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 علوم قرآنقسم:   : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانيةكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 3قرآن العلوم  :اسم المقرر  .1

 9842013 رمز المقرر ورقمه:  .1

 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

 الجامعة :مكان تدريس المقرر  .11

 أفراح حسن غرامة/ د      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    اعتماد مجلس الجامعة:تاريخ   .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
, ويبين  الشبهات الواردة في هذا الجانب   يتناول هذا المقرر نزول القرآن على سبعة احرف مبيناً معناه وأدلته وحكمته 

كيف أن ترتي  اآليات على الشكل الذي نراه اليوم في المصحف  هبو مووبوف علبى النببي صبلى  , كما يوضحويرد عليها
 يذكر المذاه  في ترتي   السور. ثمالله عليه وسلم, 

وسبكناته  ويبذكر الشببهات   كما يتناول المقرر الرسم العثماني للمصحف وفوائده ويذكر مراحل شكل المصحف ) حركاتبه
 لقرآن ورسمه والرد عليها. حول كتابة ا التي أثيرت

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

  :المعرفة والفهم
a1 : آن على سبعة أحرف ويذكر أدلته وحكمته.يوضح معنى نزول القر 
a2:  على الشكل الذي نراه في المصحف.يبين المعاني اللغوية السبعة لكلمة آية ويبين كيفية ترتي  اآليات 
a3: .يذكر المذاه  الواردة في ترتي  سور القرآن الكريم 
 a4: . يبين مزايا وفوائد الرسم العثماني ومراحل شكل المصحف 

 :المهارات الذهنية
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 b1 :مة اإلسالمية.حرف  من الناحية االجتماعية لألنتج فوائد نزول القرآن على سبعة أيست 
b2: .يقارن بين االمر التوفيقي واألمر التوويفي 

b3 :.يطبق ما تعلمه في نقط المصحف و مراحل شكله على آيات من القرآن الكريم 

 :المهارات العملية المهنية
c1:   يستخدم ما تعلمه في الرد على القائلين بأن نزول القرآن على سبعة أحبرف يثببت االخبتالف فبي القبرآن ويووب  شب

 وري  فيه.
c2: حول كتابة القرآن ورسمه ويرد عليها. المماثلة لما تعلمهالشبهات  يستخرج من الواو  اليوم 

 : المهارات العامة
d1: .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه, وخاصة عند التكليفات الجماعية 
d2: ومعلوماته الثقافية حول الموضوعات التي درسها في هذا المجال. اإلقناعية و يطور قدراته اإللقائية 

  

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

 
a1 يوضح معنى نبزول القبرآن علبى  :

 سبعة أحرف ويذكر أدلته وحكمته.
 
 

 الحوار والمناقشة. 

 

 العصف الذهني .

 

 المحاضرة.

 اختبارات شفهية.

 

 اختبارات تحريرية.

 
 

 
a2 : يبببببين المعبببباني اللغويببببة السبببببعة

لكلمبة آيببة ويبببين كيفيبة ترتيبب  اآليببات 
 في المصحف.على الشكل الذي نراه 

 

 
a3 :  يذكر المذاه  الواردة فبي ترتيب

 سور القرآن الكريم.
 

 
a4:  يبببببببين مزايببببببا وفوائببببببد الرسببببببم

 العثماني ومراحل شكل المصحف .

 

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

 
b1 : يستنتج فوائد نبزول القبرآن علبى

أحبرف  مبن الناحيبة االجتماعيبة  سبعة
 مة اإلسالمية.لأل

b2 : يقارن بين االمر التوفيقي واألمبر
 التوويفي.

b3 : يطبق ما تعلمه في نقط المصحف
و مراحل شكله علبى آيبات مبن القبرآن 

 الكريم.

 

 
 التعلم التعاوني.

 
 حل المشكالت.

 
 التعلم الذاتي 

 

 . العصف الذهني

 

 التكاليف الفردية والجماعية.
 

 تقيم التقارير والقراءة التحليلية.
 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 

c1:  يستخدم ما تعلمه فبي البرد علبى
القائلين بأن نزول القرآن على سببعة 
أحبببرف يثببببت االخبببتالف فبببي القبببرآن 

 ويوو  ش  وري  فيه.
c2:  يسببببتخرج مبببببن الواوببببب  اليبببببوم

الشببببهات المماثلبببة لمبببا تعلمبببه حبببول 
 كتابة القرآن ورسمه ويرد عليها.

 

  

 التعلم التعاوني

 

 الذاتي.التعلم 

 

 والفردية.التكليفات الجماعية 

 األسئلة القصيرة.

  

 .مالحظة األداء
 

 تقيم التكليفات.

 

 مالحظة األداء.
 

   

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1 : يتفاعببل بإيجابيببة ويعمببل بكفبباءة
ضمن زمالئه, وخاصة عند التكليفات 

 الجماعية.
 

 التعلم التعاوني. 
 
 

 التكاليف الفردية والجماعية. 
 

d2 : يطور قدراته اإللقائية

ومعلوماته الثقافية حول  واإلقناعية

الموضوعات التي درسها في هذا 

 المجال.

 

 الواجبات. ذاتي.التعلم ال

 

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 

نزول القرآن على سبعة 
 أحرف

 

أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف  -

 وحكمته.

 القرآن على سبعة أحرف. معنى نزول -

 الوجوه السبعة في المذه  المختار -

 فوائد اختالف القراءة وتعدد الحروف. -

 اعتراضات ودفعها. -

 بقاء األحرف السبعة في المصاحف. -

 شبهات وعالجها. -
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a1, a2, 

b1, b2 , 

c1  , d1, 

d2  

 

 

1 

ترتي  آيات القرآن 
 وسوره.

 

 

 معنى اآلية. -

 ترتي  آيات القرآن. -

 .السور أوسام -

 المذاه  في ترتي  السور. -
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a3 , b2  

,d1, d2 
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3 

كتابة القرآن ورسمه 
 ومصاحفه.

رسم المصحف ووواعد هذا الرسم)  -

واعدة الحذف, واعدة الزيادة, واعدة 

الهمزة وواعدة البدل, واعدة الوصل 

 والفصل, واعدة ما فيه وراءتان 

 مزايا الرسم العثماني. -

 شبهات وردود. -

 والمصاحف.الصحف  -

 .إعجام المصاحف -

 .حكم نقط المصحف وشكله -

5 05 

a4 ,b2, 

b3 ,c2 

,d1, d2 

 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 الحوار والمناوشة.

 المحاضرة.

 .التعلم الذاتي

 .العصف الذهني

 .ار, التعلم التعاوني, حل المشكالتلع  األدو

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

كتابة موضوع حول نزول  1
القرآن على سبعة أحرف مبيناً 
فيه الرأي حول الوجوه السبعة 
في المذه  المختار في نزول 

 .القرآن على سبعة أحرف

a1, a2 , b1, c1,d1, d2 

 
 5 الخامس

فيها على  يرد إعداد مناظرة 2
الشبهات التي تثار اليوم حول 

.) تكليف كتابة القرآن ورسمه
 جماعي .

a4 , b2 , b3 , c2 ,d1, d2 

 
 5 العاشر

3     

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 ,a1, a2, a3,a4 b1, b2 %5 5 الترمطوال  الواجبات 1

b3, c1, c2, ,d1, d2 

 a1, a2, b1, c1, d1 %5 5 الرابع اختبار أول 2

 

3 
 a1, a2 ,a3, b1 ,b2,c1 %11 11 السابع اختبار منتصف الفصل الدراسي

,d1,d2 

 

  ,a4, b2 , b3, c2, d1 %5 5 العاشر اختبار ثالث 4

d2  
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5 
السادس  االختبار النهائي

 عشر
61 61% a1, a2, a3  , a4, 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
 .القاهرة -دار الحديث , العرفانمناهل م :  1111هـ / 1411محمد عبد العظيم الزرقاني:  

 المساعدةالمراجع 

 الرياض., مكتبة المعارف للنشر والتوزيعم: مباحث في علوم القرآن, 1111هـ/ 1411القطان خليل مناع 

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع -1

 م.1118-1117هـ / 1419 -1418واإلسالمي   ) اإلصدار الرابع( : الجامع الكبير لكتب التراث العربي  -6
 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 



 

7 

 

 3علوم القرآن   :توصيف مقرر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3قرآن العلوم خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أفراح حسن غرامة / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771133858 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Wrdjory100@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 1علوم القرآن  :اسم المقرر  .1

 9842013 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 

حرف مبيناً معناه وأدلته وحكمته , ويبين  الشبهات الواردة فبي هبذا الجانب  ذا المقرر نزول القرآن على سبعة أيتناول ه
ويرد عليها, كما يوضح كيف أن ترتي  اآليات على الشكل الذي نراه اليوم في المصحف  هبو مووبوف علبى النببي صبلى 

 يذكر المذاه  في ترتي   السور.ثم الله عليه وسلم, 
صحف وفوائده ويذكر مراحل شكل المصحف ) حركاتبه وسبكناته  ويبذكر الشببهات  كما يتناول المقرر الرسم العثماني للم

 التي أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه والرد عليها.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 
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 a1.يوضح معنى نزول القرآن على سبعة أحرف ويذكر أدلته وحكمته  : 
a2 : ويبين كيفية ترتي  اآليات على الشكل الذي نراه في المصحف.يبين المعاني اللغوية السبعة لكلمة آية 
a3 :.يذكر المذاه  الواردة في ترتي  سور القرآن الكريم 
 a4: . يبين مزايا وفوائد الرسم العثماني ومراحل شكل المصحف 

b1 :مة اإلسالمية.أحرف  من الناحية االجتماعية لأل يستنتج فوائد نزول القرآن على سبعة 
b2 :.يقارن بين االمر التوفيقي واألمر التوويفي 

b3 :.يطبق ما تعلمه في نقط المصحف و مراحل شكله على آيات من القرآن الكريم 
c1:   يستخدم ما تعلمه في الرد على القائلين بأن نزول القرآن على سبعة أحبرف يثببت االخبتالف فبي القبرآن ويووب  شب

 وري  فيه.
c2: لشبهات المماثلة لما تعلمه حول كتابة القرآن ورسمه ويرد عليها.يستخرج من الواو  اليوم ا 
d1 :.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه, وخاصة عند التكليفات الجماعية 
d2 :.يطور قدراته اإللقائية واإلقناعية ومعلوماته الثقافية حول الموضوعات التي درسها في هذا المجال 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

 نزول القرآن على سبعة أحرف

 

أدلة نزول القرآن على سبعة  -

 أحرف وحكمته.

معنى نزول القرآن على سبعة  -

 أحرف.

الوجوه السبعة في المذه   -

 المختار

فوائد اختالف القراءة وتعدد  -

 الحروف.

 ودفعها.اعتراضات  -

بقاء األحرف السبعة في  -

 المصاحف.

 شبهات وعالجها. -

6 18 

 

 ترتي  آيات القرآن وسوره.
 

 

 معنى اآلية. -

 ترتي  آيات القرآن. -

 أوسام السور. -

 المذاه  في ترتي  السور. -

4 11 

 

رسم المصحف ووواعد هذا  - كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه.

الرسم) واعدة الحذف, واعدة 

الهمزة وواعدة الزيادة, واعدة 

البدل, واعدة الوصل والفصل, 

 واعدة ما فيه وراءتان 

 مزايا الرسم العثماني. -

 شبهات وردود. -

 الصحف والمصاحف. -

 .إعجام المصاحف -

 .حكم نقط المصحف وشكله -

5 15 



 

01 
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 45 15 عدد األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 الحوار والمناوشة. .0

 المحاضرة.. 6

 الذاتي.التعلم  .3

 عصف الذهني.ال .4

 ار, التعلم التعاوني, حل المشكالت.لع  األدو .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

كتابة موضوع حول نزول القرآن  1
على سبعة أحرف مبيناً فيه الرأي 
حول الوجوه السبعة في المذه  

على سبعة المختار في نزول القرآن 
 .أحرف

 5 الخامس

على  فيها رديإعداد مناظرة  2
الشبهات التي تثار اليوم حول كتابة 

 .) تكليف جماعي .القرآن ورسمه

 5 العاشر

3    
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 النهائي(درجة  التقويم 

 %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(. (على األكثراثنان )كتابة المرجع الرئيس للمقرر( 

 القاهرة. -م :  مناهل العرفان, دار الحديث 1111هـ / 1411محمد عبد العظيم الزرقاني: 

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

 (اختياري)
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 المراجع المساعدة:

 , الرياض.مكتبة المعارف للنشر والتوزيعم: مباحث في علوم القرآن, 1111هـ/ 1411مناع خليل القطان 

 

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2

 الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع

 م.1118-1117هـ / 1419 -1418الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي   ) اإلصدار الرابع( : 

 

 
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

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

 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

 من الدراسة.يفصل سنه 

 :سياسات أخرى   .7

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