
 11من  1الصفحة 

 

  

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102صنعاء 

 6قرآن العلوم مواصفات مقرر: 
 



 

6 

 

 6علوم القرآن  :توصيف مقرر

 

 

 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

 2قرآن العلوم  :اسم المقرر  .1

 4542313 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

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

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :(وجدت)إن لدراسة المقررالمتطلبات 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
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 أفراح حسن غرامة/ د      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    اعتماد مجلس الجامعة:تاريخ   .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
ا انةوال الترجمةة اةربعةةلي تبليةظ أل ا ة     يتناول هذا المقرر ترجمة القرآن الكريم من اللغة العربية إلى لغة أجنبيةة مبينةا

والترجمةة الت سةيرية ت سيره بلغت  العربية، ت سةيره بلغةة أجنبيةة  نقلة  إلةى لغةة أوةرين  ومبينةاا جكةم الترجمةة الجر يةة 
ا .  عر اا وشرعا

كما يتنةاول المقةرر الناسةا والمنسةوي ببيةان معةانخ النسةا وشةروك   والجكمةة منة    ويعةر  أدةوال أهةل اة يةان مةن 
مثبتي  ومنكري  ويبين منشأ الغلك عن  الذين زا وا  خ النسا  أ ولوا  ي  ما ليس من   كما يتناول اآليات التةخ اشةتترت 

 وة و يبين الناسا لتا.بأنتا منسو
 
 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

  :المعرفة والفهم
a1.ل يبين معنى الترجمة  بجميع أنواعتا 
a2يوضح مقاص  القرآن ومعاني  اةولية  والثانوية ل . 
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 a3ي . يذكر معنى النسا ويبين أدوال العلماء ل  
 a4ا منشأ الغلك عن  الذين أ ولوا  خ النسا ما ليس من . ل  يذكر أ لة المثبتين للنسا وأ لة المانعين  موضجا

 :المهارات الذهنية
b1 يقارن بين الترجمة الجر ية والترجمة الت سيرية.ل 
b2ي رق بين النسا والتوصيص. ل 

b3واةدوال غير الصجيجة الوار ة  خ الترجمة والنسا.ستو م اة لة الصجيجة  خ الر  على الشبتات ل ي 

 

 :المهارات العملية المهنية
c1يبين  ي  معانيتا وأنواعتا وجكمتايكتب مقاالا عن ترجمة القرآن ل. 
c2االشتراك  خ منا رة مع بقية الكالب ير   يتا بكريقة علمية صةجيجة علةى الشةبتات واةدةوال غيةر الصةجيجة  ةخ  ل

 الترجمة والنسا.
C3 على الشبتات  خ الماضخ ويكتب ر و اا مناسبة عليتا. خ النسا اليوم  شبتاتل يقيس 
 

 : المهارات العامة
d1: خ البجث عن المصن ات المتوصصة  خ هذا الجانب. اآللخ يجي  استو ام الجاسب  
d2: .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية 

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 ل يبةةةةين معنةةةةى الترجمةةةةة  بجميةةةةع
 أنواعتا.

 

 الحوار والمناقشة. 

 

 العصف الذهني .

 

 المحاضرة.

 اختبارات شفهية.

 

 اختبارات تحريرية.

 
 

a2  ل يوضةةح مقاصةةة  القةةرآن ومعانيةةة
 اةولية  والثانوية .

 

a3 يةةذكر معنةةى النسةةا ويبةةين أدةةوال ل
 العلماء  ي .

 

a4يةذكر أ لةة المثبتةين للنسةا وأ لةة  ل
ا منشةةةأ الغلةةةك عنةةة   المةةةانعين  موضةةةجا

 الذين أ ولوا  خ النسا ما ليس من .
 

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 ل يقةةةةارن بةةةةين الترجمةةةةة الجر يةةةةة
 والترجمة الت سيرية.

b2.ل ي رق بين النسا والتوصيص 

b3 الر  ل يستو م اة لة الصجيجة  خ
على الشبتات واةدوال غير الصةجيجة 

 الوار ة  خ الترجمة والنسا.
 

 

 
 . العصف الذهنخ

 
 التعلم التعاونخ.

 
 جل المشكالت.

 
 التعلم الذاتخ 

 التكاليف ال ر ية والجماعية.
 

 تقيم التقارير والقراءة التجليلية.
 

 مالج ة اة اء.



 

4 

 

 6علوم القرآن  :توصيف مقرر

 

  

 

 

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

c1 ليكتةةب مقةةاالا عةةن ترجمةةة القةةرآن
 يبين  ي  معانيتا وأنواعتا وجكمتا.

c2 ل االشةةتراك  ةةخ منةةا رة مةةع بقيةةة
بكريقةةةة علميةةةة الكةةةالب يةةةر   يتةةةا 

صجيجة على الشبتات واةدوال غيةر 
 الصجيجة  خ الترجمة والنسا.

C3ةخ النسةا اليوم ل يقيس شبتات  
علةةى الشةةبتات  ةةخ الماضةةخ ويكتةةب 

 ر و اا مناسبة عليتا.
 

 

  

 التعلم التعاونخ

 

 الذاتخ.التعلم 

 

 التكلي ات الجماعية وال ر ية.

 اةسئلة القصيرة.

  

 .مالج ة اة اء
 

 التكلي ات.تقيم 

 

 مالج ة اة اء.
 

   

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1 : يجيةةة  اسةةةتو ام الجاسةةةب اآللةةةخ
 ةةةةةةةةخ البجةةةةةةةةث عةةةةةةةةن المصةةةةةةةةن ات 

 المتوصصة  خ هذا الجانب.
 

 التعلم الذاتخ. 
 
 

 الواجبات. 
 

d2 يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة :

ضمن المجموعات التي يتم تعيينها 

 عند التكليفات الجماعية.

 

 التكاليف ال ر ية والجماعية. التعلم التعاونخ.

 

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 المقرروحدات/ موضوعات  لرقما
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

تعريف الترجمة وال رق بينتا  - ترجمة القرآن

 وبين الت سير.

 القرآن ومعاني  ومقاص ه. -

   الترجمة وأنواعتا وجكمتا.ئ وا -

 شبتات ور و   خ الترجمة. -

ترجمة القرآن " بمعنى نقل  من  -

" مستجيل عا ة  لغة إلى أوري

 وشرعاا.

5 15 

a1, a2, 

b1,  b3, 

c1, c2 

,d2 

 

2 
 النسا

 
معنى النسا والمعانخ التخ يكلق  -

 عليتا.
11 31 

 a3,a4, 

b2, b3, 
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 ال رق بين النسا والتوصيص. -  

 أ لة مثبتخ النسا ومنكري . -

 أنوال النسا  خ القرآن. -

 شبتات ور و   خ النسا. -

النسا  خ  وران  بين الكتاب  -

 والسنة.

 ونقضتا.أ لة المانعين  -

مودف العلماء من الناسا  -

 والمنسوي.

 منشأ غلك المتزي ين ت صيالا. -

اآليات التخ اشتترت بأنتا  -

 منسووة.

c2, 

C3,d1, 

d2 

 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 الجوار والمنادشة.

 المجاضرة.

 .العصف الذهنخ

 .الذاتخالتعلم 

 .ار  التعلم التعاونخ  جل المشكالتلعب اة و

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

عمةةل مقةةال عةةن ترجمةةة القةةرآن  1
يبةةةةين  يةةةة  معانيتةةةةا وأنواعتةةةةا 

 وجكمتا.

 

a1, a2, b1, b3,d1, d2 

 

 

 5 الخامس

ا  ديقاا على  2 يكتب ر اا علميا
شبتة من الشبتات التخ ت ور 

 اليوم جول نسا القرآن.

 

a3   a4, b2 ,b3,  c2,d1, d2 

 
 5 العاشر

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 ,a1, a2, a3,a4 b1, b2 %5 5 طوال الترم الواجبات

b3, c1, c2, c3 ,d1, d2 

 

 a1, a2, b1, d2 %5 5 الرابع اختبار أول 2

 

 a1, a2 ,a3, b1 ,b2, d2 %11 11 السابع اختبار منتصف الفصل الدراسي 3
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  a3,  a4,  b2 , d1,  d2 %5 5 العاشر اختبار ثالث 4

 

5 
السادس  االختبار النهائي

 عشر
61 61% a1, a2, a3,a4 b1, b2, 

b3, c1, c2, c3 ,d1, d2 

 

  %111 111  المجموع 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .القاهرة -دار الحديث , مناهل العرفانم :  6110هـ / 0466محمد عبد العظيم الزرقاني:  

 المساعدةالمراجع 

 الرياض., مكتبة المعارف للنشر والتوزيعم: مباحث في علوم القرآن, 6111هـ/ 0460القطان خليل مناع 

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع -0

 م.6111-6112هـ / 0461 -0461الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي   ) اإلصدار الرابع( :  -6
 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 6قرآن العلوم خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أفراح حسن غرامة / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771233858 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Wrdjory100@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 2علوم القرآن  :اسم المقرر  .1

 4542313 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

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

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

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

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

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

11.    

11.    

12.    

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

ا انةوال الترجمةة اةربعةةلي تبليةظ أل ا ة    يتناول هذا المقرر ترجمة القرآن الكريم من اللغة العربية إلةى لغةة أجنبيةة مبينةا
العربية، ت سةيره بلغةة أجنبيةة  نقلة  إلةى لغةة أوةرين  ومبينةاا جكةم الترجمةة الجر يةة والترجمةة الت سةيرية ت سيره بلغت  
ا .  عر اا وشرعا

كما يتنةاول المقةرر الناسةا والمنسةوي ببيةان معةانخ النسةا وشةروك   والجكمةة منة    ويعةر  أدةوال أهةل اة يةان مةن 
 وا  خ النسا  أ ولوا  ي  ما ليس من   كما يتناول اآليات التةخ اشةتترت مثبتي  ومنكري  ويبين منشأ الغلك عن  الذين زا

 بأنتا منسووة و يبين الناسا لتا.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1.ل يبين معنى الترجمة  بجميع أنواعتا 
a2. ل يوضح مقاص  القرآن ومعاني  اةولية  والثانوية 
a3 العلماء  ي .يذكر معنى النسا ويبين أدوال ل 
 a4ا منشأ الغلك عن  الذين أ ولوا  خ النسا ما ليس من . ل  يذكر أ لة المثبتين للنسا وأ لة المانعين  موضجا
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 b1.ل يقارن بين الترجمة الجر ية والترجمة الت سيرية 
b2.ل ي رق بين النسا والتوصيص 

b3 الصجيجة الوار ة  خ الترجمة والنسا.ل يستو م اة لة الصجيجة  خ الر  على الشبتات واةدوال غير 
c1.ليكتب مقاالا عن ترجمة القرآن يبين  ي  معانيتا وأنواعتا وجكمتا 
c2 ل االشتراك  خ منا رة مع بقية الكالب ير   يتا بكريقة علمية صةجيجة علةى الشةبتات واةدةوال غيةر الصةجيجة  ةخ

 الترجمة والنسا.
C3 الشبتات  خ الماضخ ويكتب ر و اا مناسبة عليتا.على  خ النسا ل يقيس شبتات اليوم 
d1 :.يجي  استو ام الجاسب اآللخ  خ البجث عن المصن ات المتوصصة  خ هذا الجانب 
d2.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية :  

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية المقرروحدات  الرقم

 

تعريف الترجمة وال رق  - ترجمة القرآن

 بينتا وبين الت سير.

 القرآن ومعاني  ومقاص ه. -

 وائ  الترجمة وأنواعتا  -

 وجكمتا.

 شبتات ور و   خ الترجمة. -

ترجمة القرآن " بمعنى نقل   -

من لغة إلى أوري " 

 مستجيل عا ة وشرعاا.

5 15 

 

 النسا
 

 

معنى النسا والمعانخ التخ  -

 يكلق عليتا.

ال رق بين النسا  -

 والتوصيص.

 أ لة مثبتخ النسا ومنكري . -

 أنوال النسا  خ القرآن. -

 شبتات ور و   خ النسا. -

النسا  خ  وران  بين  -

 الكتاب والسنة.

 أ لة المانعين ونقضتا. -

مودف العلماء من الناسا  -

 والمنسوي.

منشأ غلك المتزي ين  -

 ت صيالا.

اآليات التخ اشتترت بأنتا  -

 منسووة.
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 45 15 عدد األسابيع والساعات

 
 
 
 
 



 

01 

 

 6علوم القرآن  :توصيف مقرر

 

  
 
 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 الجوار ولمنادشة. .0

 مجاضرة.ال. 6

 .العصف الذهنخ .3

 .التعلم الذاتخ .4

 ار  التعلم التعاونخ  جل المشكالت.لعب اة و .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمل مقةال عةن ترجمةة القةرآن يبةين  1
  ي  معانيتا وأنواعتا وجكمتا.

 

 5 الوامس

ا  ديقاا على شبتة من  2 يكتب ر اا علميا
الشبتات التخ ت ور اليوم جول نسا 

 القرآن.

 

 5 العاشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 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( 

 القاهرة. -م :  مناهل العرفان, دار الحديث 2111هـ / 1422محمد عبد العظيم الزرقاني: 

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

 (اختياري)

 المراجع المساعدة:

 , الرياض.مكتبة المعارف للنشر والتوزيعم: مباحث في علوم القرآن, 2111هـ/ 1421مناع خليل القطان 

 



 

00 

 

 6علوم القرآن  :توصيف مقرر

 

  

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع

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

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 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 غرامةد/  اسم معد مواصفات المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


