
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربٌة  الكلٌة:
 الدراسات اإلسالمٌة  القسم االكادٌمً :

 الدراسات اإلسالمٌة  البرنامج:

 (1تفسٌر موضوعً ) المقرر:

 د/ والء بدر  المقرر:منسق 

  عبد الرحمن الذٌبد/  البرنامج:منسق 
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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 QRS 326 المقرر:رمز  (1تفسٌر موضوعً ) المقرر: اسم- 1 .1

 (  ساعتان)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2

 الدراسات االسالمٌة  ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 .3

 ة العربٌ  .5  :المقرر لغة تدرٌس – 4 .4

 د/ والء بدر   :المقرر الدراسً منسق اسم- 5 .6

 السادس   :المقرر الدراسً المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌهأو  السنة-6 .7

 :)إن وجدت(المقرر بقة لهذا السا المتطلبات- 7 .8

 ال ٌوجد 

  :اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( المتطلبات- 8 .9

 ال ٌوجد 

  :للمؤسسة التعلٌمٌة ل المبنى الرئٌسر إن لم ٌكن داختقدٌم المقر موقع- 9
 (............................................................. ) 

 التدرٌس اسلوب – 11
  % 111 النسبة المئوٌة:  √ محاضرات تقلٌدٌة –أ 

  ....... % النسبة المئوٌة:   مختلط )تقلٌدي، عن بعد(-ب 

  ....... % المئوٌة: النسبة   التعلم االلكترونً –ج 

  ....... % النسبة المئوٌة:   مراسله –د 

  ....... % النسبة المئوٌة:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  :األهداف( ب

 من هذا المقرر:ماهو الهدف األساسً  -1
أن تتعرف على أهمٌة التفسٌر الموضوعً من حٌث مساهمته فً الرؤٌة الشاملة للحلول عند تجدد حاجات 

 المجتمعات ، وبروز األفكار الجدٌدة علً الساحة اإلنسانٌة وانفتاح مٌادٌن للنظرٌات العلمٌة الحدٌثة  .

 .  ........الدراسً  ررالمقوتحسٌن صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر  -2

 االستخدام لشبكة المعلومات ، واالسطوانات المدمجة  -أ 
 استخدام وسائل التقنٌة الحدٌثة فً عرض آٌات كتاب هللا تعالى التً ٌتناولها الشرح -ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1
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 قائمة الموضوعات
عدد 
 األسابٌع

ات ساع
 التدرٌس

( لىنه تعبنى: } ٌَْعئَهُىوََك َعِه اْنَخْمِس 912تفعٍس اٌَبث مه ظىزة انبمسة زلم ) -1

ٍِْعِس لُْم فٍِِهمب إِْثٌم َكبٌٍِس َوَمىبفُِع نِهىَّبِض َوإِْثُمهُمب أَْكبَُس ِمْه وَْفِعِهمب{إنى اٌَت زلم  932) َواْنَم

َ بِمب تَْعَمهُىَن بَِصٍسٌ  ( لىنه تعبنى: } َوال تَْىَعُىا اْنفَْضمَ  ٍْىَُكْم إِنَّ َّللاَّ  { {بَ

4 
 

8 

( مه لىنه تعبنى: } ٌَب أٌَُّهَب انىَّبُض 1تفعٍس اٌَبث مه ظىزة انىعبء مه اٌَت زلم ) -9

ه ( لىن11اتَّمُىا َزبَُّكُم انَِّري َخهَمَُكْم ِمْه وَْفٍط َواِحَدٍة َوَخهََك ِمْىهَب َشْوَجهَب{إنى اٌَت زلم )

تعبنى: } إِنَّ انَِّرٌَه ٌَأُْكهُىَن أَْمىاَل اْنٍَتبمى ظُْهمبً إِوَّمب ٌَأُْكهُىَن فًِ بُطُىوِِهْم وبزاً َوَظٍَْصهَْىَن 

 { {َظِعٍساً 

3 6 

( مه لىنه تعبنى: }ٌب أٌَُّهَب انَِّرٌَه 12تفعٍس اٌَبث مه ظىزة انىعبء مه اٌَت زلم) -3

ُ  ( 66تَِسثُىا انىِّعبَء َكْسهبً{إنى اٌَت زلم )  آَمىُىا ال ٌَِحمُّ نَُكْم أَنْ  لىنه تعبنى: }ٌُِسٌُد َّللاَّ

ْوعبُن َضِعٍفبً   { {أَْن ٌَُخفَِّف َعْىُكْم َوُخهَِك اْْلِ

3 6 

( مه لىنه تعبنى}ُظىَزةٌ أَْوَصْنىبهب 1تفعٍس اٌَبث مه ظىزة انىىز مه اٌَت زلم ) -4

لىنه تعبنى  (96بٍث بٍَِّىبٍث نََعهَُّكْم تََركَُّسوَن{ إنى اٌَت زلم )َوفََسْضىبهب َوأَْوَصْنىب فٍِهب آٌ

ِّببِث أُونئِ  ِّبُىَن نِهطٍَّ ِّبٍَِه َوانطٍَّ ِّببُث نِهطٍَّ َك }اْنَخبٍِثبُث نِْهَخبٍِثٍَِه َواْنَخبٍِثُىَن نِْهَخبٍِثبِث َوانطٍَّ

ب ٌَمُىنُىَن نَهُْم َمْغفَِسةٌ َوِزْشٌق كَ  ُؤَن ِممَّ  { {ِسٌمٌ ُمبَسَّ

2 4 

ًُّ 1تفعٍس اٌَبث مه ظىزة انطالق مه اٌَت زلم ) -5 ( مه لىنه تعبنى: }ٌب أٌَُّهَب انىَّبِ

تِِههَّ َوأَْحُصىا اْنِعدَّةَ{ إنى اٌَت زلم ) ( لىنه تعبنى: }ال 2إِذا طَهَّْمتُُم انىِّعبَء فَطَهِّمُىهُهَّ نِِعدَّ

ُ وَْفعبً إاِلَّ َمب آتَ  ُ بَْعَد ُعْعٍس ٌُْعساً ٌَُكهُِّف َّللاَّ  { {بهَب َظٍَْجَعُم َّللاَّ

1 2 

 ......... ........... 
 ......... ........... 
 ......... ........... 
 ......... ........... 

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
يداني/      عملي/م

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدرٌس

 26 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد الٌوجد  26

الساعات 
 المعتمدة

 26 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 26
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 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 ساعتان

 
 
 
 
 
 
 
 
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارالمستهدفة وفقا لمجاالت التعلم مخرجات التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

 المعارف 1.0

1.1 
ا ، وكٌفٌة على تفسٌر اآلٌات تفسٌر   عرف الطالبتأن ٌ  ٌ ا موضوع

 تناول القرآن الكرٌم لها .

 اختبار شفهً المحاضرة واإللقاء  

رآنٌة كٌفٌة تكوٌن وحدة موضوعٌة لبعض اآلٌات الق أن ٌعرف 1.2
 الواردة فً أماكن متعددة .

 عمل فردي       العصف الذهنً

 المهارات المعرفية 2.0

 أسئلة شفهٌة    العصف الذهنً إعجازه من خالل تفسٌره.أسالٌب القرآن الكرٌم ،وأوجه  أن ٌمٌز  2.1

استخدام اسلوب  . التفسٌر التحلٌلً والموضوعً أن ٌقارن بٌن أسلوب  2.2
الحوار التعلٌمً 

 وتبادل األفكار 

 تكلٌفات فردٌة

 مناقشة أبحاث خرائط المفاهٌم  ٌات القرآنٌة أن ٌستنبط بعض األحكام المستفادة من اآل 2.3

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

أن ٌتواصل بفاعلٌة داخل مجموعات العمل بحسن االستماع  3.1
 والتحدث

 تكلٌفات جماعٌة حوار جماعً

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

ٌستخدم اال نتر نت فً مهارة البحث و جمع معلومات عن المادة  4.1
 العلمٌة

 مناقشة شفهً عرض األفكار

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ٌنطبق 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

  

 

 الدراسي خالل الفصل الطالبتقويم مهام  لجدو. 5
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 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي

1 

 
 اختجبر شفىي عقت كم وحذح 

عمب كم 

 وحدة 
9.5 %  

2 

 
 (2(، و)1اختجبر أعمبل سىخ )

انعببع 

 وانثبوً عشس 
31 %  

3 

 
% 9.5 انتبظع تقذيم ثحث فردي أو جمبعي   

4 

 
 (power pointتقذيم عروض تقذيميخ )

عمب كم 

 وحدة 
9.5 %  

5 

 
 مراجعخ نحفظ األدنخ مه انكتبة وانسىخ 

عمب كم 

 وحدة 
9.5 %  

6 

 
% 61 ................ االختجبر انىهبئي  

7 

 
......................................................................... ................ .................... 

8 ......................................................................... ................ .................... 

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 انتىاجذ ثبنمكتت خالل انسبعبد انمحذدح االتيخ :

 1:11األحذ مه انسبعخ  -1 

  12:1االثىيه مه انسبعخ      

 11:1انثالثبء مه انسبعخ      

 12:1رثعبء مه انسبعخ األ     

 1:12انخميس مه انسبعخ      

 أن يكىن انتىاصم عجر انجريذ االنكترووي ألعضبء هيئخ انتذريس  . -2
  

 

 هـ   مصادر التعلم 
 :الكتب المقررة المطلوبة-1

 . التفسٌر الموضوعً لسور القرآن الكرٌم . د/ مصطفً مسلم 
 ............................................................ 

 :المراجع الرئٌسة-2

  مباحث فً التفسٌر الموضوعً د/ مصطفً مسلم 

   ًفتح القدٌر للشوكان  

  ًالجامع ألحكام القرآن للقرطب 
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  بها:ٌوصى  التًوالمراجع الكتب -3

  تفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر 

 ....................................................... ...... 
 

 :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونٌة، مو-4

 . المكتبة الشاملة 

 . مواقع الفتوي 

 . الشبكة االسالمٌة 

 أخرى:مواد تعلٌمٌة -5

 ال ٌوجد  

 ............................................................ 
 
 

 
 
 
 
 :المرافق الالزمة و.
 :المبانً-1

 ًطالبة قاعة ( 25أن ٌكون لكل  قاعة المحاضرات )عل 

  أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكٌة ومتطلباتها 

  أن ٌكون بكل قاعة جهاز حاسب آلً ثابت للطالبات للرجوع إلٌه عند الحاجة 

  . االهتمام بالفحص الدوري على أجهزة التكٌٌف لألهمٌة 

  

 :مصادر الحاسب اآللً-2

 ددة المكتبة اإللكترونٌةإثراء المكتبة بمصادر التعلم المتع . 

  ............................................................. 

 ............................................................ 

 أخرى:صادر م-3

 مكتبة خاصة بالقسم فً نفس مبنى قسم الدراسات لسرعة العمل وتفادى الزحام فً المكتبة العامة . 

 تعذر وجود حاسب فً كل قاعة فمن الممكن إعداد قاعة خاصة بعدد من الحاسوب علٌها أمٌنة  أن
 ( .كأمٌنة المكتبة لتنظٌم عملٌة االستفادة  بٌن الطالبات ) مكتبه مرئٌة

  
 

 
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 التدرٌس:لٌة استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعا-1

 . المناقشة مع الطالبات 
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  نستطلع رأى الطالبات المتمٌزات وغٌرهن فً  تقوٌم المقرر الدراسً وفى حضوري ومدى االستفادة
 وأوجه القصور من خالل استمارة رضا الطالبات . 

  . لقاءات مع الطالبات المتعثرات والمتمٌزات حول فعالٌة طرق واستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 طاقة مالحظة للطالبات .ب 

 القسم:التدرٌس من قبل المدرس أو استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة -2

 . تبادل المعارف فً التخصصات المتنوعة واالستفادة من أهل الخبرة فً طرق التدرٌس 

  المراجعات الداخلٌة 

 . تقٌٌم األداء من قبل ادارة القسم 

 مراجعة نسب النجاح الموصً بها 

 التدرٌس:ت تطوٌر عملٌا-3

  إعداد ورش عمل ودورات من قبل المتخصصٌن لالطالع على كل جدٌد ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة
 باإلضافة إلى الطرق السابقة .

 . التواصل مع األقسام المناظرة لتقٌٌم المقرر 

 . لقاء دوري مع األعضاء المتخصصٌن لمناقشة موضوعات المقرر 

  

 ب:الطالإلنجاز لدى عملٌات التحقق من معاٌٌر ا-4

  تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، والتبادل بصورة دورٌة  لتصحٌح
 االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(

 .  إعداد لجنة مراجعة لألعمال الدراسٌة ونماذج من  االختبارات وكتابة تقرٌر قبل إعالن النتٌجة 

 لنتائج االحصائٌة .ا 

 التقوٌم الكلً للطلبة 

 :الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها فعالٌة المقررإجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى  -5

   ًتقرٌر عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسٌن والتطوٌر من خالل تقوٌم الطالبات للمقرر الدراس
 وخبرة عضو هٌئة التدرٌس .

 المقرر . تشكٌل لجنة لمراجعة 

 . تقرٌر حول المقترحات المقدمة لتطوٌر المقرر الدراسً وأسالٌب التعلٌم والتعلم 

 . ًتقٌٌم المقرر من قبل مراجع خارج 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 د/ عبد الرحمن الذٌب  االسم:  د/ والء بدر  االسم:
 ................................. ٌع:التوق  ................................. التوقٌع:
 ....... / ....... / ....... هـ التارٌخ:  ....... / ....... / ....... هـ التارٌخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
/ .... / ......... هـ ...بتاريخ  )......(في جلسة القسم رقم   

 
   

 


