 2

 6 الغايات واألهداف ومؤشرات األداء 2/ 2

 8 أهمية الربنامج ومسوغات تقدميه 3/ 2

 8 مميزات الربنامج عن نظائره احمللية. 1/ 3/ 2

 8 للربنامج. مدى احتياج اجملتمع السعودي 2/ 3/ 2

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

 9 مسارات العمل خلريج الربنامج 4/ 3/ 2

 9 صورة من التصنيف الوظيفي ملخرجات الربنامج من موقع وزارة اخلدمة املدنية 5/ 3/ 2

 10 للربامج اليت جيري حتديثها فقط( 2/4)يعبأ اجلزء  بيانات حتديث الربنامج 4/ 2

 10 جدوى التعديل 1/ 4/ 2

 10 مربرات التعديل 2/ 4/ 2

 10 توصيات التحديث 3/ 4/ 2

 11 إدارة الربنامج وضمان جودته. 3

 11 إدارة الربنامج 3/1

 11 اهليكل التنظيمي للقسم 1/ 1/ 3

 11 تشكيل جلنة الربامج بالقسم 2/ 1/ 3

 11 البشرية املتاحةاملوارد  3/ 1/ 3

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

 ختصصاتهم مع متطلبات الربنامج
11 

 11 بيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس 5/ 1/ 3

 12 السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس خالل السنوات اخلمسة املاضية. 6/ 1/ 3

 13 جودة الربنامجضمان  2/ 3

 13 اللجنة االستشارية بالقسم 1/ 2/ 3

 13 تشكيل اللجنة االستشارية للربنامج 1/ 1/ 2/ 3
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 الصفحة احملتويات مسلسل

 13 توصيات اللجنة االستشارية 1/ 2/ 3

3 /2 /2 
نتائج مسح الربامج الدراسية املناظرة للربنامج األكادميي املقرتح يف اجلامعات 

 احمللية واالقليمية والعاملية
14 

 15 التعليم والتعلم 4

 15 خصائص اخلرجني وخمرجات التعلم 1/ 4

 15 الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربنامج املسارات 1/ 1/ 4

 15 اخلطة الدراسية 2/ 1/ 4

 16 املكونات امليدانية أو البحثية للخطة الدراسية 3/ 1/ 4

4 /1 /3 /1 
موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة اليت 

 يتطلبها الربنامج
16 

 16 متطلبات املشروع البحثي أو الرسالة العلمية 2/ 3/ 1/ 4

 18 .توصيف املقررات الدراسية 4/ 1/ 4

4 /1 /5 
للربنامج يف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها  التعلمخمرجات 

 واسرتاتيجيات تدريسها
113 

 113 مصفوفة خمرجات التعلم وطرق القياس واسرتاتيجيات التدريس 1/ 5/ 1/ 4

 115 توزيع خمرجات تعلم الربنامج على املقررات املقدمة 2/ 5/ 1/ 4

 119 الطالب 5

 119 شروط القبول والتسجيل بالربنامج 1/ 5

 119 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات. 6

 119 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املتوفرة بالقسم 1/ 6

 119 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املطلوبة 2/ 6

 120 البحوث العلمية واملشاريع. 7

 120 اجملاالت البحثية الرئيسية بالقسم 1/ 7

 

*     *     *     *     * 
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:

 :تعريف بالربنامج

 605004 :رمز الربنامج ماجستري :اسم الربنامج

  master  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:

 24ال تقل املقررات الدراسية عن باملقررات الدراسية والرسالة. ) ☐

 (من متطلبات التخرج %40وحدة وال تزيد الرسالة عن 

 42. )ال تقل الوحدات عن باملقررات الدراسية واملشروع البحثي ☒

 وحدات( 3يقل املشروع البحثي عن  أالوحدة منها املشروع البحثي على 

وحدة وال تقل  30ال تقل املقررات عن ) .باملقررات الدراسية والرسالة  ☐

 (من متطلبات الدرجة % 30الرسالة عن 

وحدة  12)ال تقل املقررات عن بالرسالة وبعض املقررات الدراسية.   ☐

 (من متطلبات التخرج %70وال تقل الرسالة عن 

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

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

 اإلجنليزية             ☐العربية.          ☒   :لغة التدريس

 اإلجنليزية          ☐العربية.           ☒   :لغة الرسالة العلمية

 وحدة                       59 :للربنامجإمجالي عدد الوحدات الدراسية 

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

 عضو هيئة تدريس        61          عدد أعضاء هيئة التدريس املخطط له خالل السنوات اخلمسة القادمة:
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:

 :رسالةال 1/ 2

 :رسالة القسم 1/ 1/ 2

هيل الكفاءات املتميزة بالتأصيل العلمي والبحثي يف القراءات وعلومها عربرب شربراكات متمعيربة وعامليربة     أبناء وت

 .فاعلة وفق معايري اجلودة

  :رسالة الربنامج 2/ 1/ 2

وإنتاج البحوث العلمية املتميزة  مبا حيقربق تطربور البحربث العلمربي     بناء الكفاءات املتخصصة يف القراءات وعلومها 

 .عاملييف مال القراءات وعلومها وخيدم اجملتمع احمللي وال

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

وبنربرباء كفربربرباءات متميربربزة ختربربربدم   وأحبربربرباث علميربربة يف مربربال التخصربربربص العلمربربي     تقربربديم تعلربربيم   مربربن حيربربربث   متوافربربق 

 اجملتمع.
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 :ومؤشرات األداء األهدافالغايات و 2/ 2

اذكر غايات الربنامج اليت تساعد يف حتقيق رسالته. لكربل واحربد مربن الغايربات القابلربة للقيرباس حربدد مؤشربرات األداء         

 املقاسة وأذكر االسرتاتيجيات الرئيسية املتبعة لتحقيق الغايات.

 الغربربربربربربربربربربايات
األهداف القابلة 

 للقياس

مؤشرات األداء القابلة 

 للقياس
 االسرتاتيجيات الرئيسة

النهربربربربربوم بعلربربربربربم القربربربربربراءات مربربربربربن /1

التخصربص   خالل تنمية ما يتطلبه

مربربربربربربربربربن حتقيربربربربربربربربربق كتبربربربربربربربربربه، وإبربربربربربربربربربراز 

موضربربربربربربربربوعاته، وحتريربربربربربربربربر مسربربربربربربربربائله، 

وم الشربربرعية والعربيربربة، ربوربطربربه بالعلربرب

وفتح آفرباق جديربدة للبحربث العلمربي     

 فيه.

حتقيربربربربق املخطوطربربربربات، *

وإنتربرباج البحربربوث العلميربربة   

املتميربربربربربربربربربربربربزة يف مربربربربربربربربربربربربال  

 .التخصص

تسربربربربربربجيل مربربربربربرباال يقربربربربربربل  *

% مربربربربربربربن 60نسربربربربربربرببته عربربربربربربربن 

موضربربربربربربربوعات األولويربربربربربربربات 

 .البحثية

ربنربربربربربربربربربامج حتربربربربربربربربربديث ال*

وتوصربربربيف املقربربربررات وفربربربق   

احتياجربربربربربات التخصربربربربربربص  

ومتطلبربربربربربربربربربربربربات اإلطربربربربربربربربربربربربار  

 .الوطين للمؤهالت

حتديربربربربربربربربربد األولويربربربربربربربربربات  *

 .البحثية يف التخصص

بنربربربربربربرباء  واسربربربربربربربتقطاب الكفربربربربربربرباءات / 2

املؤهلربربربربة ألن تكربربربربون مرجعربربربربا علميربربربربا    

متميربربربربزا يف  علربربربربوم القربربربربراءات روايربربربربة 

، واملدربربربربة ألن تكربربربون حاملربربربة   ودرايربربربة

وحفربربربرب  لرسربربربالة اململكربربربة يف رعايربربربة    

العلربربربربربوم الشربربربربربرعية وقيربربربربربادة العربربربربربا   

اإلسربربربربربربربربربربالمي يف رعايربربربربربربربربربربة القربربربربربربربربربربرآن   

 والقراءات وعلومها.

 ختربربربربربربربربربربريج البربربربربربربربربربرباحثني*

املتميربربربربربزين األكفربربربربرباء يف  

 التخصص.

الربذين   ختريج املقرئني*

يتصربربربربربربربربربربربدرون ل قربربربربربربربربربربربربراء  

 .واإلجازة

*تنويربربربربربربربربربربربربربربربع أعضربربربربربربربربربربربربربربرباء  

التربربربربربربربربدريس والدارسربربربربربربربربني 

ليمثلربربربربوا الكفربربربرباءات مربربربربن   

خمتلربربربربربربربربربربربربربربربف العربربربربربربربربربربربربربربربا   

 اإلسالمي

% 95نسربرببته  ختربربريج مربربا*

 من الطلبة يف مدتهم

% 90نسرببته   حصول مربا *

مربربن الطلبربربة علربربى معربربدل     

 3.85ال يقل عن  

صربربول الطالربربب علربربى    *ح

إجربربازات  3مربربا ال يقربربل عربربن 

 معتمدة

تقل عن  *وجود نسبة ال

% من أعضاء ودارسربني  20

مربربربربربربربن خمتلربربربربربربربف أ ربربربربربربرباء  

 العا  اإلسالمي

أن يشربربربربربربربربربكل خرجيربربربربربربربربربي *

القسربربربربم والدارسربربربربني فيربربربربه 

% يف 10نسرببة ال تقربربل عربربن  

الربربربربربربربربربربربربربربامج املشربربربربربربربربربربربربربابهة  

أسربربربربربربربربربربربرباليب  ديثحتربربربربربربربربربربربرب*

التقيربربربربربربربربربربربربربربربيم لتشربربربربربربربربربربربربربربربمل  

احلصربربربربول علربربربربى اإلجربربربربازة  

 بالسند املتصل

حتديربربد معربربايري التميربربز *

البحثربربربربربربربربربربربربربربي وحتفيربربربربربربربربربربربربربربز  

 املستوفني هلا.

حتربربربربربربربربربربربربديث اخلطربربربربربربربربربربربربة   *

الدراسربربربربية لتتربربربربوازن بربربربربني   

 ايةجانيب الرواية والدر
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 الغربربربربربربربربربربايات
األهداف القابلة 

 للقياس

مؤشرات األداء القابلة 

 للقياس
 االسرتاتيجيات الرئيسة

 باجلامعات السعودية

خدمة اجملتمع احمللي خصوصربا  / 3

يف مواسربربربربربربربربربربربربم احلربربربربربربربربربربربربج والعمربربربربربربربربربربربربرة   

واجملتمعربربربربات العربيربربربربة واإلسربربربربالمية   

من خالل القراءات واإلقربراء لتكربون   

ممثلربربربربربة  امعربربربربربة أم   مكربربربربربة املكرمربربربربربة 

للمسربلمني يف    القرى مرجعا عامليربا 

 .القراءات وعلومها

تأهيربربربربربربربربربربل الكفربربربربربربربربربرباءات   *

العاليربربربربة الربربربربيت تتميربربربربز يف  

مربربربربربربربربربربربربربربربربربال اإلقربربربربربربربربربربربربربربربربربراء، 

 والبحربربربربربربربربربث كربربربربربربربربربيم،والتح

 .وإدارة الربامج اخلريية

إنتاج البحوث املتعلقربة  *

خبدمة اجملتمع املكربي يف  

 .مال التخصص

نسبة خرجيي الربامج *

العربرباملني واملتطربربوعني  ال 

 %50تقل عن 

نسبة األحباث املتعلقة *

بهربربربذا اخلصربربربو  التقربربربل  

 %5عن 

توصربربربربربربربربربربربيف *حتربربربربربربربربربربربديث 

املقربربربربربربربربربربربربربررات وحتربربربربربربربربربربربربربديث  

 أساليب التقويم

ختصربربربربربربربربيص سربربربربربربربرباعات  *

تطوعيربربربربربربربربربربربربربربة ل قربربربربربربربربربربربربربربراء  

واإلشربربربربراف وجعلربربربربها مربربربربن  

معربربربربربايري التميربربربربربز لطلبربربربربربة 

 الربنامج

االسربربربربربربربربهام يف نشربربربربربربربربر القربربربربربربربربراءات  / 4

وعلومها  وتطربوير البحربث فيهربا مربن     

خربربربربربربربربربالل املشربربربربربربربربرباركة يف األحبربربربربربربربربرباث 

 .املدعومة

زيربربربربربربربربربربربربربادة مشربربربربربربربربربربربربرباركة *

الطربربربالب وأعضربربرباء هيئربربربربة   

التربربربربربربربربربربدريس يف بربربربربربربربربربربرامج  

الربربربربربدعم البحثربربربربربي داخربربربربربل 

 وخارج اجلامعة.

علربى  حصول الربنامج *

 .دعم لبحثني سنويا

حتديربربربربربربربربربد األولويربربربربربربربربربات  *

البحثيربربربربربة الربربربربربيت حتظربربربربربى  

بالربربربربربربربربربربربربربدعم يف مربربربربربربربربربربربربربال  

 التخصص.

التشربربربربربجيع والتحفيربربربربربز  *

للحصربربربربول علربربربربى الربربربربدعم   

 البحثي.
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 :أهمية الربنامج ومسوغات تقدميه 3/ 2

 مميزات الربنامج عن نظائره احمللية. 1/ 3/ 2

 عربربام القربربراءات قسربربم نشربربأ حيربربث، والطالبربربات للطربربالب العربربا  مسربربتوى علربربى إنشربرباء األول أصربربالة الربنربربامج حيربربث يعربربد/ 1

  ثربم ، فقربط  بربالطالب  خمتصربا   وكان هرب1402/1403 الدراسي العام من الثاني الفصل بداية فيه الدراسة وبدأت هرب1402

 38 املتقربدمات  الطالبات من دفعة أول عدد وكان األول الدراسي الفصل يف هرب1421 عام يف الطالبات قبول مال فتح

 العربا   جامعربات  يف بربل  اململكربة  جامعربات  يف  األول هربو  إذ القربرى  أم جلامعة مفخرة الطالبات قسم يكون وبهذا.  طالبة

 .الطالبات شطر يف خصوصا كله

 ممربن  القسربم  مربن  املتخربرجني  كثربرة  بربدليل  ،التخصربص  مال يف اململكة جلامعات األساس املغذى هو الربنامج أن/ 2

 سربربعود امللربرب  وجامعربربة الطربربائف وجامعربربة اإلسربربالمية واجلامعربربة طيبربربة كجامعربربة اململكربربة جامعربربات يف التربربدريس تولربربوا

 هربذا  وحتربى  القسربم  تأسربيس  منربذ  احلديثربة  القربراءات  أقسربام  مربن  وغريهربا  جربدة  جامعربة  القصيم وجامعة اإلمام وجامعة

 .تقدم كما الطالبات شطر يف خصوصا، العام

 املبتعربربربثني عربربدد  عليربربربه يربربدل  ،األخربربربرى – اجلامعربربات  مربربربن املبتعربربثني  عربربربدد حيربربث  مربربربن األوىل الوجهربربة  هربربربو الربنربربامج  أن /3

 .اململكة جامعات كافة من عام كل يف إليه واملبتعثات

 ومصربربر والعربربراق الشربربام مربربن املقربربرئني مربربن عربربددا   جنباتربربه بربربني القسربربم ضربربم حيربربث ،القسربربم يف اإلقرائيربربة املربربدارس تنربربوع /4

 .واملغرب والسودان والسعودية

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

 .للربنامج مدى احتياج اجملتمع السعودي 2/ 3/ 2

وجعلها مربأرز   ،اململكة العربية السعودية دولة ذات رسالة عاملية شرفها اهلل تعاىل خبدمة ورعاية احلرمني الشريفني/ 1

اإلسربالم ومنبعربه، وجعلربس دسربتورها القربرآن والسربنة وحرصربس علربى خدمربة كترباب اهلل تعليمربا  ونشربرا  بربني النرباس بشربربتى               

 الوسائل املمكنة حتقيقا  ملوعود اهلل عز وجل " إنا  ن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون " . 

لربرب  إال بعربربد اإلحاطربربة مبربربا صربربح مربربن    ومربربن أهربربم املهمربربات اربرباه كتربرباب اهلل حفظربربه وتقربربويم لفظربربه وال حيصربربل ذ     

قراءاتربربه وثبربربس مربربن رواياتربربه لربربيعلم بربربأي لفربرب  يقربربرأ، وعلربربى أي وجربربه يربربروى ، وهربربذا األمربربر يقتضربربي وجربربود دراسربربات عليربربا              

حمفوظربا   متخصصة لتأهيربل الكربوادر البشربرية يف علربم القربراءات القرآنيربة وعلومربه املتعلقربة ليبقربى هربذا العلربم الفريربد             

مهجربور عنربد النرباس ، فقربد أتربى علربى هربذا العلربم حربني مربن الربدهر انربدرس فيربه أو كرباد ،                غربري  اا منتشربر  عند األمة ظرباهر  

فأصبح من الندرة مبكان وقلما اد عاملا  متخصصا  فيه يف مصر من األمصار ولكن بفضربل اهلل ثربم برباجلهود العلميربة     

انتشربر هربذا العلربم     الشربرعية  املبذولة يف تعلربيم القربرآن وعلومربه يف دروس حلربق العلربم يف املسرباجد واملؤسسربات التعليميربة        

 ، بل أصبح يشهد إقباال  كبريا  من قبل طلبة العلم من الذكور واإلناث . او  يعد غريب 

منها بواجبها ارباه كترباب اهلل كانربس سربباقة يف جعربل القربرآن أساسربا  يف التعلربيم          ااململكة العربية السعودية إميان و/ 2
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حيربربربث نصربربربس يف سياسربربربتها التعليميربربربة علربربربى مربربربا يلربربربي " العلربربربوم الدينيربربربة أساسربربربية يف مجيربربربع سربربربنوات التعلربربربيم االبتربربربدائي   

 واملتوسط والثانوي بفروعه. 

للقفزات اهلائلة اليت خطتها اململكة يف توسيع التعليم العالي ليشربمل مجيربع اجملرباالت العلميربة ويف مجيربع       اونظر 

منربرباطق اململكربربة وفربربتح كليربربات خدمربربة اجملتمربربع والكليربربات التقنيربربة والكليربربات العسربربكرية إضربربافة إىل اجلامعربربات الكربربثرية      

بتربدريس القربرآن الكربريم وقراءاتربه واملتخصصربني يف       احلكومية واألهلية كل هذا يقتضي إعداد الكوادر املؤهلة للقيربام 

 القراءات من محلة الدرجات العلمية العالية . 

ا يبني احلاجة إىل برنامج الدراسات العليربا بقسربم القربراءات أن النرباظر يف خمرجربات جامعربات اململكربة األخربرى         ومّم

تري  للطربربالب والطالبربربات قليلربربة مج املاجسربرباألقسربربام الربربيت تقربربدم برنربربايربربرى الضربربرورة امللحربربة لفربربتح مثربربل هربربذه الدراسربربات إذ  

فيما نعلم يف العا  اإلسالمي الذي يقدم دراسربات عليربا يف القربراءات للجنسربني      ولكما أن هذا الربنامج هو األ .جد ا

 .د سبقا  ومتيزا  جلامعة أم القرىالطالب والطالبات . وهذا حبق يع
 .القيم واملهارات الوظيفية املستهدفة من الربنامج 3/ 3/ 2

 اإلبداع-التميز - التعاون– الوسطية واالعتدال- النزاهة- اجلودة واإلتقان- اإلخال – الصدق

 مسارات العمل خلريج الربنامج. 4/ 3/ 2

 التدريس يف اجلامعات ومدارس التعليم العام واخلا . -

 العمل يف الشئون الدينية بالوزارات املعنية والقوات العسكرية. -

 .يةآنالقرواملعاهد تحفي  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 -
 القرى مركزا للصدارة عامليا يف ختصص القراءات.اإلسهام يف أن تكون مكة املكرمة ممثلة يف جامعة أم  -

 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 -
 .املتعلقة بالقراءات وعلومهاإضافة القضايا احلديثة  -

 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 -

 .صياغة أهداف مقررات الربنامجاديد  -

 .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 -

 .حتويل مقرر مشروع البحث إىل حبث تكميلي مبعدل عشر ساعات -

 .األولويات البحثية للربنامج حتديد -

 .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

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

 (8/2كملحق رقم كمنسق للربنامج وذل  

 املوارد البشرية املتاحة: 3/ 1/ 3

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

 :الربنامج

 اجملموع أعداد اعضاء هيئة التدريس العام اجلامعي

  استاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ 

1438-1439 6 13 39 58 
1439-1440 6 13 42 61 

 )مرفقة( :احلاليني أعضاء هيئة التدريسبتفصيلي بيان  5/ 1/ 3

 رقم املنسوب االسربربربربربم م
املرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الدولة املا ة 

 للدكتوراه

سنة احلصول 

 على الدكتوراه
 اجلنسية

         

         

         

         

         

 
  

 عدد الفنيني  عدد اإلداريني  أعداد أعضاء هيئة التدريس
   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  ةااجلامعة 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

يعبربربربأ فقربربربط مربربربن األقسربربربام الربربربيت مت تشربربربكيل تلربربرب  اللجربربربان بهربربربا أو بالكليربربربات التابعربربربة هلربربربا وفقربربربا لقربربربرار معربربربالي مربربربدير اجلامعربربربة رقربربربم    3/2/1 اجلربربربزء

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

ملحق اللجنة االستشارية للقسم أو الكلية ككيل بتشصورة من القرارات اخلاصة ضاف ي) :للربنامجتشكيل اللجنة االستشارية  1/ 1/ 2/ 3

  (8/8رقم 

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

 :اف الربنامجدأه

  وفق معايري اجلودة. التأكيد على حتقيق أهداف الربنامج 
 .زيادة العناية  انب البحث العلمي يف الدراسات العليا 
  املقررات خيدم غايات وأهداف املقرر.التأكيد على وجود حمتوى يف 

خمرجات التعلم 

 :للربنامج

 أن تتضمن املخرجات ما يفيد التجديد واالبتكار يف معاجلة مسائل العلم. -

  أن تتضمن ما يفيد تطوير املمارسة املثلى لقواعد اإلجازة واإلقراء. -

اسرتاتيجيات التدريس 

 :املقرتحة

 .األسابيع الدراسيةتوزيع مفردات املقررات على  -

 .إضافة املراجع احلديثة يف التخصص -

 .حتديد األولويات البحثية للربنامج -

 اإلطار ومتطلبات التخصص احتياجات وفق املقررات توصيف و الربنامج حتديث -

 .للمؤهالت الوطين

 .والدراية الرواية جانيب بني لتتوازن الدراسية اخلطة حتديث -

أثناء استعمال أسلوب حلقات النقاش وعرم األحباث ومناقشتها التوصية ب -

 .التدريس
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األكادميي املقرتح يف اجلامعات احمللية واالقليمية  للربنامجنتائج مسح الربامج الدراسية املناظرة  2/ 2/ 3

 .والعاملية

الربامج 

 املماثلة

 برنامج دولي برنامج إقليمي برنامج حملي

 املقدمالربنامج 
 الربنامج الرابع الربنامج الثالث الربنامج الثاني الربنامج األول

الربنامج 

 اخلامس

اسم 

 اجلامعة
 جامعة الطائف

اجلامعة 

 اإلسالمية

جامعة القرآن 

الكريم والعلوم 

 اإلسالمية

   جامعة األزهر

 الكلية
كلية الشريعة 

 واألنظمة
 القرآن الكريم

كلية الدراسات 

 العلميوالبحث 

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
46 12 40 12 48 16 34 15     

امجالي 

املقررات 

 االختيارية
            

-الرسالة

املشروع 

 البحثي
6 1 16 1 6 1 

رسالة 

مستقلة 

100% 

املقررات 

لالجتياز 

 فقط

    

     - - 18 54 13 56 13 52 اجملموع
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:
 :خصائص اخلرجني وخمرجات التعلم 1/ 4

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

 -أ

 -ب

 -ج
 

  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -معتمدة )

 (نظري -عملي

 املستوى األول
 8  مقرر اجباري ( 1القراءات العشر الكربى )  605-611

 3  مقرر اجباري منهج البحث العلمي والتحقيق 605-612

 2  مقرر اجباري توجيه القراءات 605-613

 املستوى الثاني
 مقرر اجباري (2القراءات العشر الكربى ) 605-621

 املتطلب السابق

(611) 
8 

 2  مقرر اجباري ودراسة األسانيدالتخريج  602-643

 2  مقرر اجباري أصول التفسري ومصادره 605-623

 املستوى الثالث
 مقرر اجباري ( 3القراءات العشر الكربى )  605-631

املتطلب السابق 

(621) 
8 

 2  مقرر اجباري ضبطدراسات يف علمي الرسم وال 605-632

 2  اجباريمقرر  قاعة حبث قراءات 605-633

 املستوى الرابع
 مقرر اجباري (4القراءات العشر الكربى ) 605-641

املتطلب السابق 

(631) 
8 

 2  مقرر اجباري علم الفواصل 605-642

 2  مقرر اجباري الوقف واالبتداء 605-643

 وحدات 10  مقرر إجباري حبث تكميلي 651-605 املستوى اخلامس
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  :)إن وجدت( موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة اليت يتطلبها الربنامج 1/ 3/ 1/ 4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ . أ

 ال ينطبق

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

 ال ينطبق

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقس املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 ال ينطبق

 :عدد الساعات املعتمدة (د

 ال ينطبق

 
 مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

حبث تكميلي يسهم يف تأصيل الطالب وتدريبه على البحث العلمي املتسم باجلدة واألصالة وفق مناهج البحث 

 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 املشروع البحثي أو الرسالةيف أي مرحلة أو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ  (ج

 .يف املاجستري اخلامس  

 :()إن وجدتعدد الساعات املعتمدة  (د

   (59 ) 
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 :آليات دعم الطالب إلكمال املشروعكيفية تقديم اإلرشاد األكادميي وتوصيٌف موجٌز ل (هرب

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

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

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

 مهام حمددة حتى مناقشته. كما يكتب املشرف تقريرا  فصليا عن سري عمل الطالب.

 (:)مبا يف ذل  آلية التحقق من معايري التقويمإلجراءات التقويم  توصيف (و

 ق الئحة مناقشة األحباث العليمة.تكون جلنة ملناقشة البحث وتقييمه وف
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هرب1440-2-18تاريخ التوصيف:  

 القراءات القسم:- الدعوة وأصول الدين :الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ.
 605-611رمزه:   1القراءات العشر الكربى. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 مثان ساعات يف األسبوع. املعتمدة:. عدد الساعات 2
 برنامج ماجستري. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:          3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل ماجستري املستوى األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 توجيه القراءات.-2منهج البحث العلمي والتحقيق.  -1. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
املقر الرئيسي بالعابدية: لشطر ( 1)يمية:   . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعل7

 والزاهر: لشطر الطالبات  /الطالب

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

 %100 للطالبالنسبة:   نعم قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  عن طريق اإلنرتنس( تعليم مدمج )تقليدي

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات:

 .األهداف ب.
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

إعداد الدارس أو الدارسة ليكون قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، وليكون حميطا بكربل  

انتشربربار اإلقربربراء وسربربنة التلقربربي ومواكبربربة حاجربربة اجملتمربربع     إسربربهام عملربربي يف   واملقربربرر تطبيربربقومربربا يتعلربربق بهربربا مربربن وأداء   

 للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على مواكبة العصر.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف

 اليت هلا عالقة بتطوير املقررات، كتحريرات القراءات، وعلم األصوات مثال. دراسة إمكانية

 .جاحلصول على إجازات معتمدة لطلبة الربنام
وصربربف املقربربرر الدراسربربي )مالحظربربة: املطلربربوب هنربربا وصربربٌف عربربام بالطريقربربة نفسربربها املسربربتخدمة يف النشربربرة التعريفيربربة          ج.

 أودليل الربنامج(. 
القربربراءات العشربربر الكربربربى مربربادة علميربربة يتلقربربى خالهلربربا الطالربربب القربربرآن الكربربريم بربربالقراءات العشربربر  وصربربف عربربام للمقربربرر: 

املقربربرئني أهربربل اإلتقربان واخلربربربة، وحيفربرب  خالهلربا مربرب  طيبربربة    الكربربى مربربن طريربق طيبربربة النشربربر علربى عربربدد مربربن املشربايخ    

دراسربة هربذا املقربرر واملقربررات املصرباحبة مربن        لالنشر البن اجلزري ويقرأ عددا من شروحها، ويربتمكن الطالربب مربن خربال    

للنصربربفي 8اسربرببوع 14 املوضربربوعات الربربيت ينبغربربي تناوهلربربا: احلصربربول علربربى الشربربهادات العليربربا املاجسربربتري والربربدكتوراه وهربربي 

 النهائي.16

 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 داب املقرئ وشروطه وأخالقيات اإلقراء.مقدمة عن آ-1

شرح مقدمة طيبة النشر، ورموز القراء احلرفية والكلمية، مع حفظها من -2

 الطيبة.
 8 األول

 8 الثاني مع حفظها من الطيبة.شرح أبواب االستعاذة، والبسملة، وسورة أم القرآن -3
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 8 الثالث شرح باب اإلدغام الكبري، مع حفظه من الطيبة.-4
 8 الرابع شرح باب هاء الكناية، مع حفظه من الطيبة.-5
شرح باب املد والقصر، مع حفظه من الطيبة، وعرم سورة أم القرآن بالقراءات -5

 العشر الكربى.
 8 اخلامس

كلمة، مع حفظه، وحف  مخسة أبيات من فرش البقرة شرح باب اهلمزتني من -6

 من سورة البقرة بالعشر الكربى. 13-1وشرحها، وعرم اآليات من 
 8 السادس

شرح باب اهلمزتني من كلمتني، مع حفظها وحف  مخسة أبيات من فرش -7

 من سورة البقرة بالعشر الكربى. 20-14البقرة مع شرحها، وعرم اآليات من 
 8 السابع

 8 الثامن االختبار النصفي-8
شرح باب اهلمز املفرد، مع حفظه، وحف  مخسة أبيات من فرش البقرة مع -  9

 من سورة البقرة بالعشر الكربى. 25-21شرحها، وعرم اآليات من 
 8 التاسع

شرح باب نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله، مع حفظه، وحف  مخسة -10

من سورة البقرة  30-26وعرم اآليات من  أبيات من فرش البقرة، مع شرحها،

 بالعشر الكربى.
 8 العاشر

شرح باب السكس على الساكن قبل اهلمز وغريه، مع حفظه، وحف  مخسة -11

من سورة البقرة  36-31أبيات من فرش البقرة مع شرحها، وعرم اآليات من 

 بالعشر الكربى.

 8 احلادي عشر

 44-37، مع حفظه، وعرم اآليات من شرح باب وقف محزة وهشام على اهلمز-12

 من سورة البقرة بالعشر الكربى.
 8 الثاني عشر

شرح باب اإلدغام الصغري فصل ذال "إذ" وفصل دال "قد" وتاء التأنيث وهل وبل، -13

 من سورة البقرة بالعشر الكربى. 56-45مع حفظه، وعرم اآليات من 
 8 الثالث عشر

من  62-57مع حفظه، وعرم اآليات من شرح باب حروف قربس خمارجها، - 14

 سورة البقرة بالعشر الكربى.
 8 الرابع عشر

 8اخلامس -63شرح باب أحكام النون الساكنة والتنوين، مع حفظه وعرم اآليات من - 15
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 عشر من سورة البقرة بالعشر الكربى. 74

 االختبار النهائي
السادس 

 عشر
8 

 

 ساعة 128 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 حماضرات 
دروس 

 إضافية
 معامل 

 أو استديو
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

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

 

 ا.ساعتان أسبوعيًّ: اأسبوعي  ضايف( اليت يقوم بها الطالبالتعلم الفردي )الذاتي اال -عدد ساعات الدراسة 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 املناسبة.

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

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

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع تعلم املقرر املستهدفة وطرق 

 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار الوطين  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

القراءات العشر أن يعرم الطالب القرآن الكريم ب 1-1

 الكربى من طريق طيبة النشر برواياتها وطرقها.

 احملاضرة )اإللقاء( 

 ةاحملاكا

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

 التلقي

الشفوية االختبارات 

 نةاملقّن

 التقييم املستمر

 احلصول على إجازة.

أن يستدل على القراءات العشر بشواهدها من طيبة  1-2

 .النشر

 احملاضرة )اإللقاء( 

 املناقشة

 

االختبارات 

 التحريرية

االختبارات الشفوية 

 القصرية
 احملاضرة  .أن يرتب الطالب مصادر طيبة النشر وشروحها 1-3

 األنشطة البحثية
 تشكيل فرق العمل

 العروم التقدميية،

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة.

االختبارات 

 التحريرية 

تقويم املشاركات 

واألنشطة وفق بطاقة 

 األداء

 اخلرائط املفاهيمية
االختبارات 

 التحريرية

تقويم املناقشة 

 واملشاركة.

 أن يفسر الطالب امل  املقرر تفسريا متكامال. 1-4
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 م
جملاالت اإلطار الوطين  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املهارات املعرفية 2

تطبيقا طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن  2-1

 .عمليا

 اكاة، االستماعاحمل

 .التلقي
خالل تقويم القراءة 

 احملاضرة.

 االختبارات الشفهية.
يف إعداد مصادر علم القراءات الطالب   يستخدمأن  2-2

 البحوث املتخصصة.

قراءة البحوث  األنشطة البحثية.

 وتقييمها.

باجلمع من خالل قراءتهم  قراءة زمالئه يقوم أن  2-3

 يف احملاضرة.هلم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني
تقويم القراءة يف 

الفصل، واالختبارات 

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

 التكاليف األسبوعية

االختبارات 

 التحريرية

تقييم املشاركات 

 والبحوث

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 واحملاكاةاحملاضرة  يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحث.أن  3-1

 واملناقشة
 . التقييم املستمر

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

 وإقامة مناقشات بينها.

عرم األحباث 

 ومناقشتهاوالعروم 

تقويم املشاريع 

 املشرتكة.

 التقييم املستمر

 ملفات اإلجناز

أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة  3-3

 والبحث.
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يساهم يف نشر القراءات وعلومها داخل وخارج  4-1

 اجلامعة

الندوات التكليف حبضور 

واملؤمترات بالتخصص 

 وكتابة تقارير عنها.

التكليف بساعات تطوعية 

تقل عن اثنتني فصليا  ال

 ل قراء.

 العروم التقدميية
 البحوث والواجبات

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

تقارير اللجنة 

العلمية لألنشطة 

 والساعات التطوعية.

 متقنةأن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية  4-2

أن يستخدم وسائل التقنية والربامج احلاسوبية يف  4-3

 إعداد البحوث والعروم التقدميية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:* 

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

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

 لتسليمه
نسبته من 

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

 %15 مستمر التقييم املستمر واالختبارات الشفوية -4 

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي -5 4
 :اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم د.

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشربارات واإلرشرباد األكربادميي اخلربا  لكربل طالربب )مربع        

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  
درس كمربا يسربمح لربه باالتصربال باملرب     يعطى كل طالب وطالبربة وقتربا كافيربا لكتابربة البحربث الربذي كلربف بربه يف املربادة،          

 وحتدد الساعات املكتبية لألساتذة كل فصل بواقع ساعتني لكل مقرر. ،لالستشارة وتقييم عمله
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 مصادر التعّلم ه.
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 النشر يف القراءات العشر حملمد بن اجلزري. -1
 الناظم.شرح طيبة النشر، ألمحد بن حممد بن اجلزري املعروف بابن  -2
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حملمد بن حممد النويري. -3
 الكوكب الدري شرح الطيبة، حملمد الصادق قمحاوي -4
 املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، للدكتور حممد سا  حميسن. -5

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

 (اجملالت املتخصصة ) تبيان، الشاطيب، مالت اجلامعات

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

 املكتبة الشاملة.-1

 االنرتنس. -2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة: .4

 برنامج اتساق.

 الشفهي.برامج التطبيق 

 املرافق املطلوبة و.
بّين متطلبربات املقربرر الدراسربي مربن املرافربق مبربا يف ذلرب  حجربم القاعربات الدراسربية واملختربربات )أي عربدد املقاعربد داخربل               

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

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

 القاعات الدراسية.-1
 مكتبة الكلية.-2
 قاعات دراسية مزدوجة مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(.-3

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:-2

 لتدريس الطالبات. استوديوهات مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرم بيانات، وباالنرتنس

 اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: امصادر أخرى )حددها: مثل -3
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 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  ز.
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:*

 االستبيانات. -1

 .اإللكرتونيالتقييم  -2
 .مموعات النقاش -3

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

 االختبارات الشفهية من قبل جلنة موحدة. -

 تصميم بطاقة األداء للتقييم. -

 تشكيل جلنة ملقرر القراءات ملتابعة مستويات األداء، وتغيري اسرتاتيجيات التدريس والتقييم وفقا لذل .  -

 استطالع رأي الطالب. -
 .استطالع رأي املختصني  -
 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -

 .إجراءات تطوير التدريس:*

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -

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

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

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

 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:

 .إجابات الطالب يف االختبارات -1

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

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -1
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -2
تشكيل جلنة املقرر اتمع دوريا وتستعرم نتائج الطلبة، والتغذية الراجعة وترفع توصياتها إلدارة  -3

 الربنامج.

 

 حبيب اهلل بن صاحل السلميد.  اسم منسق الربنامج:

 هرب18/2/1440- م27/10/2018 التاريخ  التوقيع:
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 .منهج البحث العلمي وحتقيق الرتاثاسم املقرر: 
 605-612رمز املقرر: 

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه 10/2/1440-م20/10/2018تاريخ التوصيف:  

 قسم القراءاتالقسم: - كلية الدعوة وأصول الدين : لكليةا

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ
 605-612 منهج البحث العلمي وحتقيق الرتاث/املقرر الدراسي ورمزه: اسم . 1  .1
 اثالث ساعات أسبوعيًّعدد الساعات املعتمدة: . 2  .2
 برنامج املاجستريالربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . 3  .3

 من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( اعام يف عدة برامج، بّين هذا بدل )يف حال وجود مقرر 
 السنة األوىل/ الفصل الدراسي األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . 4  .4
 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . 5  .5
 (، توجيه القراءات.1القراءات العشر الكربى )املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . 6 .6
الرئيس بالعابدية/  للطالب املقّرأو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع . 7  .7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر

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

 %100 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ب 

    

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

    

  النسبة:  باملراسلة .د 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه 
 

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

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

على التفكري املبين على القواعد  انهج العلمي يف مال ختصصه قادر بامل اا ملتزم ا علميًّإعداد الدارس ليكون باحث 

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

 املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.   
 مناقشة حبوث الدارسني مناقشة علمية لتعزيز اإلجيابيات واجتناب السلبيات.- - أ
 قرر ونظريه يف خمتلف التخصصات.املقارنة بني امل- - ب

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

 دليل الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

وأساليبه،   ثالثة أقسام رئيسة قسم البحث العلمي ويتضمن موضوعات التعريف بالبحث ومنهجيتهينقسم املقرر إىل

أسابيع، وقسم التحقيق  ويتضمن  6وضوابطه، ومشروع البحث وخطته، وطرق كتابته والتوثيق، ويقدم خالل 

ثم مناقشة املشروع البحثي الذي تقدم به الطالب يف ثالثة  ضوابط التحقيق وطرقه وخطواته يف ستة أسابيع،

 أسابيع.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 املوضوعاتقائمة 
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 منهج البحث العلمي : 

تعريربربف املربربربنهج والبحربربربث وأهميتربربربه ، تارخيربربربه ، أطربربربواره ، عنايربربربة املسربربربلمني بربربرباملنهج  . 1 .1

 العلمي للبحث. 

 مناهج البحث عند األوربيني وأخطاء بعض تل  املناهج .  .2

 أنواع املناهج العلمية، وخصائص كل منها . .3

 التأليف، والبحث يف الدراسات الشرعية، و مساته عند السلف .ضوابط  .4

 3 األول
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اخلصال اليت جيب أن يتحلى بها الباحث، واحملاذير اليت جيب أن ينأى عنها  .5

 الباحث. 

 اإلشراف العلمي ، دور املشرف ) احلقوق والواجبات ( .  .6

 خطوات اختيار املوضوع، وما جيب مالحظته قبل اختياره .  .7

 3 الثاني

 : مشروع البحث .8

 أهمية البحث ، والباعث على اختياره . /أ

 املنهج والطريقة اليت سيسلكها الباحث يف معاجلة املوضوع . /ب

 خطة البحث، وما جيب مراعاته فيها . /جرب

 الدراسات السابقة وتقوميها . /د

 قائمة مبدئية باملصادر واملراجع األولية . /هرب

 3 الثالث

 مجع املعلومات وتدوين املادة العلمية :  .9

 طرق نقل املعلومات من املصادر . /أ

 االقتباس وضوابطه . /ب

 اختيار املادة العلمية . /جرب

 3 الرابع

 كتابة البحث وطباعته مع مراعاة التالي :  .10

 عالمات الرتقيم والتنصيص وتنظيم مادة البحث . /أ

 اهلوامش ومضمونها ، طرقها ، مكانها ، ترقيمها ، وما جيب مراعاته حياهلا. /ب

 مقدمة البحث وحمتوياتها . /جرب

 3 اخلامس

 املالحق واجلداول والرسوم البيانية . /د

 ترقيم الصفحات . /هرب

 الفهارس الفنية و قائمة املراجع . /و

 مراعاة الشروط النظامية للطباعة . /ز

 3 السادس

 3 السابع االختبار النصفي
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 : حتقيق الرتاث
 تعريف التحقيق والرتاث . وأهميته وعناية املسلمني به قدميا  وحديثا  . . 1
 شروط احملقق ومناهج احملققني . . 2
 اجلوانب اليت يتناوهلا احملقق وهي : . 3
 حترير النص ، أدواته ووسائله :  /أ

التأكد من ضبط النص احملقق وحتريره حتريرا  بالغا  مما قد يشوبه أو -

 يشتبه به . 
 إثبات الفروق املهمة بني النسخ .-

 3 الثامن

 ضبط النص باحلركات أو احلروف يف اهلامش . -

 التثبس من النصو  املنقولة يف النص احملقق . -

خدمة النص وماالتها كشرح الغريب، وعزو اآليات، وختريج األحاديث،  /ب

، ونقد النص، وبيان األوهام، دراسة ظاهرة لتعريف باألعالم واألماكن و وهاوا

 التصحيف والتحريف .

 3 التاسع

 حسن اختيار النص احملقق من حيث: . 4
 القيمة العلمية .  /أ

 كونه   ينشر من قبل أو نشر نشرة غري صاحلة .  /ب
 توثيق نسبته للمؤلف .  /جرب
 حجم الكتاب .  /د

 تعدد النسخ ومتى جيوز التحقيق للنسخة الفريدة .  /هرب
 اكتمال النص .  /و

 أنواع اخلط العربي .  .5

 مصطلحات ورموز النساخ . .6

 3 العاشر

 : خطوات التحقيق وتشمل .7

مجع النسخ ووسائلها والرتكيز على نسخ املؤلف ، واعتماد األصح من نسخ  /أ

 املؤلف يف حالة تعدادها . 

استكمال توثيق نسبة الكتاب ملؤلفه ، ووسائل التوثيق ، وحترير االسم  /ب

 الصحيح للكتاب. 

 اختيار النسخة األم إن وجدت ، واملفاضلة بني النسخ األخرى .  /جرب

 3 احلادي عشر
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 النسخ .  /د

 معارضة النسخ ، أهميتها ونتائجها .  /هرب

 إكمال ضبط النص وخدماته ) احلواشي ( . /و
 عمل الدراسة  ومضمونها ، وتشمل أمورا  من أهمها :  .8

 ترمجة املؤلف وبيان منزلته وآثاره .  /أ

 أهمية الكتاب وبيان خصائصه .  /ب

 منهج املؤلف يف الكتاب احملقق .  /جرب

 نقد الكتاب وبيان ماله وما عليه.  /د

 املقدمة .  .9

 امللحقات .  .10

 الفهارس العامة . .11

 3 الثاني عشر

 التطبيق العملي:

 عرم البحوث العلمية ومناقشتها. اجملموعة )أ(
 3 الثالث عشر

 التطبيق العملي:

 عرم البحوث العلمية ومناقشتها. اجملموعة )ب(
 3 الرابع عشر

 العملي:التطبيق 

 عرم البحوث العلمية ومناقشتها. اجملموعة )ج(
اخلامس 

 عشر
3 

 االختبار النهائي
السادس 

 عشر
3 

 
   إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 
 دروس إضافية حماضرات

 معامل 

 أو استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 3     3 ساعات التدريس الفعلية
 45     45 الساعات املعتمدة
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 :ا( اليت يقوم بها الطالب أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف -عدد ساعات الدراسة  .3
يكلف الطالب والطالبات بكتابة حبوث  علمية  حول موضوعات القراءات وعلومها،  وحتقيق نصو  من خمطوطات 

 يف القراءات وعلومها

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق  .4
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف ماالت التعلم أوال  -

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

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

تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات 

 أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
طرق 

 التقويم
 املعرفة 1

1-1 
أن يوضح الطالب أساسيات البحث العلمي، ومناهجه 

 وأنواعه.

احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

 واملناقشة.
االختبارات 

 التحريرية

 أن يتعرف على مصادر املعلومات وطرق التعامل معها. 1-2
احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

 واملناقشة.
االختبارات 

 التحريرية

 أن يتتبع تاريخ التحقيق ومناهجه. 1-3
احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

 واملناقشة.
االختبارات 

 التحريرية
 املهارات املعرفية 2

2-1 
أن يصمم خلطط، واملشاريع البحثية وفق أسس الفن 

 واحتياجاته

احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

واملناقشة، والتطبيق العملي 

 املباشر

إعداد 

اخلطط 

 العلمية

2-2 
أن يتمكن من كتابة حبث علمي مستوف ألساسيات 

 البحث العلمي وشروطه.

احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

واملناقشة، والتطبيق العملي 

 املباشر

كتابة  

البحوث 

 العلمية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
طرق 

 التقويم

2-3 
أن يطبق مهارات  حتقيق املخطوطات وفق أصول الفن 

 وضوابطه.

 أن يستخدم مصادر املعلومات بطرق صحيحة

احملاضرة )اإللقاء(، واحلوار 

واملناقشة، والتطبيق العملي 

 املباشر

حتقيق 

املخطوطات 

 العلمية
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أن يدير وينظم زمالئه يف مموعات العمل 3-1
املشاركة باألنشطة 

 األكادميية
 األنشطة البحثية

 مموعات النقاش 

 العروم التقدميية.

 التعلم التعاوني 

واحلوار واملناقشة، 

 والتطبيق اجلماعي.

 

قائمة 

 التقدير

حكم 

 األقران

 املتابعة 
 

إعداد 

 التقارير

 أن يلتزم بأخالقيات البحث العلمي وآدابه 3-2

 أن يقيم أحباث زمالئه تقييما موضوعيا. 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يعرم الطالب نتائج حبثه بصورة علمية. 4-1

 التعلم باملمارسة
 البحوث املشرتكة

 العروم التقدميية

 امللصقات العلمية

تصحيح 

البحوث 

 العلمية.
تقييم 

 املشاركات.

4-2 
أن يستخدم   الربامج احلاسوبية  يف إعداد البحث أو 

 التحقيق

4-3 
حسب  وإحصائيةأن يوثق نتائج البحث بصورة بيانية 

 احلاجة.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 ممارسة البحث العلمي 5-1
احملاضرة )االستماع( 

واإلرشاد والتوجيه 

 واإلشراف

املتابعة 

 املستمرة

 ممارسة التحقيق العلمي 5-2

احملاضرة )االستماع( 

واإلرشاد والتوجيه 

 واإلشراف

املتابعة 

 املستمرة



 

 

   
   

    36 

 

 

 تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .5

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

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع 

احملدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 السابع االختبار النصفي 1
 %25 الثامن كتابة حبث علمي 2
 %25 الثالث عشر خمطوط علمي حتقيق جزء من 3
 %40 السادس عشر االختبار النهائي 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  
خالل الفصل الدراسي، ويتابعون  يعطى كل طالب وطالبة وقتا  كافيا  لكتابة البحث ودراسة وحتقيق املخطوط

 من قبل مدرس املقرر أثناء الكتابة والدراسة والتحقيق  والعرم واملناقشة.

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حتقيق النصو  ونشرها ، د . عبد السالم هارون .  .1
 كيف تكتب حبثا  أو رسالة ، د. أمحد شليب .  .2
 البحث العلمي منهجه وتقنياته ، د. حممد زياد عمر .  .3
 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسة القرآنية ، د. عبد الوهاب أبو سليمان .  .4
 مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ، د. علي سامي النشار .  .5
 قواعد حتقيق املخطوطات ، د. صالح الدين منجد .  .6
 حملدثني ، د. رمضان عبد التواب . مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى وا .7
 ضبط النص والتعليق عليه ، د. بشار عواد معروف .  .8
 أخطاء على املراجع العلمية ألئمة السلف ، د. عثمان الصايف .  .9

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 املخطوطات العربية بالقاهرةمالت اجلامعات واملعاهد كمجلة معهد -    
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 حمرك حبث مدينة املل  عبد العزيز للتقنية.- -

 حمرك الشبكة االسرتاتيجية.- -

 مكتبة الكتب والبحوث.- -

 األوفى.- -

 املركز العلمي العربي.- -

 البواحث.- -
 العربية. عة املل  عبد اهللوموس- -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:. 4

 املرافق املطلوبة . و
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

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

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(: .1
 القاعات العامة.

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

 والربميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية،   .1
 توجد أدوات عرم البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة اإللكرتونية للطالبات.

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .2
 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:* . س
 االستبانات. . ش
 التقييم اإللكرتوني. .  
 مموعات النقاش مع الطلبة. . م
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: *
 متابعة اإلنتاج العلمي واألكادميي للطلبة.-
 حتليل النتائج.-
 مموعات النقاش.-
 ة.الزيارات املتبادل-

 إجراءات تطوير التدريس: إجراءات تطوير التدريس:* . أ
 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء.- . ب

 وضع حوافز للطلبة.- . ت
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس.- . ث
 مموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات.- . ج

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

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

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينات عشوائية من:- . خ
 إجابات االختبارات.- .1
 اخلطط العلمية.- .2
 العلمية.البحوث نشر - .3

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

 استطالع رأي الطالب.- .1

 استطالع رأي املختصني يف البحث العلمي.- .2

 إرشاد الطالب إىل املواقع املهتمة بالبث العلمي وتطويره.- .3

 

 د. حممد توم حامد علي بشارة اسم منسق الربنامج:

 .هرب10/2/1440- م20/10/2018 التاريخ  التوقيع:
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 توجيه القراءات    اسم املقرر:  
 605- 613 رمز املقرر:   

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  ربه1440-2-26تاريخ التوصيف: 

 القراءات: القسم- أصول الدينالدعوة و: الكلية

 ومعلومات عامة عنه الدراسيالتعريف باملقرر  . أ
 605- 513توجيه القراءات . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 وحدتان دراسيتان  . عدد الساعات املعتمدة: 2
  القراءات( ختصص) املاجستريبرنامج  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3

 هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين 
 الفصل الثاني من منهجية املاجستري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
للطالب املقّر الرئيس بالعابدية،  فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو 7

  وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر.

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

 100 النسبة: ✓ رات التقليديةوقاعات احملا .و 

    

  النسبة:  ليم اإللكرتونيعالت .ز 

    

 100 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس( .ح 

    

  النسبة:  باملراسلة .ط 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي 
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 تعليقات:

 األهداف . ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .حتديد أصول االحتجاج والتوجيه، ودراستها و الربط بني علم التوجيه، وبني العلوم الشرعية واللغوية -

 .طرق العلماء يف توجيه القراءات وأثر  توجيه القراءات يف التفسري واالحكامومعرفة -

 .والكشف عن األسباب الباعثة على التأليف يف علم توجيه القراءات- 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد -يتم تنفيذها -اذكر بإجياز أي خطط -2

 نس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(. لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرت

 إعداد مراجع الكرتونية فعالة. .1
 .استخدام طرق تدريس متطورة ومناسبة مثل التعلم التعاوني .2
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو  . ج

 دليل الربنامج(. 
  :وصف عام للمقرر 
  نشأة التوجيه وتطربوره واملراحربل    ساعة تدريسية ويتكون من قسمني قسم يبحث يف يف 32أسبوعا و 16يقدم املقرر يف

ومنرباذج مربن االحتجرباج بربالقراءات يف       ،التأليف فيه وأهم املؤلفات يف علربم التوجيربه عربرب القربرون    أسباب ، اليت مر بها

 مقارنة بني مناهج العلماء يف التوجيه ومناذج لذل .و و عالقة التوجيه بعلم التفسري، القواعد النحوية

  .القسم الثاني: دراسة تطبيقية ألنواع  متعددة يف أساليب توجيه القراءات
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 القسم األول: الدراسة النظرية

 .مقدمة يف تعريف التوجيه، ومصطلحاته، وبيان أهميته 
 .نشأته وتطوره، واملراحل اليت مر بها 
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 .أسباب التأليف يف علم التوجيه 
  .أنواع توجيه القراءات 
  يف علم التوجيه عرب القرون، ومقارنة بني مناهج العلماء فيها ومناذج أهم املؤلفات

 لذل .
 .مناذج من االحتجاج بالقراءات يف القواعد النحوية 
 .عالقة التوجيه بعلم التفسري 
 . عناية السلف بتوجيه القراءات، وأمثلة على ذل 
  العلماء يف التوجيه ومناذج لذل .مقارنة بني مناهج 
  القراءات العشر الكربىتوجيه ما زادته. 
 .االختبار النصفي 

  
  

  

 القسم الثاني: دراسة تطبيقية ألنواع توجيه القراءات:

  القرآن 

 احلديث النبوي 

 التفسري واألحكام 

 أسباب النزول 

 رسم املصحف 

 تواتر القراءة 

 القراءة الشاذة 

 اللغة 

 أشعار العرب 

  .الصرف 

  .البالغة 

   .اإلعراب 
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   إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
      ساعتان الساعات املعتمدة

 
 :اأسبوعي  الطالبالتعلم الفردي )الذاتي االضايف( اليت يقوم بها -عدد ساعات الدراسة  .6
 الطالب والطالبات بكتابة حبوث حول املوضوعات املتعلقة بعلم توجيه القراءات خالل الفصل الدراسي.يكلف  .7

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق  .8
 .اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف ماالت التعلم املناسبة.أوال  -

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثاني  -

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

عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع  اشكل مع تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لت

 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر *

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1

 أن حيدد الطالب أصول االحتجاج وأطواره. 1-1
 احملاضرة

 احلوار

 املناقشة

االختبارات 

الشفهية 

 والتحريرية
1-2 

 تاريخ  ومناهج العلماء يف تدوين التوجيه.أن يتتبع 

 

 أن يشرح أنواع توجيه القراءات ومظانها. 1-4

 ةاملهارات املعرفي 2

 احملاضرة. أن يقارن بني طرق العلماء يف توجيه القراءات 2-1

 احلوار واملناقشة

 العصف الذهين

 التعليم التعاوني

 االستقراء

 االستنتاج.
 األنشطة البحثية

 

االختبارات 

 التحريرية

 التقويم البنائي

التقويم 

 التكوني

 تقويم األنشطة

املتابعة 

 واملالحظة

 أن يربط بني علم التوجيه وبني علوم اللغة 2-2

2-3 
لى التفسري أن يستنبط أثر توجيه القراءات ع

 واألحكام.

2-4 
أن يعد األحباث املتعلقة باملقرر وفق قواعد البحث 

 ومنهجيته.

2-5 
أن يطبق أصول االحتجاج وقواعده على مناذج 

 خمتارة.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر الطالب ملعاجلة املشكالت العلمية يف هذا 

 الفن.
 فرق العمل اجلماعي

 املشاريع املشرتكة

 املناقشات الصفية

 ملف اإلجناز

 من إدارة فرق العمل وتنظيمها أن يتمكن الطالب 2-3 تقويم األقران

 أن يقوم عمل زمالئه ومشاركاتهم 3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يقرب الطالب علم التوجيه للمتلقني من خالل 

 األنشطة األكادميية
 العروم التقدميية

 األنشطة البحثية واألكادميية

 الصفيةاملناقشات 

تقارير اللجان 

 العلمية

 قائمة التقدير

تقويم 
4-2 

على صحة احلجج اليت اختارها  ةأن يربهن باألدل

 للتوجيه.
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقويم اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

4-3 
أن يستخدم التقنية وطرق اإلحصاء والبيانات يف 

 إعداد عرم نتائج األحباث .

 املشاركات

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم *

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

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 60 الرابع عشر االختبار النهائي 2
 20 مستمر واألنشطةاملشاريع  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(. 

 التعّلممصادر ه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 إعراب القراءات السبع وعللها، للحسني بن أمحد بن خالويه. .1
 جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري ابن جرير الطربي(. .2
 حجة القراءات، ألبي زرعة عبد الرمحن بن زجنلة. .3
 احلجة للقراء السبعة، ألبي علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي. .4
 اهلداية يف القراءات السبع، ألمحد بن عمار املهدوي.شرح  .5
 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبي حممد مكي بن أبي طالب القيسي. .6
 املختار يف معاني قراءات أهل األمصار، ألبي بكر أمحد بن عبدا هلل بن إدريس. .7
 معاني القراءات، ألبي منصور حممد بن أمحد األزهري.  .8
 املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاني.  .9

 املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ألبي عبد اهلل نصر بن علي الشريازي املعروف بابن ابي مريم. .10
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 التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، للدكتور أمحد سعد حممد. .11

 زمول. القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام للدكتور حممد عمر با .12

مالت اجلامعات واملعاهد كمجلة معهد  رج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أد .2

 املخطوطات العربية بالقاهرة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 واألسطوانات املدمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، . 4

 االسطوانات املدمة. .1

 وسائط العرم التفاعلي.. 2

 املرافق املطلوبة . و
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

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

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(:. 1
 .قاعة حماضرات -
 .مقعد 30 -

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:  .2

فاذكرها، أو أرفق قائمة مصادر أخرى )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة،  .3

 بها(:
 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:*
 .استطالع آراء الطالب حول موضوعات املقرر واسرتاتيجيات التدريس املتبعة

 األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل* 
 االستعانة بآراء أعضاء هيئة التدريس ممن قاموا بتدريس املقرر من قبل.

 إجراءات تطوير التدريس:*

 االهتداء باملناهج العلمية املتبعة لطرق التدريس.
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هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء *

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

 مؤسسة أخرى(:
 .تقييم الزمالء من القسم ألداء عضو هيئة التدريس-

 .تقييم الطالب ألداء مدرس املقرر-

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

االطالع على االااهات احلديثة يف املراجع واملصادر العلمية احلديثة اليت حبثس موضوع مقرر )توجيه -

 القراءات القرآنية(.

 استطالع أراء املدرسني والطالب بصفة دورية.-
 فحص املتطلب الدراسي واملراجع الرئيسة األخرى.-

 فحص املقررات اليت يدرسها الطالب يف األقسام النظرية يف بعض اجلامعات األخرى. -

 .إدخال التحسينات املناسبة على املقرر يف ضوء ما سبق-

 

  د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي اسم منسق الربنامج:

 ربه1440-2-26 التاريخ       التوقيع:
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هرب1440-2-18تاريخ التوصيف:  

 القراءاتالقسم: -الدعوة وأصول الدين  :الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605-621: املقرر رمز  2الكربى العشر القراءات: املقرر اسم.  1
 مثان ساعات يف األسبوع.   . عدد الساعات املعتمدة:2
 برنامج ماجستري الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:. 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل ماجستري املستوى األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 1الكربى العشر القراءاتبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطل5
 .التفسري -2.  األسانيد ودراسة التخريج -1. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
: لشطر املقر الرئيسي بالعابديةقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:   . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف امل7

 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 اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:
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 األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

إعداد الدارس أو الدارسة ليكون قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، وليكون حميطا بكل 

ومواكبة حاجة اجملتمع إسهام عملي يف انتشار اإلقراء وسنة التلقي  واملقرر  ،تطبيقوما يتعلق بها من وأداء 

 للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على مواكبة العصر.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 ديدة يف مال الدراسة(.لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجل

 اليت هلا عالقة بتطوير املقررات، كتحريرات القراءات، وعلم األصوات مثال. دراسة إمكانية

 .جاحلصول على إجازات معتمدة لطلبة الربنام
 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أوج. 

 دليل الربنامج(. 
القربربراءات العشربربر الكربربربى مربربادة علميربربة يتلقربربى خالهلربربا الطالربربب القربربرآن الكربربريم بربربالقراءات العشربربر   وصربربف عربربام للمقربربرر: 

الكربربربى مربربن طريربربق طيبربربة النشربربر علربربى عربربدد مربربن املشربربايخ املقربربرئني أهربربل اإلتقربربان واخلربربربة، وحيفربرب  خالهلربربا مربرب  طيبربربة   

دراسربة هربذا املقربرر واملقربررات املصرباحبة مربن        لمكن الطالربب مربن خربال   النشر البن اجلزري ويقرأ عددا من شربروحها، ويربت  

 احلصول على الشهادات العليا املاجستري والدكتوراه وهي 

 

 النهائي.16 ،للنصفي8 ،اسبوع14 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 عشرة شرح مع واإلمالة، الفتح باب بداية من وحفظها النشر طيبة بيس 15 شرح/1

 القرآن وعرم...(  دم يعملون ما: )البقرة يف الناظم قول من الفرش من أبيات

 .البقرة سورة من 91 – 75: اآلية من الكربى العشر بالقراءات
 8 األول

 شرح مع( صن بلى رمى: )الناظم قول من النشر طيبة من وحفظها بيتا 15 شرح/2

  اآليات وعرم...( همز بال كننسها خلف: )البقرة يف الناظم قول من أبيات مخسة

 .البقرة سورة من 109- 92: اآلية من الكربى العشر بالقراءات
 8 الثاني

 مخسة وحف ..( البوار قهار وخلف: ) الناظم قول من وحفظها، بيتا 11 شرح/3

 128-110:  اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش من أبيات

 .البقرة سورة من
 8 الثالث
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 أبيات مخسة وحف ..( أمل الفواتح ورا: )الناظم قول من وحفظها، أبيات 10 شرح/4

 من145-129:  اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش من

 .البقرة سورة
 8 الرابع

 مخسة وحف ..( وبعد تأنيث وهاء: )الناظم قول من وحفظها، أبيات 10 شرح/5

-146:  اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش من أبيات

 .البقرة سورة من166
 8 اخلامس

 فرش من أبيات مخسة وحف ...( كربه إجرام:) قوله من وحفظها، أبيات 09 شرح/6

 سورة من 184-167:   اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة

 .البقرة
 8 السادس

 من أبيات مخسة وحف ..( الم لفتح وأزرق: ) قوله من وحفظها، بيتا 11 شرح/7

 سورة من193-185: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش

 .البقرة
 8 السابع

 8 الثامن النصفي االختبار/8
 من أبيات مخسة وحف .. (  باتباع لكل وقف: ) قوله من وحفظها، أبيات 10 شرح/9

 الكربى  212-194: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش

 .البقرة سورة
 8 التاسع

 وحف .. (  وويكأن ويكأنه كذاك: ) الناظم قول من وحفظها، أبيات 10 شرح/10

: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش من أبيات مخسة

 .البقرة سورة من 213-224
 8 العاشر

 من أبيات مخسة وحف ..( سال ومال: ) الناظم قول من وحفظها، بيتا 13 شرح/11

 سورة من 235-225: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة فرش

 .البقرة

 8 عشر احلادي

 فرش من أبيات مخسة وحف (  معي يف وافق:) قوله من وحفظها، بيتا 15 شرح/12

 سورة من 249-236:  اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وشرحها، البقرة

 .البقرة

 8 عشر الثاني

 مخسة وحف ..( همز بال ثالثني ويف: ) الناظم قول من وحفظها، بيتا 13 شرح/13

: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم -نهايتها – وشرحها البقرة فرش من أبيات

 .البقرة سورة من 250-259

 8 عشر الثالث
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 بالعشر اآليات وعرم..( حقا ثب توتون: )الناظم قول من وحفظها، بيتا 16 شرح/14

 .البقرة سورة من 276-260: اآلية من الكربى
 8 عشر الرابع

: اآلية من الكربى بالعشر اآليات وعرم وحفظه، القراءات إفراد باب شرح/15

 .السورة نهاية 277-286

 اخلامس

 عشر
8 

 النهائي االختبار
 السادس

 عشر
8 

 
  ساعة 128 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية حماضرات 
 معامل

 أو استديو
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

ساعات التدريس 

 الفعلية
 128 16اختبارات:  40   65

 128     8 الساعات املعتمدة
 

 : اأسبوعي  ضايف( اليت يقوم بها الطالبالتعلم الفردي )الذاتي اال -الدراسة عدد ساعات 

 ا.ساعتان أسبوعيًّ

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق 
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف ماالت التعلم املناسبة.أوال 

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

ليت تساعد على قياس وتقويم خمرجات التعلم بدقربة، وجيربب أن تتسربق خمرجربات     : ضع طرق التقييم املناسبة ااثالث 

تعلربربربم املقربربربرر املسربربربتهدفة وطربربربرق تقييمهربربربا واسربربربرتاتيجيات تدريسربربربها لتشربربربكل معربربربا  عمليربربربة تعلربربربم وتعلربربربيم متكاملربربربة، مربربربع  

 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر *

 م
جملاالت اإلطار الوطين  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
القراءات العشر الكربى أن يعرم الطالب القرآن الكريم ب

 من طريق طيبة النشر برواياتها وطرقها.

 احملاضرة )اإللقاء( 

 ةاحملاكا

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

 التلقي

االختبارات 

 الشفوية املقننة

 التقييم املستمر

احلصول على 

 إجازة.

1-2 
أن يستدل على القراءات العشر بشواهدها من طيبة 

 .النشر

 احملاضرة )اإللقاء( 

 املناقشة

 

االختبارات 

 التحريرية

االختبارات 

 الشفوية القصرية
 أن يرتب الطالب مصادر طيبة النشر وشروحها  1-3

 احملاضرة 

 األنشطة البحثية
 تشكيل فرق العمل

 العروم التقدميية،

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة.

االختبارات 

 التحريرية 

تقويم املشاركات 

واألنشطة وفق 

 بطاقة األداء

اخلرائط 

 املفاهيمية
االختبارات 

 التحريرية

املناقشة تقويم 

 واملشاركة.

 أن يفسر الطالب امل  املقرر تفسريا متكامال. 1-4

 املهارات املعرفية 2

2-1 
تطبيقا طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن 

 .عمليا

 اكاة، االستماعاحمل

 التلقي
تقويم القراءة 

 خالل احملاضرة.
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 م
جملاالت اإلطار الوطين  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

االختبارات 

 الشفهية.

2-2 
يف إعداد مصادر علم القراءات الطالب   يستخدمأن 

 البحوث املتخصصة.
 األنشطة البحثية.

قراءة البحوث 

 وتقييمها.

2-3 
باجلمع من خالل قراءتهم  قراءة زمالئه يقوم أن 

 يف احملاضرة.هلم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني

تقويم القراءة يف 

الفصل، 

واالختبارات 

 الشفهية

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

 التكاليف األسبوعية

االختبارات 

 التحريرية

تقييم املشاركات 

 والبحوث

 وحتمل املسؤولية الشخصيةمهارات العالقات  3

 يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحث.أن  3-1
 واحملاكاةاحملاضرة 

 واملناقشة
 . التقييم املستمر

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

وإقامة مناقشات 

 بينها.

عرم األحباث 

والعروم 

 ومناقشتها

تقويم املشاريع 

 املشرتكة.

 التقييم املستمر

 ملفات اإلجناز
 أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة والبحث. 3-3

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
التكليف حبضور  أن يساهم يف نشر القراءات وعلومها داخل وخارج اجلامعة 4-1

الندوات واملؤمترات 

بالتخصص وكتابة 

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

تقارير اللجنة 

 أن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية متقنة 4-2

أن يستخدم وسائل التقنية والربامج احلاسوبية يف إعداد  4-3
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 م
جملاالت اإلطار الوطين  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 تقارير عنها. البحوث والعروم التقدميية.

التكليف بساعات 

تقل عن  تطوعية ال

اثنتني فصليا 

 ل قراء.

 العروم التقدميية
 البحوث والواجبات

العلمية لألنشطة 

والساعات 

 التطوعية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل 

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

 الساعات التطوعية واألنشطة األكادميية.تقارير  3
اخلامس 

 عشر
5% 

 %15 مستمر .واالختبارات الشفوية التقييم املستمر  4

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي 5
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

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

 وحتدد الساعات املكتبية لألساتذة كل فصل بواقع ساعتني لكل مقرر. لالستشارة وتقييم عمله.
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 مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:-1

 النشر يف القراءات العشر حملمد بن اجلزري. -
 املعروف بابن الناظم.رح طيبة النشر، ألمحد بن حممد بن اجلزري ش-
 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 سا  حميسن.-

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

 (. اجملالت املتخصصة ) تبيان، الشاطيب، مالت اجلامعات

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:-3

 املكتبة الشاملة.-1

 االنرتنس.-2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:-4

 برنامج اتساق.

 برامج التطبيق الشفهي.

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

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

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

 القاعات الدراسية. -1
 مكتبة الكلية.-2
 قاعات دراسية مزدوجة مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(.-3

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:-2

 مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرم بيانات، وباالنرتنس لتدريس الطالبات. استوديوهات

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة -3

 بها(:
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 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز. 
 الطالب خبصو  فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من 

 االستبيانات.-

 .اإللكرتونيالتقييم -
 .مموعات النقاش-

  اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 االختبارات الشفهية من قبل جلنة موحدة. -

 تصميم بطاقة األداء للتقييم. -

تشكيل جلنة ملقرر القراءات ملتابعة مستويات األداء، وتغيري اسرتاتيجيات التدريس والتقييم وفقا  -

 لذل . 

 استطالع رأي الطالب. -
 .استطالع رأي املختصني  -
 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -

 .إجراءات تطوير التدريس:

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -

 وضع حوافز للطلبة. -
 التقنية يف التدريس. استخداممتابعة  -
 مموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  إجنازإجراءات التحقق من معايري 

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

 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:

 إجابات الطالب يف االختبارات -

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

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -
تشكيل جلنة املقرر اتمع دوريا وتستعرم نتائج الطلبة، والتغذية الراجعة وترفع توصياتها إلدارة  -

 الربنامج.

 

 بيب اهلل بن صاحل السلميحد.  اسم منسق الربنامج:

 .هرب1440-/18/2-م27/10/2018 التاريخ  التوقيع:
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 أصول التفسري ومصادره اسم املقرر:
 623-605 رمز املقرر:

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا      هرب1440-2-26تاريخ التوصيف:  

 القراءاتالقسم: - الدعوة وأصول الدين :الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
  623-605أصول التفسري ومصادره . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 اساعتان أسبوعيًّ. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري بقسم القراءات. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 السنة األوىل، الفصل الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 يوجد ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 يوجد ال. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7

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

 %100 النسبة: نعم ت احملاضرات التقليديةاقاع

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  تذكر أخرى
 

 تعليقات:
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 األهدافب. 
تكوين ملكة التفسري لدى الطالب بتعريفه بأصول التفسري وقواعده ومناهجه  ما هدف املقرر الرئيس؟-1

من كتاب اهلل، ليتمكن من التفسري بصورة صحيحة مع ربط علم القراءات بعلم والتطبيق العملي على سور 

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

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.   
متابعة التغذية الراجعة من قبل الطالب وتغيري احملتوى أو طريقة التدريس مبا حيقق الفائدة، ورصد امللتقيات 

 وحث الطلبة على احلضور واإلفادة منها وتوثيق نتائجها. واملؤمترات اليت ختدم التفسري
 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو . ج

 دليل الربنامج(. 
بأصول تفسري ينقسم املقرر إىل قسمني رئيسني األول للتأصيل والتأسيس ويتضمن التعريف  وصف عام للمقرر:

كتاب اهلل ومصادره، وقواعد التفسري والرتجيح الواجب مراعاتها، كما يوضح مناهج املفسرين وأساليب 

التفسري، أما القسم الثاني فيتضمن تفسري سور خمتارة من كتاب اهلل تعاىل واتباع قواعد التفسري ومصادره 

 لتكوين امللكة التفسريية لدى الطالب.

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 2 1 تعريف أصول التفسري وموضوعاته.

 2 1 مصادر علم أصول التفسري.
 2 1 ترتيب مصادر التفسري)القرآن، السنة، اللغة، أقوال الصحابة...(

 2 1 نشأة علم التفسري ومراحله وأبرز أعالمه.
 2 1 التفسري وعرم مناذج منها.أهم الكتب املؤلفة يف 

 2 1 أسباب اختالف املفسرين.
 2 1 طرائق السلف بالتفسري

 2 1 االختبار النصفي

أساليب التفسري واااهاته )موضوعي، حتليلي، إمجالي، فقهي، 

 لغوي...(
2 4 
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 قواعد التفسري والرتجيح، وأهم املؤلفات فيها.
 2 4 

طه، األنبياء، احلج، النور( باتباع التطبيق على سور )الكهف، مريم، 

 خطوات تكوين ملكة التفسري.
3 6 

 2 1 االختبار النهائي

 
   إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية حماضرات

 معامل 

 أو استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 30     2 ساعات التدريس الفعلية
      30 الساعات املعتمدة

 
 :اأسبوعيًّ( اليت يقوم بها الطالب الذاتي االضايفالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات 

 ساعتان أسبوعيا للتطبيق والبحث.   

 

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

 تدريسها
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم 

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

 املناسبة.

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

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

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

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

 م
جملاالت اإلطار الوطين  اوفق  خمرجات التعلم للمقرر

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

 احملاضرة أن يتتبع الطالب نشأة علم التفسري، وأبرز أعالمه 1-1
 األنشطة البحثية  

 العروم التقدميية

الذاتي باالستقراء التعلم 

 واالستنتاج

االختبارات 

 التحريرية
 ملف اإلجناز

 إعداد التقارير

 أن حيدد الطالب  أهم كتب التفسري ومناهج مؤلفيها 1-2

 أن يصف الطالب أهم مناهج املفسرين قدميا وحديثا 1-3

 املهارات املعرفية 2

 أن يستخدم الطالب  مصادر التفسري وفقا لرتتيبها 2-1

 احملاضرة، 

 إعداد البحوث
 املناقشة واحلوار

 التكاليف األسبوعية

 املطالعة بكتب التفسري

 

االختبارات 

 التحريرية
 التقارير

تقويم 

 األحباث.
 ملف اإلجناز

اخلرائط 

 املفاهيمية

 

 أن يناقش الطالب  أسباب اختالف املفسرين       2-2

2-3 
أن جيمع  الطالب بني أقوال املفسرين وفق قواعد       

 الرتجيح والتفسري.

 أن يطبق الطالب خطوات التفسري على سور معينة        2-4

2-5 
أن يقارن الطالب بني اهم االااهات واألساليب يف 

 التفسري

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 قدرات يف تنظيم وقيادة فريق العملأن يظهر الطالب  3-1

 املناقشة، التعلم التعاوني
 احملاضرة

 املشاريع املشرتكة

 تكوين فرق العمل

 التقارير
حتكيم 

 األحباث

 ملف اإلجناز

مقاييس 

 التقويم

 أن حيكم على مشاركة زمالئه يف مموعات العمل 3-2

 أن يلتزم بأخالقيات وقيم  الباحث املسلم  

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
مقاييس  العروم التقدميية أن يتمكن الطالب من االستخدام الفعال للتقنية يف  4-1
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 م
جملاالت اإلطار الوطين  اوفق  خمرجات التعلم للمقرر

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 الواجبات حتليل القضايا واحلصول على املعلومات
املشاركة باألنشطة 

 العلمية ذات العالقة

 

 التقويم

 إعداد التقارير

توثيق نتائج 

 األحباث
4-2 

أن ميتل   الطالب القدرة على إقناع اآلخرين بآرائه 

 واختياراته بصورة شفوية وكتابية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .9

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

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 مستمر التكاليف واألنشطة والعروم التقدميية 1
 %10 الرابع عشر حبث املادة 2
 %20 الثامن االختبار النصفي 3
 %5 الثاني عشر ملف اإلجناز 4
 %55 السادس عشر االختبار النهائي 5
6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  

 لكل مقرر دراسي،  2ساعات مكتبية لعضو هيئة التدريس مقسمة على مخس مواد يدرسها أي  10ناك ه
 وتعلن من خالل جدوله وأحيانا على موقعه اخلا  الذي يعطيه للطالب، والربيد االلكرتوني .

 مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ابن عطية، القرطيب، ابن عاشور.، البغوي، كتب التفسري كتفسري الطربي -
 مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية. -
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 الفوز الكبري يف أصول التفسري لولي اهلل الدهلوي. -
 التفسري واملفسرون للذهيب. -
 فصول يف أصول التفسري ملساعد الطيار. -
 قواعد الرتجيح عند املفسرين حلسني احلربي. -
 قواعد التفسري خلالد السبس. -

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

 .اجملالت العلمية احملكمة ) تبيان، الشاطيب، ومالت اجلامعات( -

 تقارير املؤمترات العلمية املتعلقة بالقرآن وتفسريه. -

 .املواقع املهتمة بالتفسري وعلوم القرآن -

 اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 . املواقع اليت تعين بالتفسري وعلومه مثل موقع تفسري  

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:. 4

 املكتبة الشاملة. -

 اجلامع لكتب الرتاث. -

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

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

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات احملاضرات. مكتبة اجلامعة

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:  .2
 أجهزة حاسب، شاشة عرم.

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .3

 بها(:
 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز. 
 على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول *

 .حلقات النقاش -
 .استبانات تقويم املقرر -
 .استبانات اخلرجيني -
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:* 
 احصائيات املقرر. -
 .االستبانات -
 .الزيارات املتبادلة -
 .حتكيم أحباث الطلبة -
الدورية مع األساتذة بعد حتليل النتائج والتغذية الراجعة ملناقشة سبل تطوير املقرر، االجتماعات  -

 وحتديث حمتواه.
  إجراءات تطوير التدريس:* 

 حتليل نتائج االستبانات ومعرفة اإلشكاالت ووضع خطة حللها. -
 حتليل نتائج الطلبة  ومعرفة مواطن القوة والضعف. -
 لألساتذة ملتابعة أهم اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم.الدورات التدريبية وورش العمل  -

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 

 مؤسسة أخرى(:من 
احلصول على إفادات نشر ألحباث الطلبة، التصحيح لعشوائي، احلكم املستقل من أساتذة من جامعات  -

 أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:* 
 والضعف.قياس تقييم كل خمرج على حدة. وضع خطط التحسني بناء على مواطن القوة  -
االجتماع نهاية كل فصل مع أعضاء التدريس ومناقشة خمرجات املادة واختاذ اإلجراءات بناء على  -

 ذل .

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي :قرراسم منسق امل

 هرب1440-2-26 التاريخ  التوقيع:
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هرب1440-2-18تاريخ التوصيف:  

 القراءاتالقسم: - الدعوة وأصول الدين :الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 605 – 631: املقرر رمز(    3)  الكربى العشر القراءات: املقرر اسم  
 . مثان ساعات يف األسبوع. عدد الساعات املعتمدة:        2
 برنامج ماجستري. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:       3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل ماجستري املستوى األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 (2القراءات العشر الكربى). املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 605 - 633 حبث قاعة- 605 – 632 والفواصل الرسم علمي يف دراسات       
املقر الرئيسي بالعابدية: لشطر . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7

 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 اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:
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 .األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

إعداد الدارس أو الدارسة ليكون قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، وليكون حميطا 

إسهام عملي يف انتشار اإلقراء وسنة التلقي ومواكبة حاجة  واملقرر تطبيق.وبكل ما يتعلق بها من وأداء 

 اجملتمع للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على مواكبة العصر.
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 س، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتن

 اليت هلا عالقة بتطوير املقررات، كتحريرات القراءات، وعلم األصوات مثال. دراسة إمكانية -

 .جاحلصول على إجازات معتمدة لطلبة الربنام -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ج. 

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

املقرئني أهل اإلتقان واخلربة، وحيف  خالهلا م  طيبة  الكربى من طريق طيبة النشر على عدد من املشايخ

دراسة هذا املقرر واملقررات املصاحبة من  لالنشر البن اجلزري ويقرأ عددا من شروحها، ويتمكن الطالب من خال

  .احلصول على الشهادات العليا املاجستري والدكتوراه 

 

 النهائي.16للنصفي 8اسبوع 14 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 آل لسورة باجلمع العملي والتطبيق ،(531) إىل( 522) من األبيات وشرح حف 

 (.51) اآلية إىل( 1) اآلية من عمران
 8 األول

 والتطبيق ،(538) إىل( 532) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (109) اآلية إىل( 52) اآلية من عمران آل لسورة باجلمع العملي
 8 الثاني

 والتطبيق ،(545) إىل( 539) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (155) اآلية إىل( 110) اآلية من عمران آل لسورة باجلمع العملي
 8 الثالث

 والتطبيق ،(554) إىل( 546) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (200) اآلية إىل( 156) اآلية من عمران آل لسورة باجلمع العملي
 8 الرابع

 8 اخلامس والتطبيق ،(566) إىل( 555) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع
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 (57) اآلية إىل( 1) اآلية من النساء لسورة باجلمع العملي
 والتطبيق ،(574) إىل( 567) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (113) اآلية إىل( 58) اآلية من النساء لسورة باجلمع العملي
 8 السادس

 8 السابع شرحه سبق ملا مراجعة
 8 الثامن النصفي االختبار

 والتطبيق ،(584) إىل( 575) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (176) اآلية إىل( 114) اآلية من النساء لسورة باجلمع العملي
 8 التاسع

 والتطبيق ،(593) إىل( 585) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (58) اآلية إىل( 1) اآلية من املائدة لسورة باجلمع العملي
 8 العاشر

 والتطبيق ،(605) إىل( 594) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (120) اآلية إىل( 59) اآلية من املائدة لسورة باجلمع العملي

احلادي 

 عشر
8 

 والتطبيق ،(611) إىل( 606) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 )58) اآلية إىل( 1) اآلية من األنعام لسورة باجلمع العملي

الثاني 

 عشر
8 

 والتطبيق ،(618) إىل( 612) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 )126) اآلية إىل( 59) اآلية من األنعام لسورة باجلمع العملي

الثالث 

 عشر
8 

 والتطبيق ،(627) إىل( 619) من األبيات وشرح حف  السابقة، املفردات تسميع

 (165) اآلية إىل( 127) اآلية من األنعام لسورة باجلمع العملي
 8 الرابع عشر

 شرحه سبق ملا مراجعة
اخلامس 

 عشر
8 

 النهائي االختبار
السادس 

 عشر
8 

 
  ساعة 128 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 حماضرات 
دروس 

 إضافية
معامل أو 

 استديو
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

 128 16اختبارات:  40   65 ساعات التدريس الفعلية
 128     8 الساعات املعتمدة
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 : اأسبوعي  ضايف( اليت يقوم بها الطالبالتعلم الفردي )الذاتي اال -عدد ساعات الدراسة 

 ا.ساعتان أسبوعيًّ      

 

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

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

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

 املناسبة.

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

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
القراءات العشر أن يعرم الطالب القرآن الكريم ب

 الكربى من طريق طيبة النشر برواياتها وطرقها.

 احملاضرة )اإللقاء( 

 ة.احملاكا

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

 .التلقي

الشفوية االختبارات 

 املقننة

 التقييم املستمر

احلصول على 

 إجازة.

1-2 
أن يستدل على القراءات العشر بشواهدها من 

 .طيبة النشر

 .احملاضرة )اإللقاء( 

 .املناقشة

 

االختبارات 

 التحريرية

االختبارات الشفوية 

 القصرية
 احملاضرة  أن يرتب الطالب مصادر طيبة النشر وشروحها  1-3

 األنشطة البحثية
االختبارات 

 أن يفسر الطالب امل  املقرر تفسريا متكامال. 4-1 التحريرية 
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقويم

 تشكيل فرق العمل

 العروم التقدميية،

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة.

تقويم املشاركات 

واألنشطة وفق 

 بطاقة األداء

 اخلرائط املفاهيمية
االختبارات 

 التحريرية

تقويم املناقشة 

 واملشاركة.
 املهارات املعرفية 2

2-1 
طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن 

 .تطبيقا عمليا

 اكاة، االستماعاحمل

 التلقي

خالل تقويم القراءة 

 احملاضرة.

االختبارات 

 الشفهية.

2-2 
يف إعداد مصادر علم القراءات الطالب   يستخدمأن 

 البحوث املتخصصة.
 األنشطة البحثية.

قراءة البحوث 

 وتقييمها.

2-3 
باجلمع من خالل قراءتهم  قراءة زمالئه يقوم أن 

 يف احملاضرة.هلم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني

تقويم القراءة يف 

الفصل، واالختبارات 

 الشفهية

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

 التكاليف األسبوعية

االختبارات 

 التحريرية

تقييم املشاركات 

 والبحوث
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحث.أن  3-1
 واحملاكاةاحملاضرة 

 واملناقشة
 . التقييم املستمر

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

وإقامة مناقشات 

 بينها.

عرم األحباث 

 والعروم ومناقشتها

تقويم املشاريع 

 املشرتكة.

 التقييم املستمر

 ملفات اإلجناز
3-3 

أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة 

 والبحث.

 واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات 4

4-1 
أن يساهم يف نشر القراءات وعلومها داخل وخارج 

 اجلامعة

التكليف حبضور 

الندوات واملؤمترات 

بالتخصص وكتابة 

 تقارير عنها.

التكليف بساعات 

تطوعية التقل عن 

 اثنتني فصليا ل قراء.

 العروم التقدميية
 البحوث والواجبات

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

تقارير اللجنة 

العلمية لألنشطة 

والساعات 

 التطوعية.

 أن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية متقنة 4-2

4-3 
أن يستخدم وسائل التقنية والربامج احلاسوبية يف 

 إعداد البحوث والعروم التقدميية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 خالل الفصل الدراسي: الطلبةجدول مهام تقويم 

 م
، كتابة مجاعيمهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع 

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

 لتسليمه
نسبته من 

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

 %15 مستمر التقييم املستمر واالختبارات الشفوية 4

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي 5
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 .األكادميي للطالب ودعمهم اإلرشادد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب 

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

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

 .مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

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

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

 (.اجملالت املتخصصة ) تبيان، الشاطيب، مالت اجلامعات

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 املكتبة الشاملة.-1

 االنرتنس.-2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:. 4

 برنامج اتساق. -

 برامج التطبيق الشفهي. -

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

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

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

 القاعات الدراسية. -
 مكتبة الكلية. -
 قاعات دراسية مزدوجة مزودة مبراجع علمية )شطر الطالبات(. -
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 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:-2

 مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرم بيانات، وباالنرتنس لتدريس الطالبات. استوديوهات

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة -3

 بها(:

  .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز. 
 الطالب خبصو  فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من * 

 االستبيانات. -

 .اإللكرتونيالتقييم  -
 مموعات النقاش -

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

 االختبارات الشفهية من قبل جلنة موحدة. -

 تصميم بطاقة األداء للتقييم. -

تشكيل جلنة ملقرر القراءات ملتابعة مستويات األداء، وتغيري اسرتاتيجيات التدريس والتقييم وفقا  -

 لذل . 

 استطالع رأي الطالب. -
 .استطالع رأي املختصني  -
 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -

 إجراءات تطوير التدريس:* 

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -

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

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

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

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:

 إجابات الطالب يف االختبارات -

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

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

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -
تشكيل جلنة املقرر اتمع دوريا وتستعرم نتائج الطلبة، والتغذية الراجعة وترفع توصياتها إلدارة  -

 الربنامج.

 

 حبيب اهلل بن صاحل السلميد.  اسم منسق الربنامج:

 .هرب18/2/1440- م27/10/2018 التاريخ       التوقيع:
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 .دراسات يف علمي الرسم والضبطاسم املقرر:   
  605- 632رمز املقرر:   

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ربه21/2/1440- م30/10/2018تاريخ التوصيف:  

 القراءاتالقسم: -  الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605-632دراسات يف علمي الرسم والضبط اسم املقرر الدراسي ورمزه: . 1
 ساعتان دراسيتانعدد الساعات املعتمدة: . 2
 برنامج املاجستريالربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . 3

 وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال 
 السنة الثانية/ الفصل الدراسي األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . 4
 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . 5
 (، قاعة حبث.3القراءات العشر الكربى )قرر )إن وجدت(: املتطلبات املتزامنة مع هذا امل. 6
للطالب املقر الرئيس بالعابدية/ فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . 7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر

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

 %100 النسبة:   التقليديةقاعات احملاضرات  .ك 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .ل 

    

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

    

  النسبة:  باملراسلة .ن 

    

  النسبة:  أخرى تذكر .س 
 

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

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

تتبع تاريخ الكتابة العربية وعالقتها برسم املصاحف، و وصف تاريخ كتابة املصاحف ومجعها وضبطها  واملقارنة 

 بينها، و الرد على الشبه اليت يثريها املشككون واملستشرقون يف رسم  القرآن وضبطه واختالف املصاحف.  
ر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتطوير وحتسني املقر -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.   

 .األقسام املشابهة .متابعة املقررات األخرى يف -
 متابعة امللتقيات واملؤمترات اليت تعنى بالرسم والضبط. -

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

 أودليل الربنامج(. 
يدرس املقرر عن طريق احملاضرات التقليدية ومموعات العمل مع الرتكيز على اجلانب  وصف عام للمقرر:

وتاريخ كتابة  ،تاريخ الكتابة العربيةالعملي التطبيقي ملعرفة رسم املصحف وضبطه، ويتضمن القسم النظري 

 .شبهات حول ضبط املصحفثم الرد على أشهر علماء الرسم والضبط، ومدارسه.املصاحف ومجعها، و
 دراسات تطبيقية يف املصاحف املخطوطة واملصاحف احلديثة.ويتضمن اجلزء التطبيقي 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 األول مقدمات تعريفية لعلمي الرسم والضبط.
 2 الثاني تاريخ الكتابة العربية إىل عصر كتابة املصاحف.
 2 الثالث كتابة القرآن يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم

 2 الرابع مجع القرآن يف عهد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه.
 2 اخلامس مجع القرآن يف عهد عثمان رضي اهلل عنه.

 2 السادس حكم كتابة املصاحف بغري الرسم العثماني .
 2 السابع أشهر علماء الرسم والضبط، ومدارسه.

 2 الثامن االختبار النصفي
 2 التاسع أنواع الضبط.

 2 العاشر استخدام األلوان يف املصاحف.
 2 احلادي عشر عالمات الوقف واالبتداء يف املصاحف.
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 2 الثاني عشر شبهات حول رسم املصحف.
 2 الثالث عشر شبهات حول ضبط املصحف.

 2 الرابع عشر تعليل رسم املصحف.
 2 اخلامس عشر يف املصاحف املخطوطة واملصاحف احلديثة.دراسات تطبيقية 

 2 السادس عشر االختبار النهائي
 

   إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية حماضرات 
 معامل

 أو استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 
 :ا( اليت يقوم بها الطالب أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف -عدد ساعات الدراسة 

 

جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  اللمقرر وفق  خمرجات التعلم

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

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

 املناسبة.

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

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

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

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
أن حيدد الطالب  مصطلحات علمي الضبط 

 والرسم

 احملاضرة )اإللقاء(، 

 واحلوار واملناقشة.
 العروم التقدميية

 فرق العمل

 االختبارات التحريرية
الشفوية االختبارات 

 القصرية

 إعداد التقارير

 تقويم العروم
 

1-2 
أن يصف الطالب نشأة ومراحل ضبط  

 املصحف. 

1-3 
أن يوضح جهود العلماء  ومدارسهم يف علمي  

 الرسم والضبط

 

1-4 
أن يتتبع تاريخ كتابة املصاحف وضبطها 

 والعناية بها

 املهارات املعرفية 2

2-1 
املصحف على مذهيب أن مييز  بني ضبط 

 املشارقة واملغاربة

 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،  
 أسلوب حل املشكالت

 األنشطة البحثية

 

 إعداد اخلطط العلمية
 كتابة  البحوث العلمية

حتقيق املخطوطات 

 العلمية

 تقويم األنشطة

 

2-2 
أن يفند الشبهات املثارة حول رسم املصحف 

 وضبطه بأسلوب علمي

2-3 
أن يقارن بني أنواع من املصاحف املخطوطة 

لعصور خمتلفة و بني املطبوعة لتتبع تاريخ 

 الرسم والضبط.

2-4 
أن يصمم اخلطط واملشاريع العلمية اليت ختدم 

 هذا الفن
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر ملعاجلة القضايا املتعلقة برسم 

 وضبطهاملصحف 

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 مموعات النقاش 

 العروم التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة

 أن يتمكن من إدارة وقياده مموعات العمل 3-2

 أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا. 3-3

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

 البحوث املشرتكة

 العروم التقدميية

تصحيح البحوث 

 العلمية.

 تقييم املشاركات.
 أن يربز بالرباهني أهمية هذ العلم. 4-2

 والربامج خلدمة هذا العلمأن يستخدم املواقع  4-3

 تنطبق ال: املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 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
 %10 الثامن االختبار النصفي 1
 %20 العاشر كتابة حبث علمي 2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3
 %10 مستمر املشاركات واألنشطة والعروم التقدميية. 4
5    

 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  
يتابعون من قبل يعطى كل طالب وطالبة وقتا  كافيا  لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي، و -

 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

 املقنع ألبي عمرو الداني. -
 املصاحف البن أبي داوود. -
 ألبي داوود بتحقيق أمحد شرشال.خمتصر التبيني هلجاء التنزيل  -
 عقيلة أتراب القصائد. -
 نظم مورد الظمآن. -
 قصة النقط والشكل: د. عبد احلي الفرماوي. -
 رسم املصحف دراسة تأرخيية لغوية: د. غامن قدوري احلمد. -
 علل الرسم البن البناء املراكشي. -
 تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهني. -
 أصول الضبط ألبي داوود. -
 إىل كشف العقيلة للسخاوي.الوسيلة  -

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

 ملة اإلمام الشاطيب. -

 ملة جامعة أم القرى . -

 اجملالت املتخصصة بالقرآن والقراءات وعلومها. -

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

 حمرك الشبكة االسرتاتيجية. -

 مكتبة الكتب والبحوث. -

 األوفى. -

 املركز العلمي العربي. -

 البواحث. -
 عة املل  عبد اهلل العربية.وموس -
 .موقع معهد اإلمام الشاطيب -
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 احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 برميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -

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

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

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

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

 السبورات الذكية، جهاز عرم البيانات. -

 أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو . 3
  .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهز. 

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

  عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقويم * 
 متابعة اإلنتاج العلمي واألكادميي للطلبة. -
 حتليل النتائج. -
 مموعات النقاش. -
 .الزيارات املتبادلة -
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 إجراءات تطوير التدريس:* 
 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -
 وضع حوافز للطلبة. -
 التدريس.متابعة استخدام التقنية يف  -
 مموعات 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(:
 :ربتصحيح 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. -

 والضبط.استطالع رأي املختصني يف علمي الرسم  -

 إرشاد الطالب إىل املواقع املهتمة بعلمي الرسم والضبط. -
 مراجعة اخلطط بشكل دوري -
 حتليل نتائج الطلبة. -

 

 حبيب اهلل بن صاحل السلميد.  اسم منسق الربنامج:

 هرب.21/2/1440- م30/10/2018 التاريخ  التوقيع:
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 قاعة حبث قراءات اسم املقرر:
  605-633 املقرر:رمز 

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا  ربه11/3/1440- م19/11/2018تاريخ التوصيف: 

 القراءاتالقسم: - الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .الدراسي ومعلومات عامة عنه باملقررالتعريف أ. 
 605- 633قاعة حبث قراءات/ اسم املقرر الدراسي ورمزه: . 1
 ساعتان دراسيتانعدد الساعات املعتمدة: . 2
 برنامج املاجستريالربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 سنة الثانية/ الفصل الدراسي األولالالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . 4
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5
 (، دراسات يف علمي الرسم والضبط.3القراءات العشر الكربى )املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . 6
 الرئيس بالعابدية/ املقرللطالب  التعليمية:املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقديم . 7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر

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

 %100 النسبة:   التقليدية احملاضراتقاعات 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  تذكر أخرى
 

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

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

توجيه ، والتجويد، والقراءات الشاذة، ويف القراءات املتواترة فنون التأليفب يهدف إىل تعميق معرفة الطالب    

تاريخ ، وإعراب القرآن، واللهجات، والوقف واالبتداء، والضبط، وفواصل القرآن الكريم ، ورسم املصحف، والقراءات

أليف يف ويدّربه على املقارنة بينها، والت ،على مناهج املؤلفني يف ذل  هقفوويء، طبقات القرا ، والقراءات 

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

 املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.   

لبة والتقييمات املستقلة على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطتعتمد اخلطط التحسينية للمقرر      

 .ليت متس موضوع املقرر وحتديث املفردات بشكل مستمراتجدات وتتضمن متابعة املسلبحوثهم ونتائجهم، 
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ج. 

 أودليل الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 . الكتب املصنفة يف علم القراءات  وما يتعلق به :1
 أ. املؤلفات يف القراءات املتواترة .
 ب. املؤلفات يف القراءات الشاذة .

 2 األول

 2 الثاني . املؤلفات يف التجويد .2
 2 الثالث . املؤلفات يف توجيه القراءات .3
 2 الرابع . املؤلفات يف رسم املصحف .4
 2 اخلامس . املؤلفات يف فواصل القرآن الكريم .5
 2 السادس الضبط .. املؤلفات يف 6
 2 السابع .. املؤلفات يف الوقف واالبتداء7

 2 الثامن االختبار النصفي
 2 التاسع . املؤلفات يف اللهجات .8
 2 العاشر . املؤلفات يف إعراب القرآن .9
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 2 احلادي عشر . املؤلفات يف تاريخ القراءات .10
 2 الثاني عشر . املؤلفات يف طبقات القراء .11

تطبيق عملي يف )املؤلفات يف علم القراءات املتوترة، والشاذة، والتجويد، 

 وتوجيه القراءات(
 2 الثالث عشر

تطبيق عملي يف )املؤلفات يف علم رسم املصحف وفواصل القرآن، وضبطه، 

 والوقف واالبتداء(
 2 الرابع عشر

لقراء، تطبيق عملي يف ) املؤلفات يف اللهجات، وإعراب القرآن، وتاريخ ا

 وطبقاتهم(
 2 اخلامس عشر

 2 السادس عشر االختبار النهائي

 
   إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

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

      2 الساعات املعتمدة
 

 :ا( اليت يقوم بها الطالب أسبوعي الذاتي االضايفالتعلم الفردي )-عدد ساعات الدراسة 
يكلف الطالب والطالبات بكتابة حبوث علمية يف املقارنة بني مناهج التأليف املختلفة على مّر العصور يف علوم    

 القراءات، وخصائص ومميزات كل فن.

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق 
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 املناسبة.

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

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

سها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدري

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 التقويمطرق 

 املعرفة 1

1-1 
أنواع املصنفات يف علم  أن يصف الطالب

 احملاضرة )اإللقاء(،  القراءات، ومناهج مؤلفيها. 

 واحلوار واملناقشة.
 العروم التقدميية

 فرق العمل
 

االختبارات 

 التحريرية

 إعداد التقارير

 تقويم العروم

 

1-2 
اجلهود وعناية علماء املسلمني بالقرآن أن يبّين 

العظيمة اليت بذلوها يف خدمته وما يتعلق به 

 من علوم . 

1-3 
أن يوّضح خصائص ومميزات املؤلفات يف فنون 

 القراءات وعلومها.

 املهارات املعرفية 2

2-1 
املختلفة يف  أن يستخدم الطالب املصادر

 .موضوعات القراءات القرآنية
 احملاضرة )اإللقاء(،

 واحلوار واملناقشة،  

 األنشطة البحثية

 املشاريع البحثية

 

إعداد اخلطط 

 العلمية
كتابة  البحوث 

 العلمية
حتقيق املخطوطات 

 العلمية

 تقويم األنشطة

 

2-2 
 مناهج التأليف املختلفة أن يقارن الطالب بني

  .يف علوم القراءات

2-3 
أن يربط الطالب بني علوم القراءات املختلفة 

 خلدمة النص القرآني.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر ملعاجلة القضايا املتعلقة باملؤلفات يف 

 القراءات وعلومه

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية

 األنشطة البحثية

 مموعات النقاش 

 العروم التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث

 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة

 أن يتمكن من إدارة وقياده مموعات العمل 3-2

 أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا. 
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يوثق نتائج أحباثه بأساليب إحصائية 

 التعلم باملمارسة وتقنية .
 البحوث املشرتكة

 العروم التقدميية

تصحيح البحوث 

 العلمية.

 تقييم املشاركات.
4-2 

أن يربز بالرباهني آرائه يف املوضوعات اليت 

 يبحثها.

 أن يستخدم املواقع والربامج خلدمة هذا العلم 4-3

 ال تنطبق: املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 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  نسبته

 التقييم النهائي
 %10 الثامن االختبار النصفي 1
 %40 اخلامس عشر كتابة حبث علمي 2
 %40 السادس عشر االختبار النهائي 3
 %10 مستمر املشاركات واألنشطة والعروم التقدميية. 4
5    

 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  
يتابعون من قبل مدرس املقرر يعطى كل طالب وطالبة وقتا  كافيا  لكتابة البحث خالل الفصل الدراسي، و -

 أثناء الكتابة.

 الساعات املكتبية ساعتان لكل مقرر -

 اإلعالن عن وسائل التواصل مع األستاذ يف موقع القسم. -

 .مصادر التعّلم ه.
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 النشر يف القراءات العشر حملمد بن حممد بن اجلزري .  -
 مقدمات يف علم القراءات للدكتور حممد بن أمحد القضاة وآخرين .  -
 معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ إسحاق .  -
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ملة تبيان للدراسات القرآنية. -

 ملة اإلمام الشاطيب. -

 ملة جامعة أم القرى . -

 اجملالت املتخصصة بالقرآن والقراءات وعلومها. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 املكتبة الشاملة.  -
 املكتبة الوقفية. -
 .رك حبث مدينة املل  عبد العزيز للتقنيةحم -

 االسرتاتيجية.حمرك الشبكة  -

 .مكتبة الكتب والبحوث -

 العربي.املركز العلمي  -

 موسعة املل  عبد اهلل العربية. -
 .موقع معهد اإلمام الشاطيب -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:. 4

 برميات املكتبة الشاملة. -

 قواعد املكتبات اجلامعية. -

 .املرافق املطلوبةو. 
عدد املقاعد داخل  :يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أيبّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا 

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

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

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

 البيانات.السبورات الذكية، جهاز عرم  -

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:. 3
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 .املقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقويمز. 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:* 
 مموعات النقاش مع الطلبة. -
 االستبانات املتعلقة باملقرر. -
 التقييم اإللكرتوني. -
 متابعة املشروعات واألنشطة اليت يقدمها الطلبة. -

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

 إجراءات تطوير التدريس:* 

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

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

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

 مؤسسة أخرى(:
 :ربتصحيح عينات عشوائية بلجنة مشكلة من القسم ل

 إجابات االختبارات. -
 البحوث العلمية. -
 حتليل نتائج الطلبة ومقارنتها. -
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 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط * 

 استطالع رأي الطالب. -

 .املختصني يف علمي الرسم والضبطاستطالع رأي  -

 مراجعة اخلطط بشكل دوري -
 حتليل نتائج الطلبة. -

 

 د. حبيب اهلل بن صاحل السلمي اسم منسق الربنامج:

 .هرب11/3/1440- م19/11/2018 التاريخ  التوقيع:
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 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هرب1440-2-18تاريخ التوصيف:  

 القراءات :القسم-  الدعوة وأصول الدين :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 605- 641:  املقرر رمز   ( 4)  الكربى العشر القراءات: املقرر اسم.  1
 مثان ساعات يف األسبوع.. عدد الساعات املعتمدة:   2
 برنامج ماجستري . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:    3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة األوىل ماجستري املستوى األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ( 3) الكربى العشر القراءات. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 605 - 643 واالبتداء الوقف - 605 – 642 الفواصل علم. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
املقر الرئيسي بالعابدية: لشطر . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 الطالب/ والزاهر: لشطر الطالبات 

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

 %100 النسبة:  للطالب نعم قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  اإللكرتونيالتعليم 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:
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 .األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

إعداد الدارس أو الدارسة ليكون قارئا متمكنا بالقراءات العشر الكربى من طريق طيبة النشر، وليكون حميطا بكل 

إسهام عملي يف انتشار اإلقراء وسنة التلقي ومواكبة حاجة اجملتمع  واملقرر تطبيق.وما يتعلق بها من وأداء 

 مواكبة العصر.للمختصني يف هذه املادة لتكوين كفاءات علمية قادرة على 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.

 اليت هلا عالقة بتطوير املقررات، كتحريرات القراءات، وعلم األصوات مثال. دراسة إمكانية

 .جاحلصول على إجازات معتمدة لطلبة الربنام
 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أوج. 

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

الكربى من طريق طيبة النشر على عدد من املشايخ املقرئني أهل اإلتقان واخلربة، وحيف  خالهلا م  طيبة النشر 

رات املصاحبة من احلصول دراسة هذا املقرر واملقر لالبن اجلزري ويقرأ عددا من شروحها، ويتمكن الطالب من خال

 :على الشهادات العليا املاجستري والدكتوراه وهي

 

 النهائي.16 ،للنصفي8 ،اسبوع14 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس
(، والتطبيق العملي باجلمع لسورة 637( إىل )628حف  وشرح األبيات من )

 ( .87( إىل اآلية )1اآلية )األعراف من 
 8 األول

(، والتطبيق 647( إىل )638تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .155( إىل اآلية )88العملي باجلمع لسورة األعراف من اآلية )
 8 الثاني

(، والتطبيق 658( إىل )648تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .206( إىل اآلية )156باجلمع لسورة األعراف من اآلية )العملي 
 8 الثالث

(، والتطبيق 667( إىل )659تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .75( إىل اآلية )1العملي باجلمع لسورة األنفال من اآلية )
 8 الرابع

 8 اخلامس(، والتطبيق 676( إىل )668تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )
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 ( .59( إىل اآلية )1العملي باجلمع لسورة التوبة من اآلية )
(، والتطبيق 686( إىل )677تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .129ة )( إىل اآلي60العملي باجلمع لسورة التوبة من اآلية )
 8 السادس

 8 السابع مراجعة ملا سبق شرحه
 8 الثامن االختبار النصفي

(، والتطبيق 696( إىل )687تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .109( إىل اآلية )1العملي باجلمع لسورة يونس عليه السالم من اآلية )
 8 التاسع

(، والتطبيق 705( إىل )697األبيات من ) تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح

 ( .123( إىل اآلية )1العملي باجلمع لسورة هود عليه السالم من اآلية )
 8 العاشر

(، والتطبيق 715( إىل )706تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 ( .111( إىل اآلية )1العملي باجلمع لسورة يوسف عليه السالم من اآلية )
 8 ادي عشراحل

(، والتطبيق 723( إىل )716تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 العملي باجلمع لسورتي الرعد وإبراهيم .
 8 الثاني عشر

(، والتطبيق 732( إىل )724تسميع املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من )

 العملي باجلمع لسورتي احلجر والنحل
 8 الثالث عشر

(، والتطبيق 741( إىل )733املفردات السابقة، حف  وشرح األبيات من ) تسميع

 العملي باجلمع لسورة اإلسراء .
 8 الرابع عشر

 8 اخلامس عشر مراجعة ملا سبق شرحه
 8 السادس عشر االختبار النهائي

 
  ساعة 128 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية حماضرات 
 معامل 

 استديوأو 
تطبيق 

 القراءة
 اجملموع أخرى

 128 16اختبارات:  40   65 ساعات التدريس الفعلية
 128     8 الساعات املعتمدة
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 : اأسبوعيًّ ضايف( اليت يقوم بها الطالبالتعلم الفردي )الذاتي اال -عدد ساعات الدراسة 

 ا.ساعتان أسبوعيًّ

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق 
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف ماالت التعلم املأوال 

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

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

لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع  تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها

 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
القراءات أن يعرم الطالب القرآن الكريم ب

العشر الكربى من طريق طيبة النشر برواياتها 

 وطرقها.

 احملاضرة )اإللقاء( 

 احملاكاه

االستماع للقراءة 

من بالقراءات العشر 

 .الطلبة

 التلقي

الشفوية االختبارات 

 املقننة

 التقييم املستمر

 احلصول على إجازة.

1-2 
يستدل على القراءات العشر بشواهدها من أن 

 .طيبة النشر

 احملاضرة )اإللقاء( 

 املناقشة

 

 االختبارات التحريرية

االختبارات الشفوية 

 القصرية
 احملاضرة  أن يرتب الطالب مصادر طيبة النشر وشروحها  1-3

 األنشطة البحثية
 تشكيل فرق العمل

 العروم التقدميية،

 االختبارات التحريرية 

تقويم املشاركات 

واألنشطة وفق بطاقة 

 األداء

 أن يفسر الطالب امل  املقرر تفسريا متكامال. 1-4
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 م
جملاالت اإلطار  اخمرجات التعلم للمقرر وفق 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

حتليل املادة العلمية 

 داخل القاعة.
 اخلرائط املفاهيمية

 االختبارات التحريرية

تقويم املناقشة  

 واملشاركة.
 املهارات املعرفية 2

2-1 
طرق مجع القراءات العشر الطالب  يطبقأن 

 .تطبيقا عمليا

 اكاة، االستماعاحمل

 التلقي

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 قراءتهم  قراءة زمالئه يقوم أن 

 يف احملاضرة.هلم واالستماع 

 القراءة واالستماع

 التعليم التعاوني

تقويم القراءة يف 

الفصل، واالختبارات 

 الشفهية

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

 التكاليف األسبوعية

 االختبارات التحريرية

تقييم املشاركات 

 والبحوث

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 يلتزم الطالب بآداب القارئ والباحث.أن  3-1
 واحملاكاةاحملاضرة 

 واملناقشة
 . التقييم املستمر

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

 وإقامة مناقشات بينها.

عرم األحباث 

 والعروم ومناقشتها

املشاريع تقويم 

 املشرتكة.

 التقييم املستمر

 ملفات اإلجناز
3-3 

أن يتقبل تقييم زمالئه وحكمهم على القراءة 

 والبحث.
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 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 

تطوعية التقل عن 

 اثنتني فصليا ل قراء.

 العروم التقدميية
 البحوث والواجبات

 تقييم البحوث

 التقييم الذاتي

تقارير اللجنة 

العلمية لألنشطة 

 والساعات التطوعية.

 أن يكتب األحباث والتقارير بصورة علمية متقنة 4-2

4-3 
يستخدم وسائل التقنية والربامج احلاسوبية أن 

 يف إعداد البحوث والعروم التقدميية.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

 مالحظة......اخل(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 

 %55 السادس عشر . االختبار النهائي 4
 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

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

 وحتدد الساعات املكتبية لألساتذة كل فصل بواقع ساعتني لكل مقرر. لالستشارة وتقييم عمله.
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 .مصادر التعّلمه. 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

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

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

 اجملالت املتخصصة ) تبيان، الشاطيب، مالت اجلامعات -

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:ج. 

 املكتبة الشاملة. -

 االنرتنس. -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:د. 

 برنامج اتساق. -

 التطبيق الشفهي.برامج  -

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

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

 وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(:املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، . 1

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

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:. 2 

 لتدريس الطالبات. استوديوهات مزودة بأجهزة اتصال، وشاشات عرم بيانات، وباالنرتنس -

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:. 3
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 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز. 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:*

 االستبيانات. -

 .اإللكرتونيالتقييم  -
 .مموعات النقاش -

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

 االختبارات الشفهية من قبل جلنة موحدة. -

 تصميم بطاقة األداء للتقييم. -

تشكيل جلنة ملقرر القراءات ملتابعة مستويات األداء، وتغيري اسرتاتيجيات التدريس والتقييم وفقا  -

 لذل . 

 استطالع رأي الطالب. -
 .استطالع رأي املختصني  -
 .مراجعة اخلطط بشكل دوري -

 إجراءات تطوير التدريس:*

 دورات لتطوير أساليب التدريس والتقييم لألعضاء. -

 وضع حوافز للطلبة. -
 متابعة استخدام التقنية يف التدريس. -

 مموعات نقاش وورش عمل لتبادل اخلربات. -

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

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

 من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينات عشوائية من:

 إجابات الطالب يف االختبارات -

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

 استطالع رأي الطالب والطالبات حول كل ما يتعلق باملقرر. -
 استطالع رأي املختصني يف املقرر وكل ما يتعلق بها. -
تشكيل جلنة املقرر اتمع دوريا وتستعرم نتائج الطلبة، والتغذية الراجعة وترفع توصياتها إلدارة  -

 الربنامج.

 

 حبيب اهلل بن صاحل السلميد.  اسم منسق الربنامج:

 هرب18/2/1440- م27/10/2018 التاريخ       التوقيع:

 



 

 

   
   

    100 

 

 

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية:  ا هرب1440-2-29تاريخ التوصيف:  

 القراءات  القسم:    -الدعوة وأصول الدين    : الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
  605- 642 علم الفواصل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 وحدتان دراسيتان . عدد الساعات املعتمدة: 2
 برنامج املاجستري / ختصص القراءات. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل 
 املستوى الدراسي الرابع –السنة الثانية . 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
 –للطربربالب املقربر الربربرئيس بالعابديربربة  . فربرع أو فربربروع تقربديم املقربربرر، إن   يكربربن يف املقربر الربربرئيس للمؤسسربة التعليميربربة:     7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 .يقدم املقرر يف املقر الرئيس للطالب، وللطالبات يف فرع الزاهر عرب الشبكة 



 

 

   
   

    101 

 

 

 .األهدافب. 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أسباب اختالف العلماء يف عد آي  تاريخ علم الفواصل، وأصل نشأته وأطواره، مع شرحيهدف املقرر إىل توضيح 

يستعرم  املصنفات املختلفة و وبيان آثار االختالف.  كما يربط بني هذا العلم وغريه من علوم القراءات القرآن،

 يف هذا العلم حسب العصور واملؤلفني.
لتطربربوير وحتسربربني املقربربرر الدراسربربي. )مثربربل االسربربتخدام املتزايربربد       -يربربتم تنفيربربذها   -اذكربربر بإجيربرباز أي خطربربط    -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.   
 منها .االطالع على مفردات املقرر املوجودة يف اجلامعات األخرى ل فادة  -

 اإلفادة من األساتذة اآلخرين الذين يقدمون هذه املادة يف اجلهات التعليمية األخرى . -

 االطالع على األحباث املنشورة يف هذا العلم من خالل املنتديات ومواقع االنرتنس. -
وصربربف املقربربرر الدراسربربي )مالحظربربة: املطلربربوب هنربربا وصربربٌف عربربام بالطريقربربة نفسربربها املسربربتخدمة يف النشربربرة التعريفيربربة         ج. 

 أودليل الربنامج(. 
واع الفواصربربل، وطربربرق معرفتهربربا، واألعربربداد املتداولربربة ،واخربربتالفهم يف اآليربربات ،      ألنربرب املقربربرر يتعربربرم وصربربف عربربام للمقربربرر:   

 . والكلمات ، واحلروف ، ومثرة معرفة احلروف

مربع قربراءة مقربدمات بعربض كتربب املتقربدمني، وشربرح األبيربات املقربررة           ،أهم الكتب املؤلفة يف هذا الفن   ستعرمكما ي

  وحفظها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
 مقدمة وتشمل أهمية اإلخال  يف طلب العلم ، وفضله ، وتعريف علم الفواصل ،

 وأهميته ، ونشأته.
2 4 

مثرة علم الفواصل ، وأنواع الفواصل ، وطرق معرفة الفواصل ، واألعداد املتداولة 

 ،واختالفهم يف اآليات ، والكلمات ، واحلروف ، ومثرة معرفة احلروف .
2 4 

معنى اآلية ، واحلرف ، وأهم الكتب املؤلفة يف هذا الفن . مع قراءة مقدمات بعض 

وكتاب ابن -الكايف ابن عبد -املتقدمني املؤلفة يف هذا الفن) البيان للدانيكتب 

 واألنطاكي( -شاذان
2 4 
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 2 1 11 -1شرج األبيات  من 
 2 1 16 -12شرح األبيات من 
 4 2 أسانيد األعداد املتداولة والفرق بينها وبني أسانيد القراء  22 – 17شرح األبيات من 
 2 1 34 – 23شرح األبيات من 
 2 1 االختبار النصفي

 2 1 46 – 35شرح ألبيات من 
 2 1 61 – 47شرح األبيات من 
 2 1 70 – 62شرح األبيات من 

 

 إمجالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

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

      2 الساعات املعتمدة
 

 :اأسبوعيًّ ضايف( اليت يقوم بها الطالبالتعلم الفردي )الذاتي اال-عدد ساعات الدراسة 
مع مراجعة كتب املتقدمني يف الفربن، وكتابربة    ابيت  68ف  مقدمة النظم ومقداره يكلف الطالب حبساعة أسبوعيا 

 بعض البحوث يف بعض املوضوعات هلذا الفن.

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اخمرجات التعلم للمقرر وفق 
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

: قربربم مبربربلء اجلربربدول مبخرجربربات تعلربربم املقربربرر، حبيربربث تكربربون قابلربربة للقيربرباس حسربربب املطلربربوب يف مربرباالت الربربتعلم          أوال  -

 املناسبة.

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

: ضربربع طربربرق التقيربربيم املناسربرببة الربربيت تسربرباعد علربربربى قيربرباس وتقربربويم خمرجربربات الربربتعلم بدقربربة، وجيربربب أن تتسربربربق             اثالث ربرب  -

سها لتشكل معا  عملية تعلم وتعلربيم متكاملربة،   خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدري

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر *

 م
جملاالت اإلطار  ات التعلم للمقرر وفق خمرجا

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 التقويمطرق 

 املعرفة 1

1-1 
أن يصف الطالب تاريخ علم الفواصل ونشأته 

 وأطواره
 احملاضرة )اإللقاء(، 

 واحلوار واملناقشة.

 العروم التقدميية
 فرق العمل

 االختبارات التحريرية
 اخلرائط املفاهيمية

 إعداد التقارير

 تقويم العروم

 

 أن حيدد أنواع الفواصل وطرق معرفتها. 1-2

 .أن يشرح طرق معرفة العلماء للفواصل 1-3

 املهارات املعرفية 2

 .آثار االختالفالطالب  أن يستنتج  2-1

 احملاضرة )اإللقاء(،
 واحلوار واملناقشة،  

 أسلوب حل املشكالت
 األنشطة البحثية

 االختبارات التحريرية

 إعداد اخلطط العلمية
 كتابة  البحوث العلمية

حتقيق املخطوطات 

 العلمية
 تقويم األنشطة 

2-2 
أن يربط بني هذا العلم وغريه من علوم 

 .القراءات

 أن يستنبط أحكام الفواصل مما حيف . 2-3

 أن يقارن بني املصنفات حسب العصور واملؤلفني 2-4

2-5 
واألساليب العلمية  أن يستخدم املصادر املهمة

 املنهجية يف التكاليف واألحباث.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
أن يبادر لتقريب هذا العلم للمتلقني من خالل 

 األنشطة.

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية
 األنشطة البحثية

 مموعات النقاش 

 العروم التقدميية.

 التعلم التعاوني

 تقييم األحباث
 قائمة التقدير

 حكم األقران

 املتابعة

 ويدير مموعات العمل.أن ينظم  3-2

 أن يلتزم بأخالقيات البحث وآداب الباحث 3-3

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
أن يعرم آرائه العلمية لزمالئه موثقة باألدلة 

 والرباهني . 

 التعلم باملمارسة
 البحوث املشرتكة

تصحيح البحوث 

 العلمية.
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 م
جملاالت اإلطار  ات التعلم للمقرر وفق خمرجا

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 التقويمطرق 

4-2 
أن يستخدم وسائل التقنية لتوثيق نتائج 

 األحباث والرجوع إليها

 العروم التقدميية

باألنشطة املشاركة 

 العلمية

 التقارير
 تقييم املشاركات.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

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

 نسبته من

 التقييم النهائي
 %20 الثامن االختبار النصفي لقياس املعارف لدى الطالب 1
 %10 مجيع األسابيع التقويم املستمر واحلر  على حضور احملاضرات 2
 %10 األسبوع احلادي عشر واألنشطة البحثية.التكاليف  3
 %60 حيدد عن طريق اجلامعة االختبار النهائي 4

 .اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكربادميي اخلربا  لكربل طالربب )مربع      

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  

قربربات السربرباعات املكتبيربربة الربربيت ميكربربن   يعطربربى الطربربالب والطالبربربات الوقربربس الكربربايف إلجنربرباز املطلربربوب مربربنهم، مربربع حتديربربد أو     

مبعدل سرباعتني أسرببوعيا مربع اإلعربالن عربن وقتهربا، وإمكانيربة التواصربل مربع           التواصل فيها مع مدرس املقرر من خالهلا

 األستاذ خارجها بوسائل التواصل.

 .مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الفتاح القاضي مقدمة نظم ناظمة الزهر معا  اليسر شرح ناظمة الزهر حملمود دعبيس وعبد -

 .بشري اليسر لعبدالفتاح القاضي -

 .البيان يف عد آي القرآن ل مام أبي عمرو الداني -

 .سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله ألبي العباس الفضل بن شاذان -
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 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية2 

 اجملالت املتخصصة ) تبيان، الشاطيب( -

 أحباث املؤمترات القرآنية. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة: . 4

  الشاملة املكتبة -

 اجلامع -

 .املرافق املطلوبةو. 
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبربا يف ذلرب  حجربم القاعربات الدراسربية واملختربربات )أي عربدد املقاعربد داخربل          

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

 وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(:املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، . 1
 .القاعات العامة       

 مصادر تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:. 2
 أجهزة الالب توب، أدوات العرم.

 بها(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة . 3
 
 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز. 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:* 
 استطالع رأي الطالب نهاية كل درس. -

 للمقرر نهاية الفصل استبانات التقويم -

 مموعات النقاش مع الطلبة. -
 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية * 

 االستفادة من االستمارة اليت يقوم الطالب بتعبئتها واملتعلقة بالقياس والتقويم -
 استشارة األساتذة املختصني          -

 إجراءات تطوير التدريس:* 
 إشراك الطالب يف شرح امللخص. الدرس املفتوح.  -
 تعرم احلاجات اليت يعاجلها الدرس كمشكلة. -
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 االجتماعات الدورية مع أساتذة املادة. -

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

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينربة مربن الواجبربات مربع أعضرباء هيئربة تربدريس مربن         

 مؤسسة أخرى(:
 جلنة للتصحيح العشوائي،تشكيل  -

 عرم البحوث على أساتذة من جامعات أخرى. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:* 
تشربربكل جلنربربة مربربن القسربربم ملراجعربربة نتربربائج املقربربرر وقيربرباس حتقربربق خمرجاتربربه، وتؤخربربذ توصربربياتها عربربن احملتربربوى أو     -

 باالعتبار.تغيري أساليب التقويم 
 حتلل نتائج الطلبة وحتدد مواطن القوة والضعف. -

 

 
  

 .  . حبيب اهلل بن صاحل السلميد اسم منسق الربنامج : 

 هرب1440-2-29 التاريخ  التوقيع:



 

 

   
   

    107 

 

 

 جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: هرب1439-8-17 تاريخ التوصيف:

 القراءاتالقسم: - نالدعوة وأصول الدي :الكلية

 .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 
 635- 601/  605- 643الوقف واالبتداء: . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 وحدتان دراسيتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري/ختصص القراءاتبرنامج . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة الثانية / املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
  تطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. امل6
للطالب املقر الرئيس بالعابدية/ . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن   يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 وللطالبات فرع الطالبات بالزاهر

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

 %100 النسبة: أ قاعات احملاضرات التقليدية

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنس(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:
العابدية إىل مقر يقدم املقرر للطالب يف املقر الرئيس بالعابدية، وللطالبات عن طريق الشبكة اإللكرتونية من 

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

واستنباط املعاني املتنوعة من كتاب اهلل عز  ،بها مصطلحات الوقف واالبتداء وتوضيح األحكام املتعلقةدراسة    

 تدبره.حسب  الوقف واالبتداء. والربط بني هذا العلم وبني حسن قراءة القرآن ومتام  وجل،
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 املعلومات أو مراجع اإلنرتنس، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف مال الدراسة(.  

 .توثيق نتائج األحباث يف علم الوقف واملقارنات بني علمائه -

 متابعة آخر الرسائل والبحوث العلمية يف هذ العلم. -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو  . ج

 دليل الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

يدرس فيه: تعريف الوقف واالبتداء، ونشأته وتطوره، وأهميته، وصلته بعلوم الشريعة األخرى، وأقسامه وأنواعه، 

 وأبرز مؤلفاته، ورموزه، وحكم الوقف على رؤوس اآلي، وعلى كلمات خمصوصة يف القرآن الكريم.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

 1 تعريف الوقف، وتعريف االبتداء، وتعريف علم الوقف واالبتداء لغة واصطالحا -1
ساعتان 

 دراسيتان

 1 نشأة الوقف واالبتداء وتطوره، وبداية التأليف فيه، وأبرز املؤلفات فيه. -2
ساعتان 

 دراسيتان

 1 أهمية علم الوقف واالبتداء، وبيان مثراته وفوائده. -3
ساعتان 

 دراسيتان

 1 صلة الوقف واالبتداء بعلوم الشريعة األخرى، كالقراءات والتفسري وغريهما. -4
ساعتان 

 دراسيتان

 1 حكم تعلم الوقف واالبتداء شرعا والعمل به. -5
ساعتان 

 دراسيتان
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 1 مناقشة مسألة كون علم الوقف واالبتداء توقيفيا أم اجتهاديا... -6
ساعتان 

 دراسيتان
الفرق بني : الوقف والقطع والسكس. كيفية الوقف بالسكون واإلمشام والروم  -7

 وغريها من األنواع. .........
1 

ساعتان 

 دراسيتان
 االختبار النصفي  -8

 1 
ساعتان 

 دراسيتان

 1 أقسام الوقف، وخالف العلماء يف ذل . -9
ساعتان 

 دراسيتان

 1 تعريف موجز ألهم أنواع الوقف االختياري. -10
ساعتان 

 دراسيتان

 1 ضوابط الوقف التام والكايف، وأهم أنواع الوقف عند غري اجلمهور. -11
ساعتان 

 دراسيتان

 1 حكم الوقف على رؤوس اآلي، ومناهج القراء يف ذل . -12
ساعتان 

 دراسيتان

أحكام الوقف على كلمات خمصوصة  و : إال، الذي، كال، بلى، نعم....  -13

 ورموزها املستعملة يف املصاحف.عالمات الوقف 

 االبتداء ومراتبه وخالف العلماء يف ذل  -14

1 
 

ساعتان 

 دراسيتان

 

 1 سة تطبيقية للوقف واالبتداء وأثره يف اختالف املعنىدرا -15
ساعتان 

 دراسيتان

 1 سة تطبيقية للوقف واالبتداء وأثره يف اختالف املعنىدرا -16
ساعتان 

 دراسيتان

 
 ساعات املقرر وتوزيعها: إمجالي عدد

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

      2 الساعات املعتمدة
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 :اطالب أسبوعيًّالتعلم الفردي )الذاتي االضايف( اليت يقوم بها ال-عدد ساعات الدراسة 
 ساعتان أسبوعيا.

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اللمقرر وفق خمرجات التعلم 
 حيدد اجلدول التالي ماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 املناسبة.

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

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

رتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واس

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل مال من ماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر * 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 املعرفة 1

1-1 
علم الوقف واالبتداء من الطالب لأن يؤصل 

 السنة واآلثار.

 احملاضرة

 احلوار

 املناقشة

 األنشطة البحثية

 االختبارات التحريرية

تقويم األنشطة 

 واملشاركات

 

1-2 
أن حيدد املصطلحات والرموز املتعلقة بالوقف 

 واالبتداء.

1-3 
املسائل املتعلقة بعلم اللقف أن يشرح 

 واالبتداء.

 
وتاريخ التدوين  املؤلفنيأن يصف أهم مناهج 

 يف الوقف واالبتداء.

 املهارات املعرفية 2

2-1 
أن يربط بني علم الوقف واالبتداء ومعاني 

 القرآن وتالوته.

 املناقشة

 العصف الذهين

 مموعات النقاش

 األنشطة البحثية

 االختبارات التحريرية

تقويم األنشطة 

 واملشاركات

 2-2 التقويم الذاتي
أن يقارن بني مدارس الوقف واالبتداء وأثرها 

 على التأليف.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

2-3 
أن يصمم اخلطط واملشاريع البحثية املتعلقة 

 مبوضوعات الفن.

 ومناقشتهاعرم األحباث 

 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 تنظيم وإدارة فرق العمل. أن يتمكن من 3-1
 حل املشكالت

 العمل اجلماعي

التعليم املبين على 

 املشاريع

 مقاييس التقويم

 ملف اإلجناز

تقويم املشاريع 

 والبحوث

 تقويم األقران

3-2 
أن يلتزم بأخالقيات البحث ومسؤوليات 

 الباحث.

 
أن  حيكم على مشاركات زمالئه وأحباثهم       

 بصورة صحيحة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 العروم التقدميية أن يشارك باألنشطة العلمية املتخصصة. 4-1

التكليف حبضور األنشطة 

 واملشاركة بها 

التكليف بعمل تقارير 

حول امللتقيات املتعلقة 

 بالتخصص.

 تقارير اللجنة العلمية

 التقويم الذاتي

تقويم املشاريع 

 واملشاركات

4-2 
أن يعرم  نتائج األحباث بطرق تقنية 

 واضحة.

 

 
أن يستخدم وسائل التقنية يف العروم 

 التقدميية وكتابة األحباث.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال توجد 5-1
5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

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

نسبته من التقييم 

 النهائي
 %20 8 االختبار النصفي 1
 %20 مستمر . وتقديم العروم والتكاليف األنشطة البحثية 2
 %60 16 االختبار النهائي 3
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 .للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي د. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا  لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقس الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرم يف كل أسبوع(.  

خالل الفصل وتصحيحها ومراجعتها من لعمل خطة للبحث املطلوب كاف  وقس وطالبة طالب يعطى كل -

قبل مدرس املادة ومتابعتهم يف أثناء الكتابة ثم مراجعة البحث وتقييمه يف النهاية وإعطاء مالحظات 

  مطلوبة حيال ذل .

وتزويد الطلبة بها، مع التوجيه  مبعدل ساعتني أسبوعيا يتابع القسم إعالن األساتذة لساعاتهم املكتبية -

 بالطلبة اليت تعرفهم بذل . للقاءات االرشادي

 .مصادر التعّلمه. 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري،  -

 القطع واالئتناف البن النحاس،  -

 املكتفى يف الوقف واالبتداء ألبي عمرو الداني، -

 علل الوقوف البن طيفور السجاوندي،  -

 لألمشوني،منار اهلدى يف الوقف واالبتداء  -

 املقد لتلخيص ما يف املرشد لزكرياء ألنصاري، -

 املنتقى من مسائل الوقف واالبتداء لدكتور عبد القيوم السندي.  -

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

 .ملة معهد اإلمام الشاطيب -

 ملة تبيان. -

 .اجملالت اليت تعنى بالقراءات وعلومها -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنس ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع تفسري. -

 مواقع املكتبات الرقمية. -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربميات، واألسطوانات املدمة:. 4
 املكتبة الشاملة -

 اجلامع. -
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 .املرافق املطلوبةو. 
الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بّين متطلبات املقرر 

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

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرم، واملعامل، وغريها(:. 1
 .القاعات العامة

 تقنية )أدوات عرم البيانات، واللوحات الذكية، والربميات وغريها(:مصادر . 2
 .توجد أدوات عرم البيانات اإللكرتونية داخل القاعات للطالب وعن طريق الشبكة العامة للطالبات

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل اهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:. 3
 .تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ز. 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية التدريس:* 
 احصائيات ونتائج الطلبة يف االختبارات. -
 استبانة رأي الطلبة. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:* 
 عشوائية على حمكم خارجي.تعرم نتائج عينة  -
 استبانات اخلرجيني -
 مالحظات  الزمالء يف الزيارات املتبادلة. -

 إجراءات تطوير التدريس:* 
 .ورش عمل لألساتذة، برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -

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(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني. -
 االختبارات املوحدة.  -
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 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: للمراجعةِصف إجراءات التخطيط * 
، املناقشة بني أعضاء هيئة التدريس، رأي أساتذة مستقلني، الورش والدورات وإنتاجهمنتائج الطلبة  مراجعة -

 لألعضاء.

 

 

  

 حبيب اهلل بن صاحل السلمي. د اسم منسق الربنامج:

 هرب1439-8-17 التاريخ  التوقيع:
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:
 :تعلم وطرق القياس واسرتاتيجيات التدريسالمصفوفة خمرجات  1/ 5/ 1/ 4

 طرق القياس اسرتاتيجيات التدريس جملاالت التعلم يف اإلطار الوطين اوفق خمرجات التعلم  
 (الدكتوراه – املاجستري – العالي الدبلوم) املهارات املعرفية 1

1-1 
حفظه للقرآن الكريم بالقراءات   الطالب أن يثبس

 الكربى. العشر

 االستماع

 احملاكاة

 التلقي

 االختبارات الشفوية

 التقييم املستمر

 .أن حيدد  أهم املصادر يف القراءات والعلوم املرتبطة بها 1-2
 احملاضرة

 التعلم الذاتي

 احلوار واملناقشة

 التعلم التعاوني

 العروم التقدميية

 األنشطة البحثية

 

االختبارات  

 التحريرية

 تقويم األحباث

 تقويم املشاركات

 املتابعة

 .املتعلقة بالقراءات  وعلومها  سائلأن يشرح امل 1-3
 .حيفظها تفسريا متكامال أن بفسر املتون اليت 1-4

1-5 
ءات وعلومها اأن حيرر املصطلحات  املستخدمة يف القر

 بدقة.

1-6 
مناهج املؤلفني وأساليب التأليف يف علوم أن يصف 

  القراءات والتفسري

1-7 
ت والعلوم املرتبطة لقراءايف اأن يتتبع تاريخ التدوين 

  بها.
 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي) :املهارات االدراكية 2

2-1 
أن  يفند الشبهات املثارة حول القراءات وعلومها بصورة 

 علمية
 أسلوب حل املشكالت

 العصف الذهين

 مموعات النقاش

 عرم األحباث ومناقشتها

البحث العلمي يف املصادر 

 وقواعد البيانات.

 احلوار واملناقشة

 

االختبارات 

 التحريرية

تقويم األحباث 

 واملشاركات

مقاييس التقويم 

(rubrics) 
 التكاليف املنزلية

 

2-2 
أن يربط الطالب بني القراءات وعلومها وبني العلوم 

 الشرعية واللغوية.

 أن يقارن بني مناهج التأليف املختلفة يف علوم القراءات 2-3

 أن حيتج للقراءات املختلفة بطرق متعددة  2-4

2-5 
املنهجية أن يستخدم املصادر املهمة واألساليب العلمية 

 يف البحث والتحقيق

 أن يصمم اخلطط واملشاريع البحثية 2-6

2-7 
أن يكتب البحوث العلمية ملتزما بقواعد البحث 

 وأخالقياته
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 (وراهالدكت – املاجستري – الدبلوم العالي) املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
 .جلة  املشاكل واملستجدات البحثيةومعا لتحديديبادر  3-1

املشاركة باألنشطة 

 األكادميية
 األنشطة البحثية

 مموعات النقاش 

 العروم التقدميية.

 تشكيل فرق العمل

 املشاريع املشرتكة

 تقييم األحباث

 واملشاريع
مقاييس التقويم 

(rubrics) 

تقييم الطالب 

 بعضهم لبعض

 اإلجنازملف 

 التقويم الذاتي.

 
 

 .يتمكن  من تنظيم وقيادة فريق العمل 3-2

 يقيم  قراءة زمالئه ومشاركاتهم يف مموعات العمل. 3-3

 .يلتزم بأخالقيات البحث وآداب القراء 3-4

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

 .يتمكن من كتابة التقارير واألحباث بصورة متقنةأن  4-1

 التعلم باملمارسة
 املشاريع املشرتكة

العروم 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 
أن يربهن باألدلة على صحة  آرائه يف املسائل اخلالفية 

 .والرتجيحية لآلخرين يف مموعات العمل

4-3 
أن يستخدم وسائل التقنية احلديثة والربامج 

 .احلاسوبية يف خدمة القراءات وعلومها

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

 
خمرجات التعلم 

جملاالت التعلم  اوفق 

 يف اإلطار الوطين

 املقررات املقدمة

ات
راء

الق
4 

ات
راء

الق
2 

ات
راء

الق
 3 

ات
راء

الق
حث 4

 الب
هج

من
ات 

راء
 الق

جيه
تو

 

ريج
لتخ

ا
سير 

 التف
صول

أ
 

ات
راس

د
 

 في 
بط

لض
م وا

لرس
ا

 

حث
عة ب

قا
 

لم 
ع

صل
فوا

ال
داء 

البت
ف وا

الوق
 

يلي
كم

ث ت
بح

 

611 621 631 641          

              املهارات املعرفية مسلسل

1 

حفظه  أن يثبس

للقرآن الكريم 

 بالقراءات العشر

 الكربى.

             

2 

أن حيدد  أهم املصادر 

يف القراءات والعلوم 

 .املرتبطة بها

             

3 

 سائلأن يشرح امل

املتعلقة بالقراءات  

 .وعلومها 

             

4 

 أن بفسر املتون اليت

حيفظها تفسريا 

 .متكامال

             

5 

أن حيرر املصطلحات  

املستخدمة يف 

ءات وعلومها االقر

 بدقة.

             

6 

أن يصف مناهج 

املؤلفني وأساليب 

التأليف يف علوم 

 القراءات والتفسري

             

7 

أن يتتبع تاريخ 

ت لقراءايف االتدوين 

 والعلوم املرتبطة بها.
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خمرجات التعلم 

ا جملاالت التعلم وفق 

 يف اإلطار الوطين

 املقررات املقدمة

ات
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ف وا

الوق
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ث ت
بح

 

611 621 631 641          

 مسلسل
املهارات 

 اإلدراكية
             

1 

أن  يفند الشبهات 

املثارة حول القراءات 

وعلومها بصورة 

 علمية

             

2 

أن يربط الطالب بني 

القراءات وعلومها 

وبني العلوم الشرعية 

 واللغوية.

             

3 

أن يقارن بني مناهج 

التأليف املختلفة يف 

 علوم القراءات

             

4 

أن حيتج للقراءات 

املختلفة بطرق 

 متعددة

             

5 

أن يستخدم املصادر 

املهمة واألساليب 

العلمية املنهجية يف 

 البحث والتحقيق

             

6 
أن يصمم اخلطط 

 واملشاريع البحثية
             

7 

أن يكتب البحوث 

العلمية ملتزما 

بقواعد البحث 

 وأخالقياته
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خمرجات التعلم 

ا جملاالت وفق 

اإلطار التعلم يف 

 الوطين

 املقررات املقدمة

ات
راء
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راء
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611 621 631 641          

 مسلسل

مهارات العالقات 

وحتمل الشخصية 

 املسؤولية

             

1 

يبادر لتحديد 

ومعاجلة  

املشاكل 

واملستجدات 

 البحثية

             

2 

يتمكن  من 

تنظيم وقيادة 

 فريق العمل

             

3 

يقيم  قراءة 

زمالئه 

ومشاركاتهم يف 

مموعات 

 العمل.

             

4 

يلتزم بأخالقيات 

البحث وآداب 

 القراء

             

 
  



 

 

   
   

    120 

 

 
خمرجات التعلم 

ا جملاالت التعلم وفق 

 يف اإلطار الوطين

 املقررات املقدمة

ات
راء
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راء
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راء

الق
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راء
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611 621 631 641          

 مسلسل

مهارات التواصل 

واملهارات التقنية 

 واملهارات العددية

             

1 

يتمكن من أن 

كتابة التقارير 

واألحباث بصورة 

 .متقنة

             

2 

أن يربهن باألدلة 

على صحة  آرائه 

يف املسائل 

اخلالفية 

والرتجيحية 

لآلخرين يف 

 .مموعات العمل

             

3 

أن يستخدم 

وسائل التقنية 

احلديثة والربامج 

احلاسوبية يف 

خدمة القراءات 

 .وعلومها

             

4 

أن يتطوع ل قراء 

يف أوقات املواسم 

حلرم يف اوأ

 .الشريف
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 :شروط القبول والتسجيل بالربنامج 1/ 5

 قدم سعوديا  أو على منحة رمسية لغري السعوديني.تأن يكون امل  .1

 أن يكون املتقدم حاصال  على شهادة البكالوريوس أو ما يعادهلا يف ختصص القراءات . .2

مل إجازة أو يكون املتقدم حاصال  على شهادة البكالوريوس أو ما يعادهلا يف ختصص شرعي بشرط أن حي  .3

 يف القراءات السبع ، وأن تكون معتمدة من أحد القراء املعتربة إجازتهم .

 اجتياز االختبارات التحريرية واملقابالت الشخصية اليت يعقدها القسم .  .4

 أن يكون حسن السرية والسلوك. .5

 أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه. .6

 جيدا  على األقل يف املرحلة اجلامعية.أن يكون حاصال  على تقدير جيد  .7

 (.1املوافقة من جهة االختصا  على الدراسة إذا كان موظفا  كما تنص عليها املادة ) .8

  مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات:-6

 التجهيزات املتاحة السعة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املتوفرة بالقسم -6-1
 + سبورةجهاز العرم 30 القاعات الدراسية

 املعامل واملختربات والورش

   1معمل رقم 

   2معمل رقم 

   3معمل رقم 

   4معمل رقم 

 املكتبة ومصادر املعلومات

 اآلليأجهزة احلاسب  50 الكتب واملراجع .1

 أجهزة احلاسب اآللي 50 املصادر الرقمية وقواعد املعلومات .2

 

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

  املعامل واملختربات والورش 

   1معمل رقم 

   2معمل رقم 

   3معمل رقم 
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 التجهيزات املتاحة السعة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات املطلوبة: -6-2
   4معمل رقم 

 املكتبة ومصادر املعلومات

 أجهزة احلاسب اآللي  الكتب واملراجع .1

 أجهزة احلاسب اآللي  املصادر الرقمية وقواعد املعلومات .2

  اجملاالت البحثية الرئيسية بالقسم: 7/1

 علقة بالقراءات وعلومها.املت املخطوطاتوحتقيق دراسة  -

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

 تتبع تطورها يف خمتلف أقطار العا  حتى عصرنا احلديث.، واملدراس اإلقرائيةمعا  إبراز  -

 العا  اإلسالمي. أ اءتقريب علوم القراءات وطرق تدريسها يف  -

 دراسة القضايا والشبهات املعاصرة حول التجويد و القراءات وعلومها. -

 دراسة املصاحف املخطوطة وتاريخ الكتابة العربية وتطورهما. -

 بيان جهود العلماء يف خدمة النص القرآني عرب القرون. -

 .العناية بالبحوث التطبيقية يف القراءات وعلومها -
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