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 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 قرآنالعلوم قسم:   : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانيةكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

1.  
 1قرآني  إعجاز :اسم المقرر

 

 0832013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
2    2 

 المستوى : ثالث        , الفصل الدراسي : األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الجامعة :مكان تدريس المقرر  .11

 أفراح حسن غرامة/ د      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يبمين ننموا   لتم  دمت تتمتامل معهما لم  المعنم ,  مماويقارن بينها وبين المسمميا  ا ,المقرر التعريف بالمعجزة يتناول هذا

ويتحتث عمن تميرير القمران ال مريم لم  نلموب العمرك سموام  مانوا مممن تممل لم   معجزا  الرسل عليهم الصالة والسالم
, رم يتحض شبهة ممن دمال بمين القمران ال مريم دمت ي مون عمورض وجمام العمرك بمرلمه ول من اإلسالم نو ممن لم يتمل ليه

, سملمين وسمياتتهمنتصمار المالمسلمون لم ينقلوه تعصباً, رم يتناول المقرر اإلعجاز العلم  الغيب   تنبؤ القمران ال مريم با
اإلعجماز   مما يتنماولواإلمبار عن عصمة الله تعال  لنبيه صل  الله عليمه وسملم ممن النماب, واإلمبمار عمن تممول م مة, 

 ل  القران  قانون الجاذبية , و روية األرض ونمواج البحر الباطنة, وتوسع ال ون. العلم  
 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نن يكون قادرا على أالمقرر بنجاح أيتوقع من الطالب عند اكمال 

 :المعرفة والفهم
a1  المعجزة واللرق بينها وبين ال رامة والسحر غيرها .: يبين معن 

a2 :. يذ ر نمرلة ألرر القران ال ريم ل  نلوب العرك 
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a3 : عليهل  القران ال ريم ويذ ر نمرلة العلم  و الغيب  اإلعجازمعن  يوضح . 

 :المهارات الذهنية
b1قة علمية عل  الشبهة القائلة بينه دت ي مون القمران ال مريم عمورض ولمم ينقمل المسملمون تلمض المعارضما  : يرت بطري

  تعصباً. 
b2: .يربط بين الحقائق العلمية وايا  القران ال ريم مبيناً  بتدة مواطن اإلعجاز ليها 

b3 عهت النب  صل  الله عليه وسلم. القران ال ريم ل  وجوت إعجاز غيب  ل  من تاللةال: يستنتج 

 

 :المهارات العملية المهنية
c1: رير القران ل  نلوب العرك لم  عهمت النبم  تي مستتالً بما ترسه ل  ل  النلب ال ريم نرر القرانعن  يتحتث بطالدة

 صل  الله عليه وسلم.
c2: مطابقة لما تعلمه ل  المقرر ل  القران ال ريم ممب معجزا  علمية جتيتة يبحث عن. 

 : المهارات العامة
d1: رقف نلسه ومن حوله ل  هذا الجانك.يبحث عن المصنلا  الجتيتة ل  اإلعجاز العلم  ل  القران ال ريم وي 
d2: .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية 

  

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1  المعجزة واللرق بينها : يبين معن
 وبين ال رامة والسحر غيرها 

 

 الحوار والمناقشة. 

 

 العصف الذهني .

 

 المحاضرة.

 اختبارات شفهية.

 

 اختبارات تحريرية.

 
 

a2 :  يذ ر نمرلة ألرر القران ال ريم لم
 نلوب العرك .

 

a3 : الغيبمممم  اإلعجمممازمعنمممم  يوضمممح 
لممم  القمممران ال مممريم ويمممذ ر  العلمممم  و

 . نمرلة عليه
 

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 يرت بطريقمة علميمة علم  الشمبهة :

القائلممة بينممه دممت ي ممون القممران ال ممريم 

عمممورض ولمممم ينقمممل المسممملمون تلمممض 

  المعارضا  تعصباً. 

b2:   يربط بين الحقائق العلميمة وايما

القمممران ال مممريم مبينممماً  بتدمممة ممممواطن 

 اإلعجاز ليها.

b3 وجموت إعجماز ممن تاللةال: يستنتج  
ل  عهمت النبم  صمل   ل  القران غيب 

 الله عليه وسلم.
 

 

 الحوار والمنادشة.
 

 التعلم التعاون .
 

 حل المش ال .
 

 تمريل األتوار.

 

 . العصف الذهن 

 

 الت اليف اللرتية والجماعية.
 

 تقيم التقارير والقرامة التحليلية.
 

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

c1 : يتحممتث بطالدممة عممن نرممر القممران
لمم  القممران لمم  الممنلب مسممتتالً بممما 

نلمموب  يرير القممران لمم تممترسممه لمم  
العرك ل  عهت النب  صل  الله عليه 

 وسلم.
c2 :ممممممب معجممممزا   يبحممممث عممممن

علميممممة جتيممممتة لمممم  القممممران ال ممممريم 
 .مطابقة لما تعلمه ل  المقرر

 

 

 الحوار والمنادشة. 

 

 العصف الذهن 

 

 التعلم التعاون 

 

 الذات .التعلم 

 

 الت ليلا  الجماعية واللرتية.

 األسئلة القصيرة.

  

 .مالحظة األتام
 

 تقيم الت ليلا .

 

 مالحظة األتام.
 

   

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

 والعملية
 التقويماستراتيجية  استراتيجية التدريس

d1 :مصممنلا  الجتيممتة يبحممث عممن ال
رقف ل  القران ال ريم وي ل  اإلعجاز

 نلسه ومن حوله ل  هذا الجانك.

 التعلم الذات . 
 
 

 الواجبا . 
 

d2 يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة :

ضمن المجموعات التي يتم تعيينها 

 عند التكليفات الجماعية.

 

 والجماعية.الت اليف اللرتية  التعلم التعاون .

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر لرقما
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

مقتمة حول المعجزة 
 واإلعجاز القران .

تعريف المعجزة واللرق بينها وبين  -

 غيرها من ال رامة والسحر.

 معجزا  األنبيام عليهم السالم. -

التحتي تعريف القران ومراحل تحتي  -

 به.

الرت عل  شبهة من دال بين القران  -

ال ريم عورض ول ن المسلمون لم 

 ينقلوا تلض المعارضة تعصباً.

4 8 

a1 ,a2,  

b1,  c1 ,  

d2 

2 

نبوما  القران ال ريم " 
 اإلعجاز الغيب ".

 التنبؤ بانتصار المسلمين وسياتتهم -

التنبؤ بانتصار المسلمين عل  اللرب  -

 .والروم

عصمة الله لرسوله صل  اإلمبار عن  -

 الله عليه وسلم  من الناب

اإلمبار عن حلظ القران إل  يوم  -

5 11 

a3, b3 

,d1 , d2 
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 القيامة.

اإلمبار عن عجز البشر عن تحتي  -

 القران إل  يوم القيامة.

 اإلمبار عن تمول م ة. -

1 

اإلعجاز العلم  ل  القران 
 ال ريم

 دانون المط السطح   -

 دانون الجاذبية   -

 حر ة الشمب وال وا ك  -

  روية األرض -

 حقيقة الشمب والقمر -

 الحياة االجتماعية عنت الحيوان -

نمواج البحر الباطنة والظاهرة, نظرية  -

 توسع ال ون

 تلقيح السحاك.  -

اإلعجاز ل  دوله تعال : " ادترب   -

  الساعة وانشق القمر"

6 12 

a3 , b2 , 

c2 , d1 , 

d2 

 11 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة.

 الحوار والمنادشة

 العصف الذهن 

 التعلم الذات 

 .ار, التعلم التعاون , حل المش ال لعك األتو

 

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

تحممتث ليممه ي عمممل مقممال صممغير 1
إعجمماز القممران ال ممريم لمم   عممن 

إمبممماره بينمممه لمممن يسمممتطيع نحمممت 
معارضممممته وتحتيممممه علمممم  مممممر 

 األزمنة والعصور.

  

a1, b3 ، c2 ،d1، d2 1 المامب 

ممب  عل  يحتويعمل بحث  2
معجزا  علمية جتيتة ل  
القران ال ريم لم يشملها 

 المقرر.

 

a2، b2 ،c2 ،d1، d2   4 العاشر 

علينا تقتيم مقترح لما يجك  3
نحو القران ال ريم من مالل ما 
 تعلمه الطالك من هذا المقرر

a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 

d1 d2 
 1 المامب عشر

4     
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 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 ,a1, a2, a3, b1, b2 %5 5 طوال الترم الواجبات 1

b3, c1, c2, d1, d2 

 , ,a1 , a2, b1, b3, c1 %5 5 الرابع اختبار أول 2

d2 

 a1, a3, b1, b3, c1, d2 %11 11 السابع اختبار منتصف الفصل الدراسي 3

 a3, b2, c2 ,d1 ,d2 %5 5 العاشر اختبار ثالث 4

السادس  االختبار النهائي 5

 عشر
61 61% a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2,d1, d2 

  %111 111  المجموع 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 لبنان. –المعجزة القرآنية, مؤسسة الرسالة, بيروت  : م 1988هـ / 1419 محمد حسن هيتو 

 الجمهورية اليمنية. –م: علم اإلعجاز القرآني, مركز عبادي للدراسات والنشر, صنعاء 2111هـ/ 1422خليل الكبيسي 

 

 المساعدةالمراجع 

 لبنان. –دار البشائر اإلسالمية,  بيروت : المعجزة الخالدة    , م1995هـ/ 1415 طحسن ضياء الدين عتر, 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع

 م.2118-2117هـ / 1429 -1428) اإلصدار الرابع( :   الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي 

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 واالمتحانات:ضوابط االختبارات    .1

 كما في الالئحة.
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    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أفراح حسن غرامة / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771211858 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Wrdjory100@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 1أعجاز قرآني  :اسم المقرر  .1

 0832013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2    2 

 الدراسي : األولالثالث   الفصل :المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 يوجد ال (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج البكالوريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر التعريف بالمعجزة, ويقارن بينها وبين المسميا  الت  دت تتمتامل معهما لم  المعنم ,  مما يبمين ننموا  

معجزا  الرسل عليهم الصالة والسالم ويتحتث عن تيرير القمران ال مريم لم  نلموب العمرك سموام  مانوا مممن تممل لم  

ليه, رم يتحض شبهة من دال بين القمران ال مريم دمت ي مون عمورض وجمام العمرك بمرلمه ول من اإلسالم نو ممن لم يتمل 

المسلمون لم ينقلوه تعصباً, رم يتناول المقرر اإلعجاز العلم  الغيب   تنبؤ القران ال ريم بانتصار المسملمين وسمياتتهم, 

إلمبمار عمن تممول م مة,  مما يتنماول اإلعجماز واإلمبار عن عصمة الله تعال  لنبيه صل  الله عليه وسلم ممن النماب, وا

 العلم   ل  القران  قانون الجاذبية , و روية األرض ونمواج البحر الباطنة, وتوسع ال ون.
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1  المعجزة واللرق بينها وبين ال رامة والسحر غيرها : يبين معن. 

a2 : نلوب العرك . يذ ر نمرلة ألرر القران ال ريم ل 
a3 : ل  القران ال ريم ويذ ر نمرلة عليه العلم  و الغيب  اإلعجازمعن  يوضح . 
b1  يرت بطريقة علمية عل  الشبهة القائلة بينه دت ي مون القمران ال مريم عمورض ولمم ينقمل المسملمون تلمض المعارضما :

  تعصباً. 
b2:  ً  بتدة مواطن اإلعجاز ليها.  يربط بين الحقائق العلمية وايا  القران ال ريم مبينا

b3.يستنتج التاللة من وجوت إعجاز غيب  ل  القران ال ريم ل  عهت النب  صل  الله عليه وسلم : 
c1 :  يتحتث بطالدة عن نرر القران ال ريم ل  النلب مستتالً بما ترسه ل  تيرير القران ل  نلوب العرك لم  عهمت النبم

 صل  الله عليه وسلم.
c2 :مطابقة لما تعلمه ل  المقررممب معجزا  علمية جتيتة ل  القران ال ريم  يبحث عن. 
d1 :رقف نلسه ومن حوله ل  هذا الجانك.يبحث عن المصنلا  الجتيتة ل  اإلعجاز العلم  ل  القران ال ريم وي 
d2.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية : 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

مقتمة حول المعجزة واإلعجاز 
 القران .

تعريف المعجزة واللرق  -

بينها وبين غيرها من 

 ال رامة والسحر.

معجزا  األنبيام عليهم  -

 السالم.

تعريف القران ومراحل  -

 به.تحتي التحتي 

الرت عل  شبهة من دال  -

بين القران ال ريم 

عورض ول ن 

المسلمون لم ينقلوا تلض 

 المعارضة تعصباً.

4 
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نبوما  القران ال ريم " 
 اإلعجاز الغيب ".

التنبؤ بانتصار المسلمين  -

 وسياتتهم

التنبؤ بانتصار المسلمين  -

 .عل  اللرب والروم

اإلمبار عن عصمة الله  -

عليه  لرسوله صل  الله

 وسلم  من الناب

اإلمبار عن حلظ القران  -

 إل  يوم القيامة.

اإلمبار عن عجز البشر  -

عن تحتي القران إل  

 يوم القيامة.

5 
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 اإلمبار عن تمول م ة. -

 

اإلعجاز العلم  ل  القران 
 ال ريم

 دانون المط السطح   -

 دانون الجاذبية   -

حر ة الشمب   -

 وال وا ك

  روية األرض -

 الشمب والقمرحقيقة  -

الحياة االجتماعية عنت  -

 الحيوان

نمواج البحر الباطنة  -

والظاهرة, نظرية توسع 

 ال ون

 تلقيح السحاك.  -

اإلعجاز ل  دوله تعال :  -

" ادترب  الساعة 

  وانشق القمر"

6 12 

 11 15 عدد األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 .ةمحاضرال .0

 .الحوار والمنادشة. 6

 .العصف الذهن  .3

 .التعلم الذات  .4

 .ار, التعلم التعاون , حل المش ال لعك األتو .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمن  إعجماز  ايتحمتث ليهم يلق   لمة 1
القممران ال ممريم لمم  إمبمماره بينممه لممن 
يستطيع نحت معارضته وتحتيمه علم  

 مر األزمنة والعصور.

  

 1 الخامس

ممب  عل  يحتويعمل بحث  2
معجزا  علمية جتيتة ل  القران 

 ال ريم لم يشملها المقرر.

 

 4 العاشر

تقتيم مقترح لما يجك علينا نحو  3
 القران ال ريم من مالل ما تعلمه

 الطالك من هذا المقرر

 1 الخامس عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 
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 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %5 5 طوال الترم الواجبات  .1

 %5 5 الرابع اختبار أول  .2

 %11 11 السابع اختبار منتصف الفصل الدراسي 

 %5 5 العاشر اختبار ثالث 

 %61 61 السادس عشر االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(. (اثنان على األكثر)كتابة المرجع الرئيس للمقرر( 

 لبنان. –م :  المعجزة القرآنية, مؤسسة الرسالة, بيروت 1988هـ / 1419  محمد حسن هيتو

 الجمهورية اليمنية. –م: علم اإلعجاز القرآني, مركز عبادي للدراسات والنشر, صنعاء 2111هـ/ 1422خليل الكبيسي 

 

 لقصوى يمكن في حال عدم توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر للضرورة ا

 (اختياري)

 

 المراجع المساعدة: .2

 لبنان –م: المعجزة الخالدة    , دار البشائر اإلسالمية,  بيروت 1995هـ/ 1415حسن ضياء الدين عتر, ط 

 

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع

 م.2118-2117هـ / 1429 -1428اإلصدار الرابع( : الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي   )  .1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب الحضور والغياب:     .1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول المحاضرة الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

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

 :الغش   .2

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

  توقيعه:                  أفراح حسن غرامة اسم معد مواصفات المقرر: د/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


