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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية
اختياري

 /المستوى السادس

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

أخرى

فقه العبادات 1

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
24
3
3

النسبة
80 %
%10
%10

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
24
6
30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
من المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتم من خاللهالتعريف بعلوم القرن :بيان
نشأته ،تطوره ،موضوعه ،فائدته ،وأهم المؤلفات فيه .نزول القرآن :كيفية النزول ،أول ما نزل ،وآخر ما
نزل ،وفائدة معرفة ذلك .الوحي :تعريفه ،كتّابه ،أنواعه ،حاالته ،والمكي والمدني .أسباب النزول :فائدة
معرفتها .جمع القرآن :معانيه ،أنوعه ،مراحله ،خصائصه ،وحكمه .ترتيب سور القرآن وآياته .الرسم
العثماني :معناه ،قواعده ،تطوره ،حكمه ،خصائص المصاحف العثمانية .خصائص القرآن وأسماؤه
وفضائله .أقسام القرآن :تعريف القسم ،صيغه ،أشهر المؤلفات فيه ،أنواع القسم ،فوائد القسم في القرآن،
اجتماع الشرط والقسم .األحرف السبعة :األحاديث الواردة فيها ،معنى األحرف السبعة .علم القراءات :كيفية
نشوئها وتطورها ،ضبطها ،الفرق بين األحرف السبعة والقراءات ،أشهر القراء.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 -1التعريف بأهم المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم ،وفهمها فهما علميًّا صحيحا.
-2إدراك المباحث األصيلة المتعلقة بالقرآن الكريم؛ كالوحي ،ونزول القرآن ،وجمعه ،واإلعجاز ،وغيرها،
وكذا المعارف القيّمة في كتاب هلل تعالى.
3

-3القدرة على فهم كتاب هللا تعالى.
-4التمكن من فهم المنهج اإلسالمي الصحيح الوسطي.
-5التمكن من الدافاع عن القرآن الكريم ،ورد شبهات الطاعنين فيه.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2

المعرفة والفهم
أن يعرف الطالب مفهوم علوم القرآن ،ونشأته ،وتطوور ،،وموضووعاته ،وفائدتوه ،وأاوم المؤلفوات
فيه.
أن يعرف الطالب مراحل نزول القرآن ،وأسباب النوزول ،وكيفيوة الووحي ،ومون أي أنووا الووحي
بالقرآن ،والفرق بين الوحي اإللهي والغريزي ،واإللهامي ،والمنامي.
أن يعرف مراحل الجمع ،وكيفية الجمع ،والدواعي إليه ،وترتيب اآليات والسور.
.أن يعرف األحرف السبعة والفرق بينها وبين القراءات السبع.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

K1
K2
K3
K4

أن يعرف الطالب السور المكية والمدنية ،ويعرف ضوابطهما وأنواعهما ،والمختلف فيهوا ،وفوائود K5
معرفة ذلك.
المهارات
S1
أن يكون الطالب قادرا معرفة مسائل العلم الداخلة في علوم القرآن.
S2
أن يكون مل ًما بأام موضوعات علوم القرآن ،وفائدتها في فهم كتاب هللا تعالى.
أن يكون على درايوة بحقيقوة الشوبهات التوي ت وار حوول بعو علووم القورآن الكوريم ،والقودر علوى S3
الرد عليها،
S4
قادرا على التمييز بين األحرف السبعة والقراءات السبع.
أن يكون ً
القيم
V1
أن يتواصل المعلم مع المتعلمين لغويا وجسديا وعن بعد .
أن يستتتمدم مصتتادت تعلتتم الكتتوني ت و وموا تتع تعليمي ت علتتذ الوي ت ا الصتتل V2

بالمقتت.
V3
 3.3أن يتحمل مسؤولي تطويت اته شمصيا ومهنيا.
 3.4أن يفضتتل العمتتل ت جماع ت ضتتمن تي ت و يكتتون عا تتا بيجابي ت ناجح ت متتع V4
اآلمتين.
ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4
5
6
7
8

علوم القرن :بيان نشأته ،تطور ،،موضوعه ،فائدته ،وأام المؤلفات فيه.
نزول القرآن :كيفية النزول ،أول ما نزل ،وآخر ما نزل ،وفائد معرفة ذلك.
الوحي :تعريفه ،كتّابه ،أنواعه ،حاالته ،والمكي والمدني.
أسباب النزول :فائد معرفتها.
جمع القرآن :معانيه ،أنوعه ،مراحله ،خصائصه ،وحكمه.
ترتيب سور القرآن وآياته.
الرسم الع ماني :معنا ،،قواعد ،،تطور ،،حكمه ،خصائص المصاحف الع مانية.
خصائص القرآن وأسماؤ ،وفضائله.
أقسام القرآن :تعريف القسم ،صيغه ،أشهر المؤلفات فيه ،أنوا القسم ،فوائد القسم في القرآن ،اجتما
الشرط والقسم.
األحرف السبعة :األحاديث الوارد فيها ،معنى األحرف السبعة.
علم القراءات :كيفية نشوئها وتطوراا ،ضبطها ،الفرق بين األحرف السبعة والقراءات ،أشهر القراء.
المجموع

9
10
11

4

ساعات االتصال

4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
أن يعوورف الطالووب مفهوووم علوووم القوورآن ،ونشووأته،
وتطووور ،،وموضوووعاته ،وفائدتووه ،وأاووم المؤلفووات
فيه.
أن يعوورف الطالووب مراحوول نووزول القوورآن ،وأسووباب
النوووزول ،وكيفيوووة الووووحي ،ومووون أي أنووووا الووووحي
بووالقرآن ،والفوورق بووين الوووحي اإللهووي والغريووزي،
واإللهامي ،والمنامي.
أن يعرف مراحل الجمع ،وكيفية الجموع ،والودواعي
إليه ،وترتيب اآليات والسور.

1.1
1.2

1.3

استراتيجيات التدريس

التدتيس المباشت
المحاضتة المطوتة

العصف ال هن

1.4

.أن يعررررف األحررررف السررربعة والفررررق بينهرررا وبرررين
القراءات السبع.

1.5

أن يعرف الطالوب السوور المكيوة والمدنيوة ،ويعورف العصف ال هن

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

ضووووابطهما وأنواعهموووا ،والمختلوووف فيهوووا ،وفوائووود
معرفة ذلك.
المهارات
أن يكون الطالب قوادرا معرفوة مسوائل العلوم الداخلوة
في علوم القرآن.
أن يكوووون مل ًموووا بوووأام موضووووعات علووووم القووورآن،
وفائدتها في فهم كتاب هللا تعالى.
أن يكون على دراية بحقيقة الشبهات التي ت ار حول
بعوو علوووم القوورآن الكووريم ،والقوودر علووى الوورد
عليها،
وادرا علووى التمييووز بووين األحوورف السووبعة
أن يكووون قو ً
والقراءات السبع.

3.0

القيم

3.1

أن يتواصتتتل المعلتتتم متتتع المتعلمتتتين لغويتتتا
وجسديا وعن بعد .
أن يستمدم مصادت تعلم الكتتوني و وموا ع
تعليمي علذ الوي ا الصل بالمقتت.

3.3

أن يتحمتتل مستتؤولي تطتتويت ات ته شمصتتيا
ومهنيا.
أن يفضل العمل جماعت ضتمن تيت و
يكون عا ا بيجابي ناجح مع اآلمتين.
أن يلتتتتت م بتتتتالقيم اإلستتتتامي والمجتمعيتتتت
السائدة تعامله مع اآلمتين.

3.2

3.4
3.5

الحوات والمنا ش

طرق التقييم

اسئل شفهي .
امتباتا تحتيتي .

بحتتتتتور وأوتا عمتتتتتل
وتقاتيت.
امتباتا تحتيتي .
ملتتتتتف انجتتتتتا متتتتتا
لطالبا المقتت.

المنا ش أثناء المحاضتة االمتباتا الشفوي .
التعلم ال ات

األسئل الشفهي .

التعلم التعاون .

الحلقا الدتاسي .

التعلم التعاون

منا شتتتتتتتتتت التقتتتتتتتتتتاتيت
البحثي

المنا شتتتتتتتتتتتتتت أثنتتتتتتتتتتتتتتاء تقييم األعمال الجماعي
.
المحاضتة.
استتتتتتتتتتتتاتيجي التتتتتتتتتتتعلم تقييم األعمال الفتدي .
المتمتكتتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتتتول
المشكا .
التقتتتتتتتتتويم الجمتتتتتتتتتاع
التعلم التعاون
للواجبا (شفويا)
استتاتيجي اتما القتات .بطا تتت ماحلتتت لتقيتتتيم
األداء.
الماحلتتتتتت المباشتتتتتتتة
التعلم التعاون .
لتفاعتتتتتتتتتل ومشتتتتتتتتتاتك
الطلب أثنتاء المحاضتتة
.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

5

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبو )

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبو )
من إجمالي درجة التقييم
األسببببببببببببببببببوع %20
السادس
األسبوع الثاني %20
عاشر
مببن الثالببى إلب %10
الرابع عشر
مبببن األول إلببب %10
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببوع %40
السابع عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشرو جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:





تم تقسم الطا لمجموعا اتشادي كل مجموع تح اشتاف عضو هيئ تدتيس
وتبط كل مجموع بمتشدها االكاديم من مال مو ع الجامع
والو المتو ع أن يتواجد أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض يتم أعالنة على لوحة إعالنات القسم وهو على
النحو التالي :


الساعا اإلتشادي (4ساعا اسبوعيا)



الساعا المكتبي ( 4ساعا أسبوعيا).



التواصل عبت المو ع اإللكتتون للجامع .و عبت النلام التعلم االلكتتون الباك بوتدو ومجموع الواتس أ
الماص بالمقتت.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية
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اسم المؤلف
اسم الناشر
(رئيسي)
اسم الكتاب المقرر
Publisher
Author's Textbook title
Name
دار الرشد
دراسووات فووي أصووول أ.د .فهد الرومي
التفسير
دار المعارف
مباحووووث فووووي علوووووم د.صبحي صالح
القرآن
دار الخير
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راوووووان فوووووي علووووووم بدر الدين الزركشي ،دار المعرفوووووووووووووووووة -
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القرآن
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 موقع المكتبة الشاملة http://shamela.ws/index.php/main
 موقع المشكا اإلسالمية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php 
صيد الفوائد www.saaid.net

موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net

المجالت العلمية المعتمد

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكا  ...إلخ)

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

تجهيزات

 اع مجه ة بالمنص التعليمي ومتطلباتها.
تو ت مقاعد ال ي يد عددها عن  40مقعد.
القاعا الدتاسي .
 المنص التعليمي
جها العتض االلكتتون Data show
معمل مجه بالصوتيا .

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الطالب

أستاذ المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أستاذ المقرر

طرق التقييم
اسوووووتطال رأى الطوووووالب فوووووي تقوووووويم
المقووورر الدراسوووي مووون خوووالل اسوووتمار
رضا الطالب عن المقرر.
االختبوووووارات الشوووووهرية – االختبوووووارات
النهائية – ورقات العمل
نموووذق قيوواس مخرجووات الووتعلم – تقريوور
قياس مخرجات التعلم للمقرر.

مجاالت التقويم (م ل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء ايئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديداا)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28/1/1440اـ

