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 قرآنالعلوم قسم:   : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانيةكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 2اإلعجاز القرآني  :اسم المقرر  .1

 0832013 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
2    2 

 ثانيالمستوى : ثالث        , الفصل الدراسي : ال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة 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

 غرامةأفراح حسن / د      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
 لمقاا    لمزةاا ت ر تز يوشاال  (اا   شلوا  ااج اناا  ب مزةاا  ل  لنيااو لاا و  ل ااح ق يااح   اا جا  (اا    ت قاا  يتناال ه ااا    

  إلقةل  فو  لق آن  لك يج.
 إلقةال   ا كمال يتنال ه فو  ليالغة   لييلن  ج  إلقةل ا يلب ن(أت  د   ة  إلقةل   ا يلب ت   الا  كمل يتضمن  لمق  

  لت( يزو فو  لق آن  لك يج.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 :المعرفة والفهم
a1 إلقةل   لت( يزو   ا ا   ب  لق آنا  (   شل   لمزة ت : ييين مزنو  . 
a2:  ا يلب ن(أتح  إلقةل  فو  لق آن  لك يج (    ت ق ي ضح  . 
a3 :. يزدد خللئص  أل   ب  لق آنو 
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 :المهارات الذهنية
b1 :إلقةل  فو  لق آن  لك يج (     لمزة ت  (    ت ق  لو ق يين  ييني .   
b2: ة د  إلقةل  فو  لق آن  لك يج . ي تنتج  لدالالل من  
b3لمزة  فو  لق آن  لك يج.  لت( يع ن يين  ألنظمة  ل ضزية  يين : يقل  

 

 :المهارات العملية المهنية
c1: .  ي تخدج مل اخ ه فو  لي ث قن ن قين آخ ين من  إلقةل   لييلنو من خل ج  لمق 
c2:    لةة  لزللج  لي ج ل ( يزة  إل المية.يين ي ي  يين  إلقةل   لت( يزو  

 : المهارات العامة
d1:  فو  لي ث قن  لةديد فو مةله إقةل   لق آن  لك يج. يستخدم التقنيات الحديثة 
d2: .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية 

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1 : ا   شلا  ييين مزناو  لمزةا ت) 
 إلقةل  ا  ا   ب  لق آن   إلقةل ا  
 . لت( يزو  

 

 الحوار والمناقشة. 

 

 العصف الذهني .

 

 المحاضرة.

 شفهية.اختبارات 

 

 اختبارات تحريرية.

 
 a2 ي ضح (    ت ق   إلقةل  فاو :

 . ا يلب ن(أتح  لق آن  لك يج
 

a3 :.يزدد خللئص  أل   ب  لق آنو 
 

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 ييين  لو ق ياين (ا     لمزةا ت :
 (ااا    ت قااا   إلقةااال  فاااو  لقااا آن 

  لك يج.  
b2 :ةااااا د  ي اااااتنتج  لااااادالالل مااااان 

  إلقةل  فو  لق آن  لك يج .
b3 يقاااال ن يااااين  ألنظمااااة  ل ضاااازية :

 لت(ااا يع   لمزةااا  فاااو  لقااا آن ياااين  

  لك يج.

  ل       لمنلق(ة.
 

  لتز ج  لتزل نو.
 

  ه  لم(كالل.
 

 تم يه  ألد   .

 

 .  لزلف  ل انو

 

  لتكلليف  لو دية   لةملقية.
 

 تقيج  لتقل ي    لق  ءت  لت  ي ية.
 

  ألد ء.مال ظة 

 

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

C1 : ي تخدج مل اخ ه فو  لي ث قن
ناا قين آخاا ين ماان  إلقةاال   ليياالنو 

 من خل ج  لمق  .
c2  : ياا ي  يااين  إلقةاال   لت(اا يزو

  ل       لمنلق(ة. 

 

  لزلف  ل انو

  أل ئ ة  لقلي ت.

  

 .مال ظة  ألد ء
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 لةاااة  لزاااللج  ليااا ج ل (ااا يزة ياااين  
  إل المية.

 

 

 

  لتز ج  لتزل نو

 

  ل  تو. لتز ج 

 

  لتك يولل  لةملقية   لو دية.

 
 تقيج  لتك يولل.

 

 مال ظة  ألد ء.
 

   

                                                            :التدريس والتقويم ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1فااو  :  يستتتخدم التقنيتتات الحديثتتة
 لي ااث قاان  لةديااد فااو مةااله إقةاال  

  لق آن  لك يج.
 

  لتز ج  ل  تو. 
 
 

  ل  ةيلل. 
 

d2 يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة :

ضمن المجموعات التي يتم تعيينها 

 عند التكليفات الجماعية.

 

  لتكلليف  لو دية   لةملقية.  لتز ج  لتزل نو.

 

 

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 

 قيقتح  -ق ج  إلقةل 
 تز يف  إلقةل . -  ن(أتح

  لمزة ت  (   شل. -

 (    ت ق   إلقةل . -

-  

3 6 

a1, a2, 

b1, 

b2,d1, d2 

1 

 ن(أت د   ة  إلقةل 
  ت   ال

 .ن(أت د   ة  إلقةل  ا يلب  -

  إلقةل  .ا يلب ت     -

 تةلالل  لي ث   لتلنيف فو  -

  إلقةل .

 

 

 

3 6 

a2,b2,d1, 

d2 

3 

 إلقةل  فو  ليالغة 
   لييلن

خللئلح  - أل   ب  لق آنو -

  ممي  تح.

 مزنو  أل   ب. -

 خللئص  أل   ب  لق آنو. -

  .  ة ه من  لييلن  لق آنو -

6 11 

a1 ،a3, 

b2,d1, d2 
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4 

 موش مح  م  غلتح. -  إلقةل   لت( يزو 

ر تكلم ية ت( يزلتح  دقلئمح -

  مقللدالو.

 القت  ف يكمله  لت( يع  لق آنو  -

  تو قح.

3 2 

a1,  b3 , 

c2,  d1,  

d2 

 31 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 . لم لض ت

  ل       لمنلق(ة

  لزلف  ل انو

  لتز ج  ل  تو

 . ه  لم(كالل  ا  لتز ج  لتزل نوا لزب  ألد 

 

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

يكتب ي  لً ي تا   ق او نا قين   1
مااااان  إلقةااااال   لييااااالنو غيااااا  

  لم ك   فو  لمق  .

a1, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, c3 ,d1, d2 

 

 3  لخلمس

يزد م ضا قلً يت ادث فياح قان   2
 لةااااة  لزااااللج  لياااا ج ل (اااا يزة 
 إل ااالمية م(ااي  ً إلااو  إلقةاال  

  لت( يزو فو  لق آن  لك يج.

a1, b1, b2, c2,d1, d2 

 
 4  لزل( 

م ض قلً ييين ي ي  فيح يكتب  3
يين   قع  لم  مين  لي ج  مدى 

يزداج ا  ق يشج من  لق آن 
  لك يج. 

a1, a2, b1, b2 ,b3,d1, d2 

 
 3  لخلمس ق( 

4     

5     

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

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

b3, c1, c2, c3 ,d1, d2 

 

  .a1, a2, , b1, b2, ,d1 %5 5 الرابع اختبار أول 2

 

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

c2. 



 

2 
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4 
 ,a1, a2, a3, b1, b2 %5 5 العاشر اختبار ثالث

b3, c1, c2, ,d1, d2 

 

5 
السادس  االختبار النهائي

 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

الجمهورية  –: علم اإلعجاز القرآني, مركز عبادي للدراسات والنشر, صنعاء  م1111هـ/ 1411الكبيسي  رجب خليل

 اليمنية.

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

 المساعدةالمراجع 

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

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 .اإلصدار الرابعالموسوعة الشاملة ) 

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

 

 

 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  %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 المهامالتكليفات /   .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
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 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 6إعجاز قرآني خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف 771133858 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Wrdjory100@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. عن المقرر: معلومات عامة 

 1إعجاز قرآني  :اسم المقرر  .1

 0832013 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1    1 

 المستوى الثالث     الفصل الدراسي :الثاني 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

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

 (اا   شلوا  ااج اناا  ب مزةاا  ل  لنيااو لاا و  ل ااح ق يااح   اا جا  (اا    ت قاا  يتناال ه ااا    لمقاا    لمزةاا ت ر تز يوشاال 
  إلقةل  فو  لق آن  لك يج.

كماال يتضاامن  لمقاا   ا اايلب ن(ااأت  د   ااة  إلقةاال   ا اايلب ت   ااالا  ااج  إلقةاال  فااو  ليالغااة   ليياالن ا  ااج  إلقةاال  

  لت( يزو فو  لق آن  لك يج.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1 :   شلا ا   ب  لق آن ا  إلقةل   لت( يزو  . ييين مزنو :  لمزة ت   ) 
a2ا يلب ن(أتح : ي ضح (    ت ق   إلقةل  فو  لق آن  لك يج  . 
a3. يزدد خللئص  أل   ب  لق آنو : 
b1  .ييين  لو ق يين (     لمزة ت  (    ت ق   إلقةل  فو  لق آن  لك يج : 
b2 :ة د  إلقةل  فو  لق آن  لك يج . ي تنتج  لدالالل من  
b3  لمزة  فو  لق آن  لك يج.يين  لت( يع : يقل ن يين  ألنظمة  ل ضزية  

c1 :.  ي تخدج مل اخ ه فو  لي ث قن ن قين آخ ين من  إلقةل   لييلنو من خل ج  لمق. 
c2  :.ي ي  يين  إلقةل   لت( يزو  يين  لةة  لزللج  لي ج ل ( يزة  إل المية 

d1:  فو  لي ث قن  لةديد فو مةله إقةل   لق آن  لك يج. يستخدم التقنيات الحديثة 
d2.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن المجموعات التي يتم تعيينها عند التكليفات الجماعية : 
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الفعليةالساعات  األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

 تز يف  إلقةل . -  قيقتح  ن(أتح -ق ج  إلقةل 

  لمزة ت  (   شل. -

 (    ت ق   إلقةل . -

-  

3 6 

 

ا يلب ن(أت د   ة  -  ت   ال ن(أت د   ة  إلقةل 

  إلقةل  .

 ا يلب ت     إلقةل  . -

 تةلالل  لي ث  -

   لتلنيف فو  إلقةل .

3 6 

 

 - أل   ب  لق آنو -  إلقةل  فو  ليالغة   لييلن

 خللئلح  ممي  تح.

 مزنو  أل   ب. -

خللئص  أل   ب  -

  لق آنو.

   ة ه من  لييلن  لق آنو -

6 11 

 

 موش مح  م  غلتح. -  إلقةل   لت( يزو 

دقلئمح ر تكلم ية  -

 ت( يزلتح  مقللدالو.

 القت  ف يكمله  لت( يع  -

  لق آنو  تو قح.

3 6 

 31 15 عدد األسابيع والساعات

 
 

 

VI. استراتيجية التدريس 

  لم لض ت. .0

  ل       لمنلق(ة. 6

  لزلف  ل انو .3

  لتز ج  ل  تو .4

   ا  لتز ج  لتزل نوا  ه  لم(كالل.لزب  ألد  .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

ي تااا   ق اااو نااا قين  قماااه ي اااث 1
 نااااا  ب مااااان  إلقةااااال   لت(ااااا يزو 
 ناا قين ماان  إلقةاال   ليياالنو غياا  

  لم ك   فو  لمق  .

 3  لخلمس



 

00 
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كتلية مقله ي ت   ق و  د ق و  2
 لق ه فو  إلقةل  يللل فة فو 

 ض ء مل تز مح.

 

 4  لزل( 

يزد م ض قلً ييين ي ي  فيح يين  3
  قع  لم  مين  لي ج  مدى يزداج 
 ا  ق يشج من  لق آن  لك يج. 

 3  لخلمس ق( 

 
 
 

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  .3

 %5 5 العاشر اختبار ثالث  .4

 %61 61 السادس عشر االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

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

الجمهورية  –م: علم اإلعجاز القرآني, مركز عبادي للدراسات والنشر, صنعاء 1111هـ/ 1411الكبيسي  رجب خليل

 اليمنية.

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

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

 (اختياري)

 المراجع المساعدة: .1

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

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 (.الموسوعة الشاملة ) اإلصدار الرابع

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

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

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



 

06 

 

 6إعجاز قرآني  :توصيف مقرر

 

 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 غرامة اسم معد مواصفات المقرر: د/

 

 


