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 :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

 الدراسات اإلسالميةقسم:  البيان القرآني والنبوي   : مقرر  توصيف اآلداب والعلوم االنسانيةكلية:  

 

  

 : العامة عن المقررعلومات أوال: الم

 البيان القرآني والنبوي :اسم المقرر  .1

 3202429 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 األولالفصل:      الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 يوجد ال :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 خالد الغزاليد/ أ.      مواصفات المقرر: اسم معد  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

يسهم المقرر في اكساب الطالب معلوماا  ككرار وامووا ااةافا  فاي الالااغ الاقراي القري اي الااإل جملاا كامل،اا  ال اما   
 الرا ي للتشريع ايتضمن المقرر:فضقا لن اول،ا  الالا ي في الحديث الشريف المصدر 

 ك والها  كلف استقا  العرب القريغ ال ريم  جحدإل القريغ للعرب كصحاب الالاغ االفصاة . -مفهوم المع،اة -

 .ال،ا ب األسلوبي للقريغ االحديث الشريف  الوقوف للى  ماذج منها -

 .ال،ا ب التطالقي -

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 المقرر بن،اح اغ يكوغ قادرا للى كغ:يتوقع من الطالب لند اكمال 
 المعرفة والفهم:مخرجات 
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 :مقرر توصيف

- A1 القري ي  اجمال التعالر فله من خقل النصوص القري ل . يشرح اسرار الالاغ 
- A2 يوضح قضل  اول،ا  القري ي من خقل الدراسا  الاقرل  التي جتناال كإل الاكر الحكلم. 
- A3 الشريف يوا غ بقر  القريغ ابقر  الحديث. 

 المهارات الذهنية:
- b1   التعالر القري ي.ر القري ل  جحللقا يكشف جمالها الفني اكسرا اآليا يحل 
- b2 يصنف الدراسا  الاقرل  األالى ادارها في اظهار بقر  القريغ. 

 المهارات العملية المهنية:
- C1  الحاضريارهن كغ جحدإل اول،ا  الاقري القري ي مستمر إلى العصر. 
- C2 .يقاب  بلن الفاظ العرب األاائ  االفاظ القريغ ال ريم 

 المهارات العامة:
- d1 األخققل  التي جضمنتها القص  القري ل  يدير ةلق   قاول  إ اء القلم. 
- d2  دراسا  الاقر  في الماكرةيدرك الدار امي،ابي لعلماء األم  في جهودهم.  

  

 التدريس والتقويم التعلم باستراتيجياتمواءمة مخرجات رابعا: 

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

- A1  يشرح اسرار الالاغ القري ي  اجمال التعالر
 فله من خقل النصوص القري ل .

 .اوختاارا  التحريري  االشفهل    التقارير.المحاضرة  الحوار
 جقللم األداء.

- A2  يوضح قضل  اول،ا  القري ي من خقل
 الدراسا  الاقرل  التي جتناال كإل الاكر الحكلم.

 اال،مالل  الت للفا  الفردي 
 م التعاا يلالتعل –المشرالا  

   المقةظ .جقللم الت للفا 
 األسئل  التحريري .

- A3  يوا غ بقر  القريغ ابقر  الحديث
 الشريف.

 التقارير. 
 التعللم التعاا ي.

 جقللم األداء.
 األسئل  القصلرة.

 

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

- b1  يحل  اآليا  القري ل  جحللقا يكشف جمالها
 اكسرار التعالر القري ي.الفني 

 –الت للفا  الفردي  اال،مالل  
 .المناقش 

 .األسئل  القصلرة
 .جقللم الت للفا 

- b2  يصنف الدراسا  الاقرل  األالى ادارها
 في اظهار بقر  القريغ.

 .الحوار االمناقش 
 .العرض من الطالب

 .ج للفا 

 .اوختاارا  الشفهل 
 .جقلم الت للفا 
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 :مقرر توصيف

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

- C1  يارهن كغ جحدإل اول،ا  الاقري القري ي
 مستمر إلى العصر الحاضر.

 المناقش 
 العرض من الطالب

 األسئل  القصلرة
 الت للفا جقلم 

- C2  يقاب  بلن الفاظ العرب األاائ  االفاظ القريغ
 ال ريم.

 الت للفا  فردي  اجمالل 
 لرض من الطالب

 جقلم الت للفا 
 المقةظ 

 جقللم العرض
                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

- d1  يظهر المعرف  في ال،وا ب األخققل  التي
 جضمنتها القص  القري ل .

 اختاارا  األداء
 المناقش 

 ج للفا  فردي 

 المقةظ 
 األسئل  القصلرة
 جقللم الت للفا  

- d2  يدرك الدار امي،ابي لعلماء األم  في
  جهودهم الماكره من دراسا  الاقر .

 المناقش  –ج للفا  
 كسلوب دراس  الحال 

 األسئل  القصلرة
 المقةظ 

 جقلم الت للفا 
 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر : ثامنا

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم

وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

الوةدة األالى: 
المفاهلم 
 التمهلدي 

 .مفهوم المع،اة -
 المع،اا .ك واع  -
 .ال ام  كامل،ا جفرد القريغ  -
 .عرب القريغ ال ريمكلف جلقى ال -

2 6 A1,A2 
b1 

1 

الوةدة الرا ل : 
ال،ا  القريغ 

 مستمر

الدراسا  القري ل  األالى اجهود العلماء العرب  -
 .اجحدإل القريغ ألرباب الفصاة  امراةله

 اراء العلماء في ال،ا  القريغ. -
 القول كالصف  -

2 6 A2 
b1 
b2, C1 
C2, d2 

3 
الرالر : الوةدة 

 ال،ا ب األسلوبي
 الموضولا  التفصللل 

 ل يشم  التناسب  اللفظ  اآلي  الفاص -
2 6 A1, A2 

b1 
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 :مقرر توصيف

d2, b2 
 

4 

الوةدة الراكع : 
 ال،ا ب التطالقي

يتضمن  صوصاا مختاره من القريغ ال ريم ادراستها 
 دراس  جحلللل  بقرل  وامل .

 .سورة الفاجح  -
 .سورة  الضحى -
 .سورة العاديا  -

4 22 A1, A3 
C1 
B1, d2 

5 

الوةدة الخامس : 
اول،ا  

الاقري في 
 القصص القري ي 

 السقم.قص  إبراهلم للله  -
 قص  موسى للله السقم. -
 قص  مريم لللها السقم. -
 .قص  كه  ال هف -

3 9 A1, b1 
C1, d1 
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الوةدة السادس : 
اول،ا  في 

 الحديث الشريف

 مقدم  لن بقر  الرسول ال ريم. -
 دراس  كةاديث جتضمن فنوغ بقرل  وامل : -
 التشاله اك واله. -
 اوستعارة اك والها. -
 الصورة ال ناي . -
 اللغوإل االمرس .  -الم،ا  -
 جوامع ال لم في الحديث الشريف. -

4 22 A3,b1 
C2, d1 
 

  12 21 إجمالي األسابيع والساعات

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 .بحثي في المكتبةتطبيق 

 وتقارير، المشروع. واجبات منزلية

 وفردية. مناقشة جماعية

 وفردية. تكاليف جماعية

 

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

استقبال العرب للقرآن الكريم  1

 ومراحل التحدي لهم
A1, b1, C1, C2, d1, b2 5 4 
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 :مقرر توصيف

الموازنة بين بالغة القرآن  2

 الكريم والحديث الشريف
A1, A2, A3, b1, d1, d2 9 4 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 

 A1,A2, A3 %22 22 اسابلع 6كعد مضي  اختاار منتصف الفص 
B1, B3 
C3 

2 

 B1, B2 %22 22 كعد منتصف الفص  التقارير االت للفا 
B3, C1 
C2, C3 

3 

التقويم  كخر الفص  ةسب اوختاار النهائي
 ال،امعي

62 62% A1, A3 
B1, B3 
C2, C3 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ة: ) ال تزيد عن مرجعين( جع الرئيساالمر 
  ،م.8991األردن، لمسات بيانية في نصوص التنزيل، د. فاضل السامرائي، دار عمان 
  هـ.8141من أسرار التعبير في القرآن الكريم، )بناء التراكيب( د. عبدالفتاح الشير 
  ،م.8911القصص القرآني، د. فضل حسن عباس 

 المساعدةالمراجع 
 .أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، أحمد حسن الباتوري، د.ت 

  ،م8911محمود شاكر، دالئل االعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق. 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 
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 :مقرر توصيف

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

 الحضور والغياب:  .1
 يرفع اسمه لشؤغ الطقب ايحرم من دخول امتحاغ المادة النهائي.من المحاضرا  بداغ لار  %21إذا جغلب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .1
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا ج رر ةضوره المتأخر اكرر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كما في القئح .

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 الطالب الت اللف في المحدد من قا  كستاذ المادة اجعتار رلر مقاول  كعد الوقت المحدد. يسلم

  :الغش  .5
 يحرم من مقرر الغش امادة قا  امادة كعد.

 : االنتحال  .6
 يفص  سن  من الدراس .

  :أخرى  سياسات  .7
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 :مقرر توصيف

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البيان القرآني  والنبويخطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني   3    
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 البيان القرآني والنبوي  :اسم المقرر  .1

 3202429 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 -  - 3 

 األولالفصل:      الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

 سبرنامج البكالوريو :البرامج التي يتم فيها تدريس المقررالبرنامج/   .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

11.    

11.    

12.    

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

ال اماا   يسااهم المقاارر فااي اكساااب الطالااب معلومااا  ككراار واامووا ااةافاا  فااي الالاااغ الاقرااي القري ااي الاااإل جملااا كامل،ااا  
 فضقا لن اول،ا  الالا ي في الحديث الشريف المصدر الرا ي للتشريع ايتضمن المقرر:

 ك والها  كلف استقا  العرب القريغ ال ريم  جحدإل القريغ للعرب كصحاب الالاغ االفصاة . -مفهوم المع،اة -

 ال،ا ب األسلوبي للقريغ االحديث الشريف  الوقوف للى  ماذج منها. -

 .طالقيال،ا ب الت

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب لند اكمال المقرر بن،اح اغ يكوغ قادرا للى كغ:
 المعرفة والفهم:مخرجات 

- A1 . يشرح اسرار الالاغ القري ي  اجمال التعالر فله من خقل النصوص القري ل 
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 :مقرر توصيف

- A2  التي جتناال كإل الاكر الحكلم يوضح قضل  اول،ا  القري ي من خقل الدراسا  الاقرل. 
- A3 يوا غ بقر  القريغ ابقر  الحديث الشريف. 

 المهارات الذهنية:
- b1 .يحل  اآليا  القري ل  جحللقا يكشف جمالها الفني اكسرار التعالر القري ي 
- b2 يصنف الدراسا  الاقرل  األالى ادارها في اظهار بقر  القريغ. 

 المهنية:المهارات العملية 
- C1 يارهن كغ جحدإل اول،ا  الاقري القري ي مستمر إلى العصر الحاضر. 
- C2 .يقاب  بلن الفاظ العرب األاائ  االفاظ القريغ ال ريم 

 المهارات العامة:
- d1 األخققل  التي جضمنتها القص  القري ل . يدير ةلق   قاول  جتضمن القلم 
- d2  دراسا  الاقر . فييدرك الدار امي،ابي لعلماء األم  في جهودهم الماكرة 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1.      

2.      

3.      

   عدد األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 .وتقارير محاضرات -1

 .مكتبيعملي  تطبيق -1

 .ومشاريع واجبات منزلية -3

 .وفردية مناقشة جماعية -4

 وفردية. تكاليف جماعية -5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 4 5 للقرآن الكريم ومراحل التحدي لهم. استقبال العرب  .0

 4 9 الموازنة بين بالغة القرآن الكريم والحديث الشريف.  .6
 
 

VIII. :تقويم التعلم 
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 :مقرر توصيف

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

1.  
 6كعد مضي  اختاار منتصف الفص 

 اسابلع
22 22% 

2.  
كعد منتصف  التقارير االت للفا 

 الفص 
22 22% 

3.  

كخر الفص   اوختاار النهائي
التقويم  ةسب

 ال،امعي

62 62% 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ة: ) ال تزيد عن مرجعين( جع الرئيساالمر 
  ،م.8991لمسات بيانية في نصوص التنزيل، د. فاضل السامرائي، دار عمان، األردن 
  هـ.8141القرآن الكريم، )بناء التراكيب( د. عبدالفتاح الشير من أسرار التعبير في 
  ،م.8911القصص القرآني، د. فضل حسن عباس 

 المساعدةالمراجع 
 .أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، أحمد حسن الباتوري، د.ت 

  ،م.8911دالئل االعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق، محمود شاكر 

 إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( مواد
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 :مقرر توصيف

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:  .1
 المادة النهائي. من المحاضرا  بداغ لار يرفع اسمه لشؤغ الطقب ايحرم من دخول امتحاغ %21إذا جغلب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .2
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا ج رر ةضوره المتأخر اكرر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كما في القئح .

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 الطالب الت اللف في المحدد من قا  كستاذ المادة اجعتار رلر مقاول  كعد الوقت المحدد. يسلم

  :الغش  .5
 يحرم من مقرر الغش امادة قا  امادة كعد.

 : االنتحال  .6
 يفص  سن  من الدراس .

  :أخرى  سياسات  .7
 


