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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  :التوصيفتاريخ  
الموافق  -هـ  08/03/1439
 م  26/11/2017

 جامعة المجمعة  إسم المؤسسة التعليمية:

 الدراسات اإلسالمية  –التربية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
      ISD223(  2التفسير التحليلي ) : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  : الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من 

 الدراسات اإلسالمية برنامج 

 المستوى الرابع  .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 (1التفسير التحليلي) .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 ال يوجد  .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 كلية التربية بالمجمعة  ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %85 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %15 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
النمط الرئيسي المتبع هو المحاضرات التقليدية إال أنه يتم عرض المحتوى العلمي ، وتقديم اختبار تجريبي ، واالعالن عن 

 D2Lالتقييم  عبر نظام التعليم االلكتروني 

 األهداف .ب
 المقرر الرئيس ؟هدف  ما -1

اءات سوخ والقرسخ والمن، ومعرفة أسباب النزول والناالعديد من اآليات أو السور للوقوف على معانيها القرآنية تفسير *
 . الوارد ذكرها ، وغيرها من األمور التي تساعد علي تطبيق كل ما تم دراسته من اآليات في الحياة

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 استخدام و ،وتها اع تال،  وسم التي يتناولها الشرح استخدام وسائل التقنية الحديثة في عرض آيات كتاب هللا تعالى
 العروض التوضيحية .

  تضمين المحتوى العلمي ضمن محتوى المقرر عبر نظام التعليم االلكترونيD2L  اإلعجاز العلمي  مع توضيح أوجه
 الواقع .ولعلم ا التي تحويها بعض االيات ، وقد يكون ذلك مصحوًبا ببعض الصور ، أو الفيديوهات للربط بين
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
سباب قهية ، و أفمن أحكام  ل ما تنطوي عليه اآلياتيوتحل، من اآليات القرآنية  عينتفسير عدد مالمقرر دراسة  من خالليتم 

 . ليليبطريقة التفسير التحعرضها وللنزول ، والناسخ والمنسوخ ، والقراءات ، وآراء المفسرين وغيرها 

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التعريف بطبيعة املنهج الدراسي ، وجزئيات التوصيف 
1 2 

ك ل وا َتأ وا ال ا الَّذ يَن آَمن  اي أَي ُّهَ ﴿ قوله تعاىل: {29}تفسري اآلايت من سورة النساء رقم   
لأباط ل  إ الَّ َأنأ َتك وَن ت   َنك مأ ِب  قوله  {38}إىل اآلية رقم  ﴾ك مأ َتراٍض م نأ   َعنأ ارَة  َأمأواَلك مأ بَ ي أ

 . ﴾ان  َفساَء َقر يا ن  َله  قَر ين  َوَمنأ َيك ن  الشَّيأطا﴿ تعاىل:

3 6 

وأف وا ن وا أَ َها الَّذ يَن آمَ اي أَي ُّ  ﴿ من قوله تعاىل:{1}تفسري اآلايت من سورة املائدة رقم 
لأع ق ود   ف  ﴿قوله تعاىل :  {5}إىل اآلية رقم  ﴾ِب  ْلأ ميان  فَ َقدأ َوَمنأ َيكأ ه َو ِف  وَ  َعَمل ه   َحب طَ رأ ِب 

ر ينَ  اس  َرة  م َن اْلأ خ   . ﴾اآلأ

3 6 

  يَ عأَلم هايأب  اله  َمفات ح  الأغَ َوع نأدَ ﴿ من قوله تعاىل:{59}تفسري اآلايت من سورة األنعام رقم 
رى َمعَ ب َ َفال تَ قأع دأ ﴿ قوله تعاىل: {68}إىل اآلية رقم  ﴾إ الَّ ه وَ  م  الظَّا الأقَ عأَد الذ  كأ  . ﴾ل م يَ وأ

1 2 

ب  َيَن َأخاه مأ ش  إ ىل َمدأ وَ ﴿:من قوله تعاىل {84}تفسري اآلايت من سورة هود رقم  قاَل اَي  اَعي أ
ر ه   م  اعأب د وا اَّللََّ َما َلك مأ م نأ إ لٍه َغي أ َيَن   اَأال ب  عأد  ﴿:عاىل تقوله {95}م قية ر اآل إىل ﴾قَ وأ ل َمدأ

 .﴾َكما بَع َدتأ َثَ ود  

2 4 

 اختبار أعمال السنة 
1 2 

َده  م نأ يَم ر  دأ آتَ يأنا إ بأراه  َولَقَ ﴿ من قوله تعاىل: {51}تفسري اآلايت من سورة األنبياء رقم   شأ
ات  وَ َل اْلأَ َوَأوأَحيأنا إ لَيأه مأ ف عأ ﴿ :قوله تعاىل {73}إىل اآلية رقم  ﴾قَ بأل  وَك نَّا ب ه  عال م يَ  إ قاَم ريأ

 . ﴾لَنا عاب د ينَ الصَّالة  َوإ يتاَء الزَّكاة  وَكان وا 

1 2 

 زَلأَزَلَة بَّك مأ إ نَّ وا رَ ا النَّاس  ات َّق  اي أَي ُّهَ ﴿ من قوله تعاىل: {1}تفسري اآلايت من سورة احلج رقم 
ٌء َعظ يمٌ  ل  الَّذ  إ  ﴿:قوله تعاىل  {14}إىل اآلية رقم  ﴾السَّاَعة  َشيأ خ  ل وا ن وا َوَعم  يَن آمَ نَّ اَّللََّ ي دأ

ات   ار  إ  الصَّاحل  َْنأ َعل  م َّللََّ نَّ اَجنَّاٍت َتأر ي م نأ ََتأت َها األأ  . ﴾ا ي ر يد  يَ فأ

2 4 

 التغذية الراجعة 
1 2 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2
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 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 2 .............. .............. .............. .............. 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة

 

 :اأسبوعيً خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان 

 
 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  اإلطار لمجاالت للمقرر وفقًامخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
 كل ن يتضمنأ لزمال ي ، مع مالحظة أنهعملية تعلم وتعليم متكاملة امعً لتشكل  هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت ا وفًقا للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
زه ، عجاأن يذكر فضل السورة الكريمة وأسباب النزول، وغريب القرآن وإ

 والقراءات المؤثرة ، وأوجه اإلعراب.

 اختبار شفهي المحاضرة واإللقاء  

1-2 
حكام األأن يعرف ما ترشد إليه اآليات من الفوائد العامة والعقائد و 

 واألخالق والعظات والعبر.

اختبار  المناقشة والحوار
تحريري          

       

 المعرفيةالمهارات  2

 أسئلة شفهية    العصف الذهني .هفسيروأوجه إعجازه من خالل ت أساليب القرآن الكريم ، بين أن يميز 2-1

2-2 
استخدام اسلوب الحوار  أن يقارن بين أسلوب آيات السور المكية والمدنية .

 التعليمي وتبادل األفكار 

 فرديةتكليفات 

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
آن منهج القرفهمه لأن يسهم في حل بعض المشكالت العصرية من خالل 

 الكريم في معالجة القضايا .

عرض  لبعض     
     النماذج من الواقع         

 المالحظة            
 والتعليق  .

 المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
 من وغيرهما word  ،power pointبرنامج ستخدم بعض البرامج كأن ي

 ، وعرض المحتوى العلمي في كتابة األبحاث البرامج 
 

تقديم 
 العروض
 واألبحاث

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ................ ................ ال تنطبق  5-1

5-2 ..................................................................................... ................ ................ 
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 %15  السابعاألسبوع  (1)اختبار أعمال السنة  1

 (2)اختبار أعمال السنة  2
األسبوع 

 الحادى عشر
15% 

 %5 عقب كل وحدة   مشاركات الصف الدراسي 3

 %5 عقب كل وحدة  D2Lمناقشات عبر  4

 %60 السادس عشر االختبار النهائي  5

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.اقدمذكر مع )

حة نها في لوعإلعالن اتختلف كل فصل دراسي حسب طبيعة الجدول الدراسي ومهام األعضاء ويتم  األكاديميساعتان لإلرشاد 
 D2Lاالعالنات ، وعبر نظام التعليم االلكتروني 

 وساعتان مكتبيتان

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 مام الشوكاني .والدراية في علم التفسير / لإلية فتح القدير الجامع بين فني الروا* 

 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
 . تفسير القرآن العظيم البن كثير 

 . الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 

 . جامع البيان للطبري 

  عبد الرحمن بن ناصر السعدي /في تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن  . 

 . أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي 
  تفسير المنار لرشيد رضا 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 المكتبة الشاملة 

 مواقع الفتوى
 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ال ينطبق 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

 ( طالبة قاعة 25اعة المحاضرات )علي أن يكون لكل ق. 

 أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها . 

  أجهزة التكييف.المنصات واالهتمام بالفحص الدوري على 

  ثابت للطالبات للرجوع إليه عند الحاجةأن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي . 
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 المنصات االلكترونية ، السبورة الذكية

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 ينطبقال 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 . استبانة تقويم المقرر الدراسي 
 .المناقشات الفعالة أثناء المحاضرات 
 .تحليل درجات الطالبات في االختبارات 

 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية واستراتيجيات أخرى لتق .2
  . تقييم األداء األكاديمي لألعضاء 
  لالختبارات عمليات المراجعة الداخلية . 
 . مراجعة نسب النجاح والرسوب 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 إعداد ورش عمل ودورات من قبل المتخصصين لالطالع على كل جديد يخدم العملية التعليمية 
  . تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة أختبارات لتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 . مراجعة أوراق اإلجابة من قبل أعضاء القسم 

 . مراجعة العينة العشوائية 

 . فحص ملفات إنجاز الطالب 

 . فحص نتائج الطالب 

 : والتخطيط لتطويرهالمقرر الدراسي ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
 حليل نتائج تطبيق استمارة تقييم المقرر ،وتحديد جوانب القوة والضعف في المقرر .ت 

 . االطالع على األبحاث في مجال التخصص 

 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

 . استخدام نتائج تقويم المقرر في التخطيط والتطوير 
 

  بن صالح الذيبد/ عبد الرحمن  : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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