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Republic of Yemen
Alandalus University

جامعة االندلس
للعلوم والتقنية

Quality Assurance Unit

وحدة ضمان الجودة
كلية :اآلداب والعلوم اإلنسانية

أوال :المعلومات العامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:
 .2رمز المقرر ورقمه:

توصيف مقرر :

قسم :علوم القرآن

علوم القرآن
3202141

سمنار

 .3الساعات المعتمدة:
 .1المستوى والفصل الدراسي:األول
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن
 .5وجدت):
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن
 .6وجدت):
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

عملي تدريب

محاضرة
محاضرة
في
األسبوع
المستوى األول الفصل األول
ال يوجد

اإلجمالي
11محاضرة

ال يوجد
برنامج علوم القرآن وبرنامج الدراسات اإلسالمية.
العربية
فصلي
انتظام
جامعة األندلس
د عبدالله الصباري

ثانيا :وصف المقرر:
هذا المقرريشمل التعريف بالقرآن الكريم ـ كتابته ـ تدوينة ـ كيفية نزول القرآن الكريم وأقوال العلماا يا
ذلك ـ الجمع األول والثان للقرآن الكاريم ـ أباباا النازول ـ المكا والمادن يا القارآن الكاريم وأقاوال
العلما ييه ـ إعجاز القرآن ـ ترجمة القرآن ـ التفبير والتأويل والفرق بينهما ـ لغة القارآن الكاريم وأقاوال
العلما ي ذلك.

6

توصيف مقرر:علوم القرآن

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
المعرفة والفهم:
 a1يكتسب الطالب المبادئ األساسية والمفاهيم المتخصصة في مادة علوم القرآن التي تعينه على معرفة
دالالت اآليات القرآنية واستخراج معانيها.
 a2يوضح أسباب النزول والمكي والمدني وأقوال العلماء فيه.
المهارات الذهنية:
 b1ربط كل عنصر من عناصر الدرس باآليات القرآنية بحيث يتبين أهمية هذا العلم في فهم القرآن
الكريم.
 b2يناقش اختالف العلماء في كل مسائل علوم القرآن والسبب في ذلك.
المهارات العملية المهنية:
 c1يعد الطالب بحوثا ً علمية في فروع مادة علوم القرآن الكريم.
 c2يوظف الطالب كل ما حصل عليه من مصادر ومراجع في البحث في علوم القرآن.
المهارات العامة :
 d1قدرة الطالب على التوائم والتناغم مع كل ماهو مستجد ومحدث فيما يخص علوم القرآن .
 d2يتعامل بكفائة عالية مع التقنيات الحديثة بما يخدم مادة علوم القرآن.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر  /المعرفة
والفهم
في المشاركة أثناء المحاضرة والمناقشة
والحوار
 a1يكتسب الطالب العلوم المناقشة
العلمية لتثبيت األخطاء.
األساسية في مقرر علوم القرآن المحاضرة.
وما تفضي إليه هذه المعرفة من إحالة الطالب إلى ما ألف في تكليف الطالب بعروض مصغرة
فهم دالالت اآليات واستخراج كل مبحث .ربط محاور لحيثيات المقرر .االختبارات الشهرية
الدرس باآلياتا القرآنية لتظهر والنصفية والنهائية.
المعاني واألحكام.
أهميةعلم علوم القرآن
 a2يوضح الطالب أسباب
نزول القرآن والمكي والمدني
واختالف العلماء في ذلك.
.
خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر /المهارات
الذهنية
 b1يفرق بين المكي والمدني التدريبات في القاعة على المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس.
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وأول ما نزل وآخر ما نزل تحليل النصوص العلمية تقديم األنشطة وتحليل النصوص.
وربطها بعلوم رديفه ومعينة اختبارات نصفية ونهائية.
والمحكم والمتشابه.
 b2يربط بين مفردات المقرر على معرفة كيفية استنباط
وبين أدوات المفسر في تفسير المعاني واألحكام.
على
الطالب
تدريب
وتأويل اآليات.
القراءات والتعلم الذاتي
وحلقات النقاش.
سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر
مدى المشاركة والقدرة على
 c2قدرة الطالب على إعداد المحاضرات,الندوات
التعبير.
األبحاث في فروع المقرر العلمية,المنتديات.
الزمالء المالحظة.
مع
بطريقة علمية مع القدرة على التواصل
المتابعة.
النقد للكتابات المخالفة بمنهجية إلكترونيا.
تكليف الطالب بأبحاث تقوم
بعيدة عن التعصب والتحيز .
 c3يوظف ماتم تحصيله في بنبش المطمور من التراث في
مقرر علوم القرآن في دراسة علوم القرآن وتوظيفه في
دراسة المستجد والمحدث في
وعالج المستجدات.
علوم القرآن.
سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر /المهارات
المهنية والعملية
 d1تطوير قدرة الطالب تكليف الطالب ببعض األنشطة االلتزام بالموعد المحدد في تقديم
الواجبات والبحوث.
على أداء الواجبات وتسليمها في والواجبات الجماعية.
تكليف الطالب بأبحاث تكون المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس
موعدها المقرر.
 d2تنمية مهارات التعامل مع مرتبطة ضرورة باستخدام دليل التزام الطالب وتحمل
التقنيات الجديدة واستيعاب ما التقنيات الحديثة والوسائل المسؤولية.
حسن تعامل الطالب مع زمالئة
المتعددة.
يستجد في خدمة علوم القرأن
وتقبله آلرائهم دليل إيجابيته مع
 d3قدرة الطالب على التعامل
المحيط االجتماعي.
مع المحيط واحترام رأي
اآلخرين وإفادة المجتمع من
علوم القرآن .

ثامنا :مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الرقم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية
4

رموز
عدد الساع
مخرجات
األسا ات
بيع الفعل تعلم المقرر
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ية
التعريف بعلوم القرآن .
التعريف بعلوم القرآن  ،وبيان نشأته
وتطوره  ،و القرآن وما يتعلق به .

1

الوحي وما يتعلق به  ،و شبه الجاحدين
الوح والمكي والمدني
للوحي والرد عليهم  .المكي والمدني
،وعناية العلماء بالمكي والمدني  ,وأمثلة
2
ذلك  ,وفوائد العلم بالمكي والمدني  ،و
معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل ،
وفوائد هذا البحث .
أسباب النزول وجمع القرآن أسباب النزول  ،و عناية العلماء به ،
وما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول,
وترتيبه
وتعريف السبب  ,وفوائد معرفة سبب
النزول  ,و العبرة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب  ،و صيغة سبب
النزل  ,و تعدد الروايات في سبب
3
النزول ,وتعدد النزول مع وحدة السبب .
جمع القرآن وترتيبه في 3عهد رسول
الله صلى الله عليه و وسلم  ,وفي عهد
أبي بكر الصديق رضي الله عنه  ,وفي
عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نزول القرآن على سبعة أحرف
نزول القرآن على سبعة
أحرف والقواعد التي يحتاج ،والقراءات والقرّاء ،و أنواع القراءات
وحكمها وضوابطه الضمائر  ,التعريف
إليها المفسر و الفرق بين
والتنكير,اإلفراد والجمع,السؤال
المحكم والمتشابه
والجواب,الخطاب والعطف والفرق بين
1
المحكم والمتشابه  ،واالختالف في
معرفة المتشابه  ،و العام والخاص  ,و
وبيان المخصص  ،و تخصيص السنة .
الناسخ والمنسوخ وأمثال
القرآن ومراجعة
5

الناسخ والمنسوخ مع األنواع واألقسام ،
المطلق والمقيد ,والمنطوق والمفهوم ,
واإلعجاز في القرآن وأنواعه  .أمثال
القرآن  ,وأقسام القرآن  ،و جدل القرآن
 ,وقصصه  ,وترجمته مراجعة عامة لما
سبق دراسته .

إجمالي األسابيع والساعات
5
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تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات.
الحوار والمناقشة
واجبات منزلية
التعليم التعاوني
تكاليف جماعية
 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
الرقم
التكليف بأبحاث مصغرة
1
في التعريف بالقرآن وكيفية
نزوله
بحث يقوم به الطالب في
2
ثالث موضوعات,جمع
القرآن ,أسباب النزول ,
المكي والمدني ,ويقسم
الطالب إلى ثالث
مجموعات.

مخرجات التعلم
a0
a6 b 0 b 6
c6 d 6
a0
a6 b 0 b 6
c0 c6 d6

األسبوع
السادس

الدرجة
1

األسبوع
الثاني عشر

1

عاشرا :تقويم التعلم:

الرقم

1
6
3
4

أنشطة التقويم

الدرجة

األسبوع

نسبة
الدرجة إلى
درجة
التقويم
النهائي

حضور ومشاركة

كل األسابيع

12

% 06

األنشطة والتكاليف

 2و 06

8

%8

االمتحان النصفي.

7

21

% 61

االمتحان النهائي

02

61

% 21

2

المخرجات التي
يحققها
a0
a6 b 0 b 6
c0 c6 d0
a0
a6 b 0 b 6
c0 c6 d0
a0
a6 b 0 b 6
c0 c6 d0
a0
a6 b 0 b 6
c0 c6 d0
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111

المجموع

%111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
0ـ المصدر األساس مباحث في علوم القرآن  ,لمناع القطان.
المراجع المساعدة
1ـ البرهان في علوم القرآن .محمد بن بهادر الزركشي ,تحقيق محمد أبو الفضل,دار المعرفة
بيروت,ط1931.هـ .
2ـ إعجاز القرآن .محمد بن الطيب الباقالني ,تحقيق السيد أحمد صقر,دار المعارف القاهرة ط.الخامسة
1331م.
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
 -0الجامع الكبير ــ اإلصدار الخامس.
 -6موقع تأمالت قرآنية.

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
 .1الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %22من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول
امتحان المادة النهائي.
 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.
 .1التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .5الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
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 .7سياسات أخرى:

خطة مقرر  :علوم القرآن

خ مخخقرر........... :
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 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

د عبدالله الصباري

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

المكان ورقم
الهاتف
البريد

صنعاء
773911797

السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

اإللكتروني

W_Alsubari@hotmail.
Com.

3

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
 .1اسم المقرر:
 .2رمز المقرر ورقمه:
.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل
الدراسي:
المتطلبات السابقة لدراسة
المقرر(إن وجدت):

علوم القرآن
3202141

الساعات
عملي
سمنار

نظري

تدريب

3

.5
.6
.7
.8
.9

المجموع

15
المستوى األول الفصل األول
ال يوجد

المتطلبات المصاحبة
لدراسة المقرر(إن
وجدت):

ال يوجد

البرنامج /البرامج التي يتم
فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
مكان تدريس المقرر:

البكالوريوس
العربية
القاعة الدراسية في الجامعة

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
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هذا المقرريشمل التعريف بالقرآن الكريم ـ كتابته ـ تدوينة ـ كيفية نزول القرآن الكريم وأقوال العلما ي
ذلك ـ الجمع األول والثان للقرآن الكريم ـ أبباا النازول ـ المكا والمادن يا القارآن الكاريم وأقاوال
العلما ييه ـ إعجاز القرآن ـ ترجمة القرآن ـ التفبير والتأويل والفرق بينهما ـ لغة القرآن الكريم وأقاوال
العلما ي ذلك.
 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
المعرفة والفهم:
 a1يكتسب الطالب المبادئ األساسية والمفاهيم المتخصصة في مادة علوم القرآن التي تعينه على معرفة
دالالت اآليات القرآنية واستخراج معانيها.
 a2يوضح أسباب النزول والمكي والمدني وأقوال العلماء فيه.
المهارات الذهنية:
 b1ربط كل عنصر من عناصر الدرس باآليات القرآنية بحيث يتبين أهمية هذا العلم في فهم القرآن
الكريم.
 b2يناقش اختالف العلماء في كل مسائل علوم القرآن والسبب في ذلك.
المهارات العملية المهنية:
 c1يعد الطالب بحوثا ً علمية في فروع مادة علوم القرآن الكريم.
 c2يوظف الطالب كل ما حصل عليه من مصادر ومراجع في البحث في علوم القرآن.
المهارات العامة :
 d1قدرة الطالب على التوائم والتناغم مع كل ماهو مستجد ومحدث فيما يخص علوم القرآن .
 d2يتعامل بكفائة عالية مع التقنيات الحديثة بما يخدم مادة علوم القرآن.

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

وحدات المقرر
التعريف بعلوم القرآن .

1
الوح والمكي والمدني
2

المواضيع التفصيلية
التعريف بعلوم القرآن ،
وبيان نشأته وتطوره  ،و
القرآن وما يتعلق به .
الوحي وما يتعلق به  ،و شبه
الجاحدين للوحي والرد عليهم
 .المكي والمدني ،وعناية
العلماء بالمكي والمدني ,
وأمثلة ذلك  ,وفوائد العلم
01

الساعات
الفعلية

األسبوع
0

3

3
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3

1

5

بالمكي والمدني  ،و معرفة
أول ما نزل وآخر ما نزل ،
وفوائد هذا البحث .
أسباب النزول وجمع القرآن أسباب النزول  ،و عناية
العلماء به  ،وما يعتمد عليه
وترتيبه
في معرفة سبب النزول,
وتعريف السبب  ,وفوائد
معرفة سبب النزول  ,و
العبرة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب  ،و صيغة
سبب النزل  ,و تعدد الروايات
في سبب النزول ,وتعدد
النزول مع وحدة السبب .
جمع القرآن وترتيبه في 3عهد
رسول الله صلى الله عليه و
وسلم  ,وفي عهد أبي بكر
الصديق رضي الله عنه ,
وفي عهد عثمان بن عفان
رضي الله عنه.
نزول القرآن على سبعة
نزول القرآن على سبعة
أحرف والقواعد التي يحتاج أحرف ،والقراءات والقرّاء ،و
أنواع القراءات وحكمها
إليها المفسر و الفرق بين
وضوابطه الضمائر ,
المحكم والمتشابه.
التعريف والتنكير,اإلفراد
والجمع,السؤال
والجواب,الخطاب والعطف
والفرق بين المحكم والمتشابه
 ،واالختالف في معرفة
المتشابه  ،و العام والخاص ,
و وبيان المخصص  ،و
تخصيص السنة .
الناسخ والمنسوخ مع األنواع
الناسخ والمنسوخ وأمثال
واألقسام  ،المطلق والمقيد,
القرآن ومراجعة.
والمنطوق والمفهوم ,
واإلعجاز في القرآن وأنواعه
 .أمثال القرآن  ,وأقسام القرآن
 ،و جدل القرآن  ,وقصصه ,
وترجمته ومراجعة عامة لما
سبق دراسته .
عدد األسابيع والساعات

00

4

06

1

06

3
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V1ستراتيجية التدريس
محاضرات.
الحوار والمناقشة
واجبات منزلية
التعليم التعاوني
تكاليف جماعية

 .VIاستراتيجية التدريس

 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
التكليف بأبحاث مصغرة في
1
التعريف بالقرآن وكيفية نزوله.
بحث يقوم به الطالب في ثالث
2
موضوعات,جمع القرآن ,أسباب
النزول  ,المكي والمدني ,ويقسم
الطالب إلى ثالث مجموعات.

األسبوع
السادس

الدرجة (إن وجدت)
1

األسبوع الثاني
عشر

1

 .VIIIتقويم التعلم:
الوزن النسبي

الرقم
.1
.2
.3
.1

موضوعات التقويم
حضور ومشاركة
األنشطة والتكاليف
االمتحان النصفي.
االمتحان النهائي

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ
كل األسابيع
 2و 06
7
02
06

الدرجة
12
8
21
61

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي)
% 06
%8
% 61
% 21

توصيف مقرر:علوم القرآن

111

المجموع

%111

 .IXمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:
 مباحث في علوم القرآن  ,مناع القطان
 .2المراجع المساعدة:
0ـ البرهان في علوم القرآن .محمدبن بهادر الزركشي,تحقيق محمد أبو الفضل,دار المعرفة
بيروت,ط0390.هـ .
6ـ إعجاز القرآن .محمد بن الطيب الباقالني ,تحقيق السيد أحمد صقر,دار المعارف القاهرة
ط.الخامسة 0997م.
 .3مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
0ـ الجامع الكبير ــ اإلصدار الخامس.
6ـ موقع تأمالت قرآنية.

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

سياسة حضور الفعاليات التعليمية :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته ،ومتى يعد
الطالب محروما من المقرر

.2

الحضور :المتأخر يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبر ار ومقبوال
لدى مدرس المادة ،وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

.9

ضوابط االمتحان :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في

حاالت تأخر الطالب عن االمتحان .بحسب الدليل
.4

التعيينات والمشاريع :يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة،
وعرضها بالقاعة ،ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

.2

الغش :تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأي طريقة من طرائق
الغش.

.6

االنتحال :يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه.

.1

سياسات أخرى :أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  .....الخ
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