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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 الثة: السنة الثيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 المستوى السادس –

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 )ساعتان(2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعتان أسبوعيا محاضرات 1

 ــــ إستوديوأو معمل  2

 ــــ إضافيةدروس  3

 ال يوجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة  30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعتان ساعات االستذكار 1

 ساعة الواجبات 2

  المكتبة 3

 ساعتان  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعات 5    اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 شرالتعرف على خصائص البالغة القرآنية التي جغلت لها سمتا خاصا يعلو على كالم الب -

 التعرف على وجوه إعجاز القرآن الكريم -

 الرد على مطاعن الطاعنين في إعجاز القرآن الكريم -

خ للكشف .. ال القرآن كالتشبيه واالستعارة والكناية وااليجازدراسة بعض األساليب البالغية في  -
 عما تنطوي عليه من كنوز ومعان نفيسة

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  ان يعرف الطالب اعجاز القرآن الكريم 1.1

  اعجاز القرآن الكريم عند الخطابي والرمانيان يذكر الطالب وجوه  1.2

  ان يسرد الطالب المطاعن التي قيلت في القرآن الكريم والرد عليها 1.3

  ان يعدد الطالب اقسام البالغة العشرة ...1

  المهارات 2

وقيد  يداأرض ابلعدي مدادرا دراسدة بالغيدة مدن خدال  كتدداب  0ان يددرس الطالدب قولده تعدالى:  2.1
 االعجاز , ومفتاح العلوم , وغيرهادالئ  

 

  ان يمث  الطالب للتشبيه واالستعارة القرآنية 2.2

  ان يقارن الطالب بين وجوه االعجاز لدى الخطابي والرماني 2.3

2...   

  الكفاءات 3

  وجوه االعجاز في آية قرآنية مختارة :اش مع زمالئه حو قأن يدير الطالب حلقة ن 3.1

  أوجه االعجاز لدى الرماني: يشارر الطالب مع زمالئه في ندوة حو أن  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

ي والرمداني مع رسالتي الخطداب –معنى إعجاز القرآن الكريم , واهم الكتب المؤلفة فيه قديما وحديثا 
ز عندد وجدوه االعجدا -وصدف بالغدة العدرب –لتحددي بدالقرآن ا -التعريف بدالمؤلفين وبالرسدالتين –

رد علدى مدن الوجده الثداني : االخبدار بالغيبيدات والد –الخطابي : الوجه األو  : الصرفة والرد عليها 
 قصر االعجاز عليه وحده

2 

2 

 ن : انده يجمدعأسباب إعجاز القرآ –لتقليد ذم ا –الوجه الثالث: االعجاز البالغي ةاالشكا  في كيفيته 
 –ني انه جاد بافصد  االلفداف فدي احسدن نفدوم التداليف مضدمنا اصد  المعدا –بين الفخامة والعذوبة 

 قضية الترادف وشواهد على الفروق الدقيقة بين بعض –عمود البالغة وضع ك  شيد في موضعه 
 االلفاف

2 

3 
طا الغريدب لديس شدر –قلدة غريدب القدرآن  –تهيب بعض السلف تفسير القدرآن  –المسألة الزنبورية 

 في الفصاحة
2 

4 
ثدرة وفي ك –وفي نفمه وتاليفه  –ذكر مطاعن بعضهم في بالغة القرآن : في الفافه , وفي حروفه 

 وفي تعدد األغراض في السورة –وفي االعتراض  –وفي التكرار  –الحذف واالختصار 
2 

 4 على المطاعن السابقة باالدلة الدامغة ا الرد5-6) 5

 4 –ا ذكر ماحكى عن معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن والرد عليه وبيدان انده سدرقة المعارضدة 7-8) ..6
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وجده اخدر فدي إعجداز القدرآن ذكدره الخطدابي وغفد  عنده  –وشروط المعارضة الشدعرية ووجوههدا 
 كثير من الناس االالشذ منهم وهو صنيعه بالقلوب وتاثيره في النفوس

 8ـ7
 –عن معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن والرد عليه وبيدان انده سدرقة المعارضدة  ا ذكر ماحكى7-8)

وجده اخدر فدي إعجداز القدرآن ذكدره الخطدابي وغفد  عنده  –وشروط المعارضة الشدعرية ووجوههدا 
 كثير من الناس االالشذ منهم وهو صنيعه بالقلوب وتاثيره في النفوس

4 

9 
اقسدام  –تعريدف البالغدة  –ع رسالة النكت في إعجاز القرآن للررماني : جهات اعجاز القدرآن م -9

 اليجازا -1-البالغة عشرة
2 

ـ10

11 
وجدوه بداب بيدان ال -البيدان –لتصريف والتضمين والمبالغة ا -لتالؤم والفواص  والتجانسا-االستعارة

 التي ذكرنا في او  الكتاب
4 

ـ12

13 
 -االيضدداح -ممفتدداح العلددو -آيددة ) وقيدد  يدداأرض ابلعددي مددادرا ودراسددتها مددن كتددب: دالئدد  االعجدداز

 تفسير التحرير والتنوير –روح المعاني  –الكشاف 
4 

 ساعة  30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 التقويم المستمر المحاضرة وااللتقاد . ان يعرف الطالب اعجاز القرآن الكريم 1.1

1.2 
ان يذكر الطالدب وجدوه اعجداز القدرآن الكدريم عندد 

 الخطابي والرماني

 االختبارات الشفوية شرائ  عرض بوربوينت .

… 
ان يسددرد الطالددب المطدداعن التددي قيلددت فددي القددرآن 

 الكريم والرد عليها

االختبدددددددارات التحريريددددددددة  الحوار والمناقشة .
 )مقالية وموضوعيةا.

 المهارات 2.0

2.1 
وقيدد  يدداأرض  0الطالددب قولدده تعددالى:  ان يدددرس

ابلعي مادرا دراسة بالغية من خال  كتداب دالئد  
 االعجاز , ومفتاح العلوم , وغيرها

 التقويم المستمر, المحاضرة.

 االختبارات الشفوية. المناقشة ان يمث  الطالب للتشبيه واالستعارة القرآنية 2.2

… 
الخطابي ان يقارن الطالب بين وجوه االعجاز لدى 

 والرماني

االختبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات  العصف الذهني .
التحريرية)مقاليدددددددددددددددددددددددددددة 

 اةوموضوعي

 الكفاءات 3.0

3.1 
وجوه  :اش مع زمالئه حو قأن يدير الطالب حلقة ن

 االعجاز في آية قرآنية مختارة

المجموعددات الصددغيرة داخدد  
 القاعة أثناد ح  التمارين.

 تقويم األقران.

3.2 
أوجه : زمالئه في ندوة حو أن يشارر الطالب مع 
 االعجاز لدى الرماني

 بطاقات المالحفة . البحوث الجماعية الواجبات .

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر  التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %20 التاسع    اختبار نصفي 2

 %10 الثاني عشر   كتابة بحث أو تقرير 3

 %60 السادس عشر   االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لك  طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاد هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوعا. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاد هيئة التدريس لهذا الغرض في ك اقدمذكر مع )
 

 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبا  الطالب, وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 كتاب إعجاز القرآن للقاضي الباقالني -

 كتاب إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي -

دالئ  االعجاز لالمام عبدالقاهر الجرجاني ت شاكر / ط الخانجي  -
 والمدني

 كتبةأبو موسى , ط م االعجاز البالغي دراسة لتراث اه  العلم د. محمد -
 وهبة

 مراجعات بالغية د. محمد أبو موسى ط مكتبة وهبة -

 النبأ العفيم لدراز -

 تفاسير الكشاف وروح المعاني والتحرير والتنوير وغيرها -

 مفتاح العلوم للسكاكي -
 

 المساندةالمراجع 
ثالث رسائ  في اعجاز القرآن : المقرر منها رسالتنا الخطابي  -

 والرماني
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملر عبدهللا بجامعة أم القرى. - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصي  لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة -

 موقع الشنكبوتية . -

 الدكتور محمد سعيد ربيع الغامديموقع األستاذ 

  ىأخر
 قرص صلب)هارد دسرا الجامع الكبير للتراث. -

 يةاألسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز البحث

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... قاعات المحاكاة، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 رض.قاعة مجهزة بتقنيات الع -
 لعم .طاوالت مستديرة لفرق ا -
 سبورة ذكية -     

 

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

 رض.قاعة مجهزة بتقنيات الع -
 لعم .طاوالت مستديرة لفرق ا -
 سبورة ذكية -     

 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 عملية التدريس

 حلقة نقاش مع زمالد القسم . -

التواص  مع األقسام المنافرة  -
بالجامعات السعودية والعربية 

. 

االسدددتفادة مدددن الهيئدددة الوطنيدددة للتقدددويم 
 وطلب زيارتهاواالعتماد األكاديمي, 

 مباشرة  االستال

 فعالية التدريس

استبانة توزع على الطالب  -
لتقييم المقرر , ويتم توزيعها 

 في نهاية الفص 
 

 مباشرة أعضاء هيئة التدريس

 إجرادات تطوير التدريس

ورش عم  ألعضاد هيئة  -
التدريس حو  االستراتيجيات 

 الحديثة للتدريس .

تدريب األساتذة والطالب على  -
التعام  مع برنامج )جسورا 

 في التعليم عن بعد .

تدريب األساتذة والطالب على  -
كيفية التعام  مع قواعد 
البيانات البحثية والمكتبات 

 اإللكترونية

تدريب أعضاد هيئة التدريس  -
على كيفية تحوي  المقررات 
إلى مقررات إلكترونية, 

 وتفعي  التعلم عن بعد.

عقد مؤتمرات وندوات حو   -
ليب الحديثة في التدريس, األسا

واستضافة أشهر الخبراد في 
 الداخ  والخارج

 

 مباشرة قيادات البرنامج

إجددددرادات التحقددددي مددددن معددددايير 
 إنجاز الطالب

مقارنة نتائج الطالب  -
بنتائج طالب كليات, أو 

 جامعات أخرى .

تحلي  االختبارات  -
ومقارنتها مع جهة أخرى 

 مباشرة  أعضاء هيئة التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

من الجوانب التالية ) 
,التميز , الشمولية 
 الصعوبةا.

تصحي  عينات من أوراق  -
اإلجابات والواجبات من 
زمي  متخصص ودراسة 

 ثبات النتائج
 

دددددددد ف إجددددددددرادات التخطدددددددديط ص 
للمراجعدددة الدوريدددة لمددددى فعاليدددة  
المقدددددددرر الدراسدددددددي والتخطددددددديط 

 لتطويره

تحلي  نتائج التغذية  -
الراجعة من خال  

والتوصيات التقارير 
 المختلفة .

وضع خطة تنفيذية لتلر  -
التوصيات في حدود 
اإلمكانات المتوفرة في 

 الجامعة
 

 غير مباشرة أعضاء هيئة التدريس

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


