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

 28ساعة

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :السابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
علوم القرآن1

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(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


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
28

28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
التعريف بعلوم القرن :الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من معارف ،االعجاز في القرآن الكريم ،الوقف واالبتداء  ،العام
والخاص ،المطلق والمقيد المجمل والمبين الظاهر والمؤول المنطوق والمفهوم المحكم والمتشابه القصص القرآني  ،األمثال
،ترجمة القرآن وندبر القرن  ،الجدل في القرآن وطريقة االستدالل في القرآن.
 .2الهدف الرئيس للمقرر  - -التعريف بأهم المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم ،وفهمها فه ًما علميًّا صحي ًحا.
-2إدراك المباحث األصيلة المتعلقة بالقرآن الكريم.
-3القدرة على فهم كتاب هللا تعالى.
-4التمكن من فهم المنهج اإلسالمي الصحيح الوسطي.
-5التمكن من الدفاع عن القرآن الكريم ،ورد شبهات الطاعنين فيه.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

3

المعرفة والفهم

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3

أن يفرق الطالب بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث الداللة.
أن يعرف الطالب أهمية علم الناسخ والمنسوخ ،وارتباطه بتاريخ القرن وتاريخ التشريع
أن يعرف االعجاز القرآني ويفرق بين أنواعه وأنواع التحدي.
.أن يدرك أهمية التدبر وأثره على الفرد والمجتمع وعالقة ضرب االمثال
أن يدرك أحكام الترجمة وأهميتها في الدعوة الى هللا.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا معرفة مسائل العلم الداخلة في علوم القرآن.
أن يكون مل ًما بأهم موضوعات علوم القرآن ،وفائدتها في فهم كتاب هللا تعالى.
أن يكون على درايةة بحقيقةة الشةبهات التةي تثةار حةول بعةا علةوم القةرآن الكةريم ،والقةدرة علةى
الردة عليها،
قادرا على التمييز بين المنسوخ والتخصيص
أن يكون ً
القيم

أن يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.
أن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث ً
ملتزما باملهام املطلوبة.

K1
K2
K3
K4

S1
S2
S3
S4
V1
V2
V3

 3...أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل
ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

الناسخ والمنسوخ ( تعريفه ،لغة واصطالحا والفرق بينه وبةين التخصيصةوطرق معرفتةه ونمةاذ منةه
1
مع فواىد معرفة الناسخ والمنسوخ
االعجاز في القرآن الكريم معنى االعجاز لغة واصةطالحا وأدلتةه وأنواعةه ونمةاذ علةى هةذ األنةواع
مع التعريف بها
 2االعجاز البياني والعلمي والغيبي.........الخ
تعريف التحدي وأدلته وعالقته باالعجاز
أساليب القرآن الكريم وأثرها في ادراك االعجاز.
الوقف واالبتداء ( تعريفهما وفائدة معرفتهما وانواع الوقف واالبتداء وأهمية هةذا العلةم وأثةر وتطةور
3
والمؤلفات به
 4مباحث الداللة المتعلقة بالقرآن الكريم ( العام والخاص والمطلق والمقيد .....الخ
 5قصص القرآن ( معناها خصائص القصص أهمية دراستها والمؤلفات فيها.
 .....أمثال القرآن( معنى األمثال أنواعها وفوائد معرفتها والمؤلفات فيها ونماذ من األمثال
ترجمة القرآن الكريم معناها وتاريخها وحكمها واشهر الترجمات وأهم المآخذ عليها
تدبر القرآن الكريم ( معنى التدبر وأهميته وحاجة الناس له وأدلته ونماذ التدبر وأثر والمؤلفات فيه
الجدل في القرآن معنى الجدل اشهر المؤلفات فيه طريقة القرآن في االستدالل أنواع األدلةة فةي القةرآن
ذكر أمثلة كل نوع
املجموع
المجموع

2
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4
4
4
2
2
2
2
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
تعريةةةف الطالةةةب بمفهةةةوم علةةةوم القةةةرآن ،ونشةةةأته ،المحاضرةالحوار والمناقشة
وتطةةور  ،وموضةةوعاته ،وفائدتةةه ،وأهةةم المؤلفةةات

طرق التقييم
تقييم األعمال الجماعية

الرمز
1.2
…
2.0

2.1
2.2
…
3.0

3.1

3.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

فيه.
تعريف الطالةب بنةزول القةرآن :كيفيةة النةزول ،أول التعليم الذاتي
ما نزل ،وآخر ما نزل ،وفائدة معرفة ذلك.
اإللمةةام بخصةةائص القةةرآن وأسةةما  ،وبفضةةائله استخدام الفيديو التفاعلي.
وامتثالها.
المهارات
أن يكةةون الطالةةب قةةادرا علةةى تمييةةز علةةوم القةةرآن المحاضرةالحوار والمناقشة
األصيلة.
التعليم الذاتي
أن يكون مدر ًكا لما يثار حول بعا علوم القرآن.
أن يكةون علةةى درايةة بكيفيةةة رد الشةبهات الطةةاعنين استخدام الفيديو التفاعلي.
بالقرآن الكريم.
المحاضرة
أن يكون على دراية بإعجاز القرآن الكريم.
القيم

أن يلت ززلق م و ززق إلسالم ز ز ت سم ز ز ق
سآلمرين..
أن يلتلق ممله ق سملطلوب ن

تقييم األعمال الفردية .
التفاعل الشفوي
االختبارات الشهرية
االختبار الشفوي
أوراق العمل
االختبارات الشهرية

لزز زز

سحمل ضرة س نظري

سمل حظ سملب شرة

إط ر س مل سجلم عي.

س ت ل س ت إلين

س توز ز ززوي سجلم ز ز ز عي لوس ب ز ز ز
(شفوًي)
ا

أن يصغي مهتم ق حلديث ز ئ  ،إليتوبل س رأي
…

طرق التقييم

سمل حظ سملب شرة.

س ت ل س ت إلين.

سآلمر
أن يستخدق إل ئل سال ص ل س ت لقمي سحلديث .
أن يستخدق ص در ل س كرتإلنق  ،إل وسق

لقمق

على س شبك س نكبو ق ذس س صل مملورر.

حظ سالدسء

س ت لق س ذسيت.

س رض إلسملن قش ن م ل فرت وق ز ز ز ززق س تكلقف ز ز ز ز ز
إلسجلم عق .
س مل

س فردي ز ز ز ز ز

 .2أنشطة تقييم الطلبة
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

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسببببببببببببببببببو
السادس
األسبو الثاني
عاشر
من الثالب للب
الرابع عشر
مبببن األول للببب
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببو
السابع عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%10
%40

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).




الساعات االرشادية (4ساعات اسبوع ًيا)
الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).
التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني .d2l

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

المرجع الرئيس للمقرر

اسم الكتاب المقرر
Textbook title
دراسات في أصول
التفسير
مباحث في علوم القرآن

اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name
أ.د .فهد الرومي

اسم الناشر
Publisher
دار الرشد

سنة النشر
Publishing Year
2015م

د.صبحي صالح

دار المعارف

1985م
م

المراجع المساندة

اسم المرجع
Reference
علوم القرآن
رهان في علوم القرآن

اسم الناشر
اسم المؤلف (رئيسي)
Publisher
Author's Name
دار الخير
د .نور الدين عتر
دار المعرفة  -بيروت
بدر الدين الزركشي،
تحقيق :يوسف
المرعشلي وزميله.

سنة النشر
Publishing Year
2
2006م
1415هـ

هـ -

المصادر اإللكترونية

 موقع المكتبة الشاملة http://shamela.ws/index.php/main
 موقع المشكاة اإلسالمية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php 
صيد الفوائد www.saaid.net

موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات
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أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
 .1المبةةاني (قاعةةات المحاضةةرات ،والمختبةةرات ،وقاعةةات العةةرض،
والمعامل ،وغيرها):



أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبةات للرجةوع إليةه
عند الحاجة.

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة
الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نموذج تقييم املقرر.
الحض ووور املتب ووادل ب وولن األس ووات ة ال و ين
يدرس و و ووون املس و و وواق ذات و و ووه ل ف و و ووادة م و و وون األساتذة
الخبرات التدريسية.
التق و و ووارير الس و و وونوية ال و و و و تع و و وود ا ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديم .
الطالب

إجراءات التحقق من معايير
.4
إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح
عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء
هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة
دوري ٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من
الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من
مؤسسة أخرى):

األساتذة

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر

غير مباشر

مباشر

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
السابعة عشر
17-8-1440هـ

