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 علوم القرآنقسم:  1أصول القراءات  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 1أصول القراءات   :المقرراسم   .1

 7842013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2    2 

 األولالفصل:     الرابع المستوى: المستوى والفصل الدراسي:  .4

 المدخل لعلم القراءات :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 أفراح غرامةد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يءهاالوذ أ لاالتذ أن معهاالذ ااتذمرت  ياارذءاالر  متم ذ دل هاالوذ اريااهذن  رهاالوذ ت تذمر  آنياا مر اا متم ذيتناال هذااالمذمر  اا  ذ

مر اا متذمر واا يوذ ي تاات ذااالمذمر  اا  ذمر اا متم ذمريااديد وذ مر اا متم ذمرواالليوذ مي تياال ذتااثذمر اا متم وذ اا ذمرت  ياارذ ذ
ذءـء ضذمر يطلدل ذ.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1  بالمعلومات العامة على القراءات العشر وكل ما يتعلق بها، وبالقراء.يظهر المعرفة والفهم 

a2  النقاط المهمة في القراءات من التعريف بها، وأركانها، ودليلها، واالختيار في القراءات، ثم يوضح كل ما  يوضح

 .يتعلق بالقراء.

 a3  القراءات الشاذة من حيث مفهومها، و االحتجاج، والصالة بهايحدد. 

 المهارات الذهنية
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b1 – التعريف وانتهاء بالتعريف بالقراءمرتباً حسب األهمية ابتداء من  يقوم بعمل ملخص للقراءات. 

b2 –   بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة من حيث التعريف واالحتجاج بها يقارن. 
b3 _.يذكر نبذه مختصرة عن كل قارء من القراء العشرة 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  في التعريف بعلم القراءاتيستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر 

c2 –  اإلجابة على بعض االستفسارات حول القراءاتيقدم.  

c3 يدافع ويبرهن على أهمية هذا علم القراءات وهو من الحفاظ على كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه. 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 - بعلم القراءات ،  ويسعى إلى توعية المجتمع معرفة األحكام العامة بعلم القراءاتى يدرس حاجة المجتمع إل

 وأهميته.

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  يظهر المعرفة والفهم بالمعلومات

العامة على القراءات العشر وكل ما 

 يتعلق بها، وبالقراء.

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة 

الدراسية على الكتاب الذي دون 

 .وفي أي عصر

 الشرائحالعرض المرئي وعروض 

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

a2  يوضح  النقاط المهمة في

القراءات من التعريف بها، وأركانها، 

ودليلها، واالختيار في القراءات، ثم 

 يوضح كل ما يتعلق بالقراء..

 a3  يحدد القراءات الشاذة من حيث

 مفهومها، و االحتجاج، والصالة بها.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يقوم بعمل ملخص للقراءات

مرتباً حسب األهمية ابتداء من 

 التعريف وانتهاء بالتعريف بالقراء.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

التطبيق العملي في قاعة 

 .المكتبة

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –   يقارن  بين القراءات

المتواترة والقراءات الشاذة من حيث 

 التعريف واالحتجاج بها.

b3 يذكر نبذه مختصرة عن كل _
 قارء من القراء العشرة.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

 المقرر في التعريف بعلم القراءات

التكليفات الجماعية والفردية، 

 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.

 التعلم التعاوني.

 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.

 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 

 مالحظة األداء.

 

c2 –  يقدم اإلجابة على بعض

 االستفسارات حول القراءات. 

c3  يدافع ويبرهن على أهمية هذا
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علم القراءات وهو من الحفاظ على 

 كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

معرفة األحكام العامة بعلم القراءات،  

ويسعى إلى توعية المجتمع بعلم 

 القراءات وأهميته.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 األول الفصل

مر  متم ذمر  آني ذ
  أن معهل.

ذ دل هل.مر ءدثذمأل ه:ذمرت  يرذءلر  متم ذ
ذمر ءدثذمر لنث:ذاريهذن  هذمر  متم .
ذمر ءدثذمر لرث:ذت مئاذت اماذمر  متم .

ذمر ءدثذمر مءع:ذأن معذمر  متم .
ذمر ءدثذمر ل س:ذأ للتذمر  متم ذمريديد 

3 15 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,c3,

d1,d2 

2 

 األول الفصل

 6 2ذمر ءدثذمرسلاس:ذمر  متم ذمروللي. وأنواعها. القرآنية القراءات

a2,a3,b

2,c1,c2

,c3,d1,

d2 

3 

 األول الفصل

مر  متم ذمر  آني ذ
  أن معهل.

ذمر ءدثذمرسلءع:ذمي تيل ذتثذمر  متم 
مر ءدثذمر ل ت:ذيل ذمر  متم ذءلألد رذ

ذمرسء  .
2 6 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,c3,

d1,d2 

4 

 األول الفصل

مر  متم ذمر  آني ذ
  أن معهل.

 9 3ذرل  متذمر و ي.مر ءدثذمرتلسع:ذت ج  ذ  ج يذ

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,c3,

d1,d2 

5 

 األول الفصل

مر  متم ذمر  آني ذ
  أن معهل.

مر ءدثذمر لو :ذء ضذمر يطلدل ذتثذعل ذ
ذمر  متم .

1 3 

a1,a2,a

3,b1,b

2,b3,c1

,c2,c3,

d1,d2 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
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 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 اإليضاحية، والعروض المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

ما تم أخذه في مقرر يلخص  1

لعلم القراءات من المدخل 

 نشأة هذا العلم وتطوره

a1,a2 ,b1,b2,c1,c2,d1,d2 4 االسبوع الثاني 

بين القراءات مقارنة  2

ذة المتواترة والقراءات الشا

من حيث التعريف 

واالحتجاج، والتعريف 

 بقرائهما

A1,a2,,a3,b2,b3c1,c2.c3,d1,d2  األسبوع 

 الثامن

3 

تعريفات  التعريف بالقراء 3

موجزة تحتوي على أهم 

   المعلومات في الترجمة.

a1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2 3 ثالث عشرال 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

  %01 01 طوال الترم  الحضور والمشاركة 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
، أنوار دجلة، بغداد، د/ أحمد عبدالكريم شوكه، د/ خليل السامرائي محاضرات في علم القراءات القرآنية -0

 م.6114هـ ــ 0465

 المساعدةالمراجع 

الطبعة: ، القاهرة –دار الكلمة ، المؤلف: محمد عباس الباز، علم القراءات مع بيان أصول رواية حفصمباحث في  -0

 م 2114 -هـ  1425األولى، 
 هـ(190أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي )المتوفى:  ، القواعد واإلشارات في أصول القراءات -6
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 م 0992 -هـ  0412لطبعة: األولى، ، دار القلم، دمشق، الحسن بكارالدكتور عبد الكريم بن محمد تحقيق: 

 -هـ 0415هـ(، ،  المكتبة الفيصلية، الطبعة: األولى 0409مدخل في علوم القراءات،  السيد رزق الطويل )المتوفى:  -3

 م0995

 هـ(190)المتوفى:  القواعد واإلشارات في أصول القراءات،  أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي -4

 تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار. -5

عمان  -مقدمات في علم القراءات،  محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور ،  دار عمار  -2

 م 6110 -هـ  0466، 0)األردن(، ط

1-  

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -0

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -6

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -3

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52الطالب اذا تغيب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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I.  عن مدرس المقررمعلومات: 

أفراح حسن غرامة د/ / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 77189771233858صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

  3    Wrdjory100@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 1القراءات أصول  :اسم المقرر  .1

 3112487 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالرابع  المستوى المستوى والفصل الدراسي:  .4

 المدخل لعلم القراءات :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات   .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

 اريااهذن  رهاالوذ ت تيءهاالوذ أ لاالتذيتناال هذااالمذمر  اا  ذمر اا متم ذمر  آنياا ذ أن معهاالذ ااتذمرت  ياارذءاالر  متم ذ دل هاالوذ

مر  متم ذمرياديد وذ مر ا متم ذمروالليوذ مي تيال ذتاثذمر ا متم وذ ا ذمرت  يارذ ذمر ا متذمر وا يوذ ي تات ذاالمذمر  ا  ذ

 ءـء ضذمر يطلدل ذ.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 والفهم المعرفة
a1 .يظهر المعرفة والفهم بالمعلومات العامة على القراءات العشر وكل ما يتعلق بها، وبالقراء 

a2  يوضح  النقاط المهمة في القراءات من التعريف بها، وأركانها، ودليلها، واالختيار في القراءات، ثم يوضح كل ما

 يتعلق بالقراء..

 a3  مفهومها، و االحتجاج، والصالة بها.يحدد القراءات الشاذة من حيث 

 المهارات الذهنية
b1 – يقوم بعمل ملخص للقراءات مرتباً حسب األهمية ابتداء من التعريف وانتهاء بالتعريف بالقراء. 

b2 –  .يقارن  بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة من حيث التعريف واالحتجاج بها 

b3 قارء من القراء العشرة._ يذكر نبذه مختصرة عن كل 
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 المهارات العملية المهنية
c1 -  في التعريف بعلم القراءاتيستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر 

c2 –  .يقدم اإلجابة على بعض االستفسارات حول القراءات 

c3 يدافع ويبرهن على أهمية هذا علم القراءات وهو من الحفاظ على كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه. 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  بعلم القراءات ،  ويسعى إلى توعية المجتمع معرفة األحكام العامة بعلم القراءاتيدرس حاجة المجتمع إلى

 وأهميته.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

1 

 األول الفصل

مر  متم ذمر  آني ذ
  أن معهل.

مر ءدثذمأل ه:ذمرت  يرذءلر  متم ذ
ذ دل هل.

مر ءدثذمر لنث:ذاريهذن  هذ
ذمر  متم .

مر ءدثذمر لرث:ذت مئاذت اماذ
ذمر  متم .

ذمر ءدثذمر مءع:ذأن معذمر  متم .
مر ءدثذمر ل س:ذأ للتذمر  متم ذ

ذمريديد 

3 15 

2 

 األول الفصل

 وأنواعها. القرآنية القراءات

مر ءدثذمرسلاس:ذمر  متم ذ
ذمروللي.

2 6 

3 

 األول الفصل

 مر  متم ذمر  آني ذ أن معهل.
مر ءدثذمرسلءع:ذمي تيل ذتثذ

ذمر  متم 
مر ءدثذمر ل ت:ذيل ذمر  متم ذ

ذءلألد رذمرسء  .

2 6 

4 
 األول الفصل

 مر  متم ذمر  آني ذ أن معهل.
مر ءدثذمرتلسع:ذت ج  ذ  ج يذ

ذرل  متذمر و ي.
3 9 
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة، والعروض اإليضاحية -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة.حل المشكالت، العصف  -5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
ما تم أخذه في مقرر يلخص  1

المدخل لعلم القراءات من نشأة 

 هذا العلم وتطوره

 a1,a2 ,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االسبوع الثاني



 

01 

 

 0أصول القراءات   :مقرر توصيف

 

المتواترة  بين القراءاتمقارنة  2

والقراءات الشاذة من حيث 

 التعريف واالحتجاج، والتعريف

 بقرائهما

 a2,a3,b2c1,c2.c3,d1,d2 األسبوع  الثامن

التعريف بالقراءة تعريفات موجزة  3

تحتوي على أهم المعلومات في 

   الترجمة.

 a2,a3,b2c1,c2.c3,d1,d2 ثالث عشرال

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 التقويمموضوعات  الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %01 01 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %01 01 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 01 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %21 21 02 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
د/ خليل السامرائي، د/ أحمد عبدالكريم شوكه، أنوار دجلة، بغداد،  محاضرات في علم القراءات القرآنية .1

 م.2004هـ ــ 1425
 المراجع المساعدة:

القاهرة، الطبعة:  –الباز، دار الكلمة مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، المؤلف: محمد عباس  -0

 م 6114 -هـ  0465األولى، 

القواعد واإلشارات في أصول القراءات،  أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي )المتوفى:  -6

 هـ(190

 م 0992 -هـ  0412تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق، لطبعة: األولى،  -3

هـ(، ،  المكتبة الفيصلية، الطبعة: األولى 0409مدخل في علوم القراءات،  السيد رزق الطويل )المتوفى:  -4

 م0995 -هـ 0415

القواعد واإلشارات في أصول القراءات،  أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي )المتوفى:  -5

 بكار. تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن، هـ(190

عمان  -مقدمات في علم القراءات،  محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور ،  دار عمار  -2

 م 6110 -هـ  0466، 0)األردن(، ط

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 النبوية.موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة  -5



 

00 

 

 0أصول القراءات   :مقرر توصيف

 

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -3

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %65اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرةيمنع الطالب من دخول   .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

  توقيعه:                  غرامةأفراح حسن  اسم معد مواصفات المقرر: د/

 


