
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إػشاة اٌمشآْ وغشَجه انًمزر:اطى 

 2-6681486 انًمزر:ريش 

 بكانىريىص انبزَايح:

 لظى انهغت انعزبيت انعهًي:انمظى 

 انكهيت اندايعيت بأضى انكهيت:
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 انًحخىياث
 3 ..................................................................................................... أ. انخعزيف بانًمزر انذراطي:
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 4 ................................................................................................................. ٌؼبَ ٌٍّمشس:ىصف ااٌ. 1
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  انذراطي:انخعزيف بانًمزر أ. 

 طاعخيٍ انًعخًذة:انظاعاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي * ِزطٍت لغُ   ٍُخِزطٍت و   ِزطٍت جبِؼخ أ.

    اخزُبسٌ *  إججبسٌ ب.

انز ابعت انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انثايٍ / انًظخىي 

 

 ال ٌوجد وجذد( إْ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش وً ِب َٕطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  عذد انظاعاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 * انًحاضزاث انخمهيذيت 1

   انخعهيى انًذيح  2

    اإلنكخزوَيانخعهيى  3

    عٍ بعذانخعهيى  4

    أخزي 5
 

 

 ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ( )ػًٍ انخعهى انفعهيت نهًمزر طاعاث. 7

 طاعاث انخعهى انُشاط و

 طاعاث االحصال

 عبػخ 32 ِحبضشاد 1

  إعزىدَىأو ِؼًّ  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزوش()ي أخش 4

 عبػخ32 اإلخًاني 

 طاعاث انخعهى األخزي*

 - عبػبد االعززوبس 1

 - اٌىاججبد 2

 - اٌّىزجخ 3

 - اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4

 - ()رزوشأخشي  5

 - اإلخًاني 
، وَشًّ رٌكه: جُّكغ أٔشكطخ اٌكزؼٍُ، ِضكً: عكبػبد االعكززوبس، ٌٍّمشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشبطبد اٌزٍ رغهُ فٍ رحمُك ِخشجبد اٌزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوض، واٌىلذ اٌزٌ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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 انخعهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

 أن تدرس الطالبة تعرٌف إعراب المرآن ونشأته واطواره ، وضوابط إعراب المرآن -
 

 انهذف انزئيض نهًمزر. 2

ودراسة سورة المزمل ، وسورة النجم وسورة البروج وسورة الملم وسورة الطارق ، والتعرٌف بغرٌب المرآن ، ومناهج  
 التألٌف فً غرٌب المرآن .

-  

  

 نهًمزر:يخزخاث انخعهى . 3

 يخزخاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًعارف 1

  أن تعرف الطالبة علم إعراب المرآن 1.1

  أن تبٌن الطالبة صلة اإلعراب بالمراءات  1.2

  أن تعدد الطالبة أهم كتب إعراب المرآن .  1.3

  انًهاراث 2

  المرآنأن تذكر الطالبة تعرٌف علم غرٌب  2.1

  أن نحدد الطالبة ممناهج بعض كتب غرٌب المرآن المشهورة 2.2

  أن تتعرف الطالبة على مجموعة من كتب غرٌب المرآن 2.3

  انكفاءاث 3

  أْ َذَش اٌطبٌت حٍمخ ٔمبػ ِغ صِالئه حىي: اهُ ِىضىػبد اٌّمشس 3.1

  اٌجّبػُخ َٕشئ اٌطبٌت ِجّىػخ رىاصً ِغ طالة ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد 3.2
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالطاعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 
 التعرٌف بعلم إعراب المرآن ، ونشأته وأطواره ، وصلته بتوجٌه المراءات . -

 
 عبػبد4

2 
 

 مناهج التألٌف فً إعراب المرآن 
 ػبدعب2

 عبػخ 4 الصناعة اإلعرابٌة (ضوابط إعراب المرآن )ضوابط المعنى ـ ضوابط الرسم والمراءات ـ ضوابط  3

 

دراسة سورة المزمل من كتاب ) معانً المرآن للفراء ( وسورة النجم منن كتناب )التبٌنان فنً إعنراب 
المرآن للعكبري ( وسورة البنروج منن كتناب )البحنر المحنٌط يبنً حٌنان ( وسنورة الملنم منن كتناب ) 
النندر المصننون للسننمٌن الحلبننً ( وسننورة الطننارق مننن كتنناب ) الجنندول فننً إعننراب المننرآن وصننرفه 

حمنننود صنننافً ( وانتٌنننار نمنننوذج منننن كتننناب )دراسنننات يسنننلوب المنننرآن الكنننرٌم لننن  عبننندالنالك لم
 عضٌمة( .

 عبػبد 8

 عبػبد4 التعرٌف بعلم غرٌب المرآن 

 عبػبد 2 مناهج التألٌف فً علم غرٌب المرآن 

 

 دراسة نماذج من كتب الغرٌب التالٌة : 
البننن عزٌننز ، العمنندة فننً غرٌننب المننرآن للراغننب )تفسننٌر غرٌننب المننرآن البننن لتٌبننة ، نزهننة الملننوب 

 ايصفهانً (
 عبػبد 8

 31 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0
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 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان

1.1 
الصننلة بننٌن علننم إعننراب المننرآن  أن تسننتنتج الطالبننة

 والمراءات .
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌّحبضشح واالٌزمبء

 اٌزمىَُ اٌّغزّش ششائح ػشض ثىسثىَٕذ . تمثل الطالبة بأمثلة منتلفة لكتب إعراب المرآنأن  1.2

 انًهاراث 2.0

2.1 
أن تفرق الطالبة بٌن مناهج التألٌف فً كتب غرٌنب 

 المرآن المنتلفة
 اٌزمىَُ اٌّغزّش إٌّبلشخ.

2.2 
أن تمنننارن الطالبنننة بنننٌن كتنننابٌن أو أكثنننر منننن كتنننب 

 غرٌب المرآن
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌؼصف اٌزهٍٕ .

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أْ َشكككبسن اٌطبٌكككت ِكككغ صِالئكككه فكككٍ ٔكككذوح حكككىي : 

 إػشاة اٌمشآْ

اٌّجّىػكككبد اٌصكككاُشح داخكككً 

 اٌمبػخ أصٕبء حً اٌزّبسَٓ.
 االخزجبساد اٌشفىَخ.

3.2 
َٕشكككككئ اٌطبٌكككككت ِجّىػكككككخ رىاصكككككً ِكككككغ طكككككالة 

 ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ.
 اٌجحىس اٌجّبػُخ اٌىاججبد

إػكككذاد اٌزمكككبسَش واٌىاججكككبد 

 إٌّضٌُخ

… 
َغزخذَ اٌطبٌت ِحكشن اٌجحكش ػٍكً إٌكذ ٌٍحصكىي 

 ػًٍ ِؼٍىِبد حىي أحذ ِىضىػبد اٌّمشس
 رمىَُ األلشاْ رؼٍُ األلشاْ

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %11 ِغزّش      اٌزمىَُ اٌّغزّش + واججبد صاُشح 1

 %21       اٌزبعغ    اخزجبس ٔصفٍ 2

 %11 اٌضبٍٔ ػشش وزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %  61 اٌغبدط ػشش االخزجبس إٌهبئٍ 4
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ

 
 

 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 

 

 . طاعاث انًكخبيت يكخىبت أياو حدزة األطاحذة الطخمبال انطالب، وحمذيى انذعى واإلرشاد وانخىخيه

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انزئيضانًزخع 
 وزت إػشاة اٌمشآْ . -

 وزت غشَت اٌمشآْ . -

 

 انًظاَذةانًزاخع 

 ممدمتان فً علوم المرآن بتحمٌك آرثر جفري . -

 المرشد الوجٌز إلى علوم تتعلك بالكتاب العزٌز يبً شامة الممدسً . -

 البرهان للزركشً . -

  اإلتمان للسٌوطً

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

 .عبدهللا بجامعة أم المرىمكتبة الملن ِىلغ  
 .موالع المكتبات بالجامعات السعودٌة ناصة والعربٌة عامة 
 .مولع مكتبة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص اإللكترونٌة 
 .مولع شبكة الفصٌح لعلوم العربٌة 
 . مولع شبكة ايلوكة 

 . مولع الشنكبوتٌة 
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  يأخز

  

 .لرص صلب)هارد دسن( الجامع الكبٌر للتراث 
ايسنطوانات الناصننة بعلنوم العربٌننة ومراجعهنا المعتمنندة منن المراكننز  -

  البحثٌة
 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 المرافك

 الدراسٌة، المنتبرات، لاعات الماعات)
 إلخ(...  ، لاعات المحاكاةالعرض

 .لاعة مجهزة بتمنٌات العرض
العملطاوالت مستدٌرة لفرق  - . 

 سبورة ذكٌة. -

 التمنٌة التجهٌزات

 الذكٌة،السبورة  البٌانات،عرض  )جهاز
 البرمجٌات(

 . جهاز حاسب آلً 
 .طابعة لٌزر 

 

 إنترنت  رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخصص() يأخز حدهيشاث

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

اسنننننننتبانة تنننننننوز  علنننننننى  -
لتمٌنننننٌم الممنننننرر ، وٌنننننتم الطننننن ب 

 توزٌعها فً نهاٌة الفصل

حلمننننة نمنننناء مننننع زمنننن ء  
 . المسم
التواصننننننل مننننننع ايلسننننننام  
المنننننننالرة بالجامعننننننات السننننننعودٌة 
 . والعربٌة

االسننننننننتفادة مننننننننن الهٌ ننننننننة  -
الوطنٌنننننننننة للتمنننننننننوٌم واالعتمننننننننناد 

 ايكادٌمً، وطلب زٌارتها .

تنندلٌك تصننحٌح عٌنننة مننن أعمننال 

الطلبننننة بواسنننننطة أعضنننناء هٌ نننننة 
تدرٌس مستملٌن، والتبادل بصنورة 
دورٌننننةص لتصننننحٌح االنتبننننارات أو 
عٌنننة منننن الواجبنننات منننع أعضننناء 
 :(هٌ ة تدرٌس من مؤسسة أنرى
ممارنننننة نتننننا ج الطنننن ب  -
بنتننا ج طنن ب كلٌننات، أو جامعننات 
 . أنرى
تحلٌننننننننننل االنتبننننننننننارات  -
وممارنتهنننا منننع جهنننة أننننرى منننن 
الجوانب التالٌة ) الشمولٌة ،التمٌنز 
ة، الصعوب ). 

تصننننننحٌح عٌنننننننات مننننننن  -
أوراق اإلجابنننات والواجبنننات منننن 
زمٌنننل متنصنننص ودراسنننة ثبنننات 

 النتا ج .
 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحصًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِضً.ِجبالد اٌزمىَُ 

 رحذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػضبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (ِجبشش وغُش ِجبشش)ُُ مُاٌز طشق

 



 

 
7 

 

 

 . اعخًاد انخىصيف ذ

  خهت االعخًاد

  رلى اندهظت

  حاريخ اندهظت

 


