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سمنار

عملي

تدريب

2

المستوى :األول
ال يوجد

اإلجمالي
2

الفصل الدراسي  :الثاني

ثانيا :وصف المقرر:
يتناال ه ااالم مر دااسس عسم ااو اااف يرا ه مرتأ اايس ااس ريااص ينا مس مرتأ اايس راالعس ي االري  ,ي اايس نلنااو مرراارل و
مرتل عيس في ن نهف رعسم ً س رلعس مرتأ يس ,نلرك نلنو مراغو مرعس يو يا يتهل في تأ يس مردسآس مرنسيف.
ن ل ي يس ين مس مالختالف مر مقع في مرتأ يس ,ي ضح ي لب مختالف مر أ سيس ,ي ايس مرد م اع مرعل او راتأ ايس نالرك
مرد م ع مرتسجيريو يلنس ي ثاو رنه نهل ,ينل ً ف مئع مرعاف تاك مرد م ع مرتأ يسيو.

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن:

المعرفة والفهم:
 :a1يلنس رلعس مرتأ يس ين م .
 :a2ي يس يا يو تأ يس مرررل ي مرتل عي يا يو مرسج س إرى مراغو مرعس يو في تأ يس مردسآس مرنسيف.
 :a3ي ضح ين مس مالختالف مر مقع في مرتأ يس ي لب مختالف مر أ سيس.
 :a4يععع ق م ع مرتأ يس ي يس فلئعة مرعاف هل.

المهارات الذهنية:
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 :b1ي تنتج نلنو تأ يس مرررل ي مرتل عي يا يو مراغو مرعس يو في تأ يس مردسآس مرنسيف.
 :b2يدلسس يس ي لريب مرتأ يس متجلالت .
 :b3ي يز يس مرد م ع مرعل و مرد م ع مرتسجيريو في مرتأ يس.

المهارات العملية المهنية:
 :c1يط ق ل تعا في ترعيع ين مس مرتأل يس.
 :c2ي ااتخعف فلئااعة ا ا الالختالف مر مقااع اايس مر أ ااسيس فااي رااه مرخالفاالي مر ج ا عة فااي مر مقااع مري ا ف ر ا ه ااالم
مر ض س.

المهارات العامة:
 :d1يط س هلسمت في م تخعمف مررل ب مآلري را رص س مرتأل يس ترنيأهل.
 :d2يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه السيما في التكليفات الجماعية.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

الحوار والمناقشة.

اختبارات شفهية.

العصف الذهني .

اختبارات تحريرية.

 :a1يلنس رلعس مرتأ يس ين م .
 :a2ي اااايس يا يااااو تأ اااايس مرراااارل ي المحاضرة.
مرتاال عي يا يااو مرسجاا س إرااى مراغااو
مرعس يو في تأ يس مردسآس مرنسيف..
 :a3ي ضح ين مس مالختالف مر مقع في
مرتأ يس ي لب مختالف مر أ سيس.

 :a4يععع ق م ع مرتأ ايس ي ايس فلئاعة
مرعاف هل.

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

استراتيجية التدريس

 :b1ي تنتج نلنو تأ يس مرررل ي
مرتل عي يا يو مراغو مرعس يو في
ره مر شنالي.
تأ يس مردسآس مرنسيف.
 :b2يداااالسس ااااايس ي اااالريب مرتأ ااااايس
مرتعاف مرلمتي
متجلالت .
 :b3ي ياااااز ااااايس مرد م اااااع مرعل اااااو
مرعرف مرلاني .
مرد م ع مرتسجيريو في مرتأ يس.

استراتيجية التقويم
مرتنلريف مرأسعيو مرج ل يو.

مرتعاف مرتعل ني.

تديف مرتدلسيس مردسمءة مرترايايو.
الرظو مألعمء.

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

مخرجات المقرر

 :c1يط ق ل تعا
مرتأل يس.
 :c2ي ااتخعف فلئااعة ا ا االالختالف
مرتعاف مرلمتي.
مر مقااااع اااايس مر أ ااااسيس فااااي رااااه
مرخالفلي مر ج عة فاي مر مقاع مريا ف
مرتنايألي مرج ل يو مرأسعيو.
ر ه الم مر ض س.

استراتيجية التقويم
مأل ئاو مردريسة.

في ترعياع ينا مس مرتعاف مرتعل ني

الرظو مألعمء.
تديف مرتنايألي.
الرظو مألعمء.

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات

المقرر /المهارات المهنية
والعملية

 :d1يطااا س هلسمتااا فاااي م اااتخعمف
مررل ااب مآلرااي را رااص ااس مرتأل اايس
ترنيأهل.

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس
مرتعاف مرلمتي.

مر مج لي.

مرتعاف مرتعل ني

مرتنلريف مرأسعيو مرج ل يو.

 :d2يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة
ضمن زمالئه السيما في التكليفات
الجماعية.

ثامنا :موضوعات 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
مرأره مأل ه:
في عض لعئ الم مرعاف

1

المواضيع التفصيلية
-

مرتعسيف مراغ ي مالرطالري.
فلئعة ث سة عسم و الم مرعاف
ض .
مر سمجع مرتي تنل رت .

-

مرأره مرثلني:
2

3

رلعس مرتأ يس

مرأره مرثلرص:

عدد
األسابيع

3

الساعات
الفعلية

6

تأ يس مردسآس لردسآس.
تأ يس مردسآس لر نو.
تأ يس مردسآس أق مه مرررل و.
تأ يس مردسآس أق مه مرتل عيس.
تأ يس مردسآس لراغو.
مرتأ يس لرسيي مالجتهلع.

4

8

ي لريب مرتأ يس.

6

4

4

رموز
مخرجات تعلم
المقرر

a1 , b1
,d1, d2

a1 ،a2,
b1,c1,
d1, d2

b2,d1,
d2
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ي لريب متجلالي مرتأ يس
طسيدو مر اف في

-

متجلالي مرتأ يس.
طسيدو مر اف لرتأ يس.

مرأره مرسم ع:
مختالف مر أ سيس ي ل
مرأره مرخل س:

-

مختالف مر أ سيس.
ي لب مختالف مر أ سيس.

-

ق م ع مر أ سيس

-

تعسيف مرد م ع مرتأ يسيو فلئعة مرعاف
هل.
يق لف مرد م ع مرتأ يسيو.

4

5

4

6

4

إجمالي األسابيع والساعات

8

15

a3, c2
,d1, d2
a4 , b3
,d1, d2
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تاسعا :استراتيجية التدريس:
مر رلضسة.
مرر مس مر نلقشو.
مرتعاف مرلمتي.
مرعرف مرلاني.
رعب مألع مس ,مرتعاف مرتعل ني ,ره مر شنالي.

 .Iالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1
2

التكليف/النشاط

a1, a2, b2 ,d1, d2

األسبوع
الخامس

الدرجة
4

a1, a2, b1, c1,d1, d2

العاشر

6

مخرجات التعلم

تعييس م ف يي تأ يس ترايه
ي ا .
ن
نتل و خ س آيلي في مردسآس تف
تأ يسال لردسآس ,خ س آيلي
تف تأ يسال لر نو  ,ت ضيح
لرك.

3
4
5

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

الدرجة

األسبوع

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

1

الواجبات

طوال الترم

5

%5

2

اختبار أول

الرابع

5

%5

اختبار منتصف الفصل الدراسي

السابع

11

%11

العاشر

5

%5

3

4

اختبار ثالث

5

المخرجات التي يحققها

a1, a2, a3,a4 b1, b2,
b3, c1, c2, ,d1, d2
a1, a2, b1, c1, d2
a1, a2, b1 ,b2,c1
,d1,d2
a3, a4, b2 , b3, c2,
d1, d2
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االختبار النهائي

5

السادس
عشر

المجموع

61

%61

111

%111

a1, a2, a3, a4, b1,
b2, b3, c1, c2,d1, d2

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
أنور أبو زيد :أصول التفسير ,مطبوعات جامعة األندلس.
المراجع المساعدة
مساعد بن سليمان الطيار 1432هـ  :فصول في أصول التفسير ,دار ابن الجوزي
مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)

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

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

.1

الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52من 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.
.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.

 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
.5

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
.7

سياسات أخرى:

2
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خطة مقرر :أصول التفسير

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
7
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االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

أفراح حسن غرامة

المكان ورقم الهاتف

771233858

البريد اإللكتروني

Wrdjory100@gmail.com

السبت

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

أصول التفسير
3202143
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

2
المستوى :أول
ال يوجد

المجموع

2
 ,الفصل الدراسي  :األول

ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

برنامج البكالوريوس
اللغة العربية
حرم الجامعة

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

.7
 .8لغة تدريس المقرر:
 .9مكان تدريس المقرر:
.11
.11
.12

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
يتناال ه ااالم مر دااسس عسم ااو اااف ير ا ه مرتأ اايس
مرتل عيس في ن نهف رعسم ً س رلعس مرتأ يس,
ن ل ي يس ين مس مالختالف مر مقع في مرتأ يس ,ي
مرد م ع مرتسجيريو يلنس ي ثاو رنه نهل ,ينل ً ف

ااس ريااص ين ا مس مرتأ اايس راالعس ي االري  ,ي اايس نلنااو مرراارل و
نلرك نلنو مراغو مرعس يو يا يتهل في تأ يس مردسآس مرنسيف.
ضح ي لب مختالف مر أ سيس ,ي ايس مرد م اع مرعل او راتأ ايس نالرك
مئع مرعاف تاك مرد م ع مرتأ يسيو.

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
 :a1يلنس رلعس مرتأ يس ين م .
 :a2ي يس يا يو تأ يس مرررل ي مرتل عي يا يو مرسج س إرى مراغو مرعس يو في تأ يس مردسآس مرنسيف.
 :a3ي ضح ين مس مالختالف مر مقع في مرتأ يس ي لب مختالف مر أ سيس.
 :a4يععع ق م ع مرتأ يس ي يس فلئعة مرعاف هل.
 :b1ي تنتج نلنو تأ يس مرتل عي يا يو مراغو مرعس يو في تأ يس مردسآس مرنسيف.
 :b2يدلسس يس ي لريب مرتأ يس متجلالت .
 :b3ي يز يس مرد م ع مرعل و مرد م ع مرتسجيريو في مرتأ يس.
 :c1يط ق ل تعا في ترعيع ين مس مرتأل يس.
 :c2ي ااتخعف فلئااعة ا ا االالختالف مر مقااع اايس مر أ ااسيس فااي رااه مرخالفاالي مر ج ا عة فااي مر مقااع مري ا ف ر ا ه ااالم
مر ض س.
 :d1يط س هلسمت في م تخعمف مررل ب مآلري را رص س مرتأل يس ترنيأهل.
 :d2يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه السيما في التكليفات الجماعية.
8
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 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

المواضيع التفصيلية

وحدات المقرر
مرأره مأل ه:

-

في عض لعئ الم مرعاف

-

مرتعسيف مراغ ي
مالرطالري.
فلئعة ث سة عسم و الم
ض .
مرعاف
مر سمجع مرتي تنل رت .

-

تأ يس مردسآس لردسآس.
تأ يس مردسآس لر نو.
تأ يس مردسآس أق مه
مرررل و.
تأ يس مردسآس أق مه
مرتل عيس.
تأ يس مردسآس لراغو.
مرتأ يس لرسيي
مالجتهلع.

-

ي لريب مرتأ يس.
متجلالي مرتأ يس.
طسيدو مر اف لرتأ يس.

-

مختالف مر أ سيس.
ي لب مختالف
مر أ سيس.
تعسيف مرد م ع
مرتأ يسيو فلئعة مرعاف
هل.
يق لف مرد م ع
مرتأ يسيو.

مرأره مرثلني:
رلعس مرتأ يس

مرأره مرثلرص:
ي لريب متجلالي مرتأ يس
طسيدو مر اف في
مرأره مرسم ع:
مختالف مر أ سيس ي ل
مرأره مرخل س:

-

ق م ع مر أ سيس
عدد األسابيع والساعات

األسبوع

3

4

6

6

4

15

 .VIاستراتيجية التدريس
 .0مر رلضسة.
 .6مرر مس مر نلقشو.
 .3مرتعاف مرلمتي.
 .4مرعرف مرلاني.
 .5رعب مألع مس ,مرتعاف مرتعل ني ,ره مر شنالي.
9

الساعات الفعلية

6

8

4

4

8
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 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
تعييس م ف يي تأ يس ترايه ن
1
2

األسبوع

ي ا .
نتل و خ س آيلي في مردسآس تف
تأ يسال لردسآس ,خ س آيلي تف
تأ يسال لر نو  ,ت ضيح لرك.

الدرجة

(إن وجدت)

مرخل س

5

مرعلشس

5

3
 .VIIIتقويم التعلم:
موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

موضوعات التقويم

الرقم

الدرجة

الوزن النسبي

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم النهائي)

.1

الواجبات

طوال الترم

5

%5

.2

اختبار أول

الرابع

5

%5

اختبار منتصف الفصل الدراسي

السابع

11

%11

اختبار ثالث

العاشر

5

%5

االختبار النهائي

السادس عشر

61

%61

111

%111

المجموع

 .IXمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:
 كتابة المرجع الرئيس للمقرر (اثنان على األكثر)

(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).

األندلس.

أنور أبو زيد :أصول التفسير ,مطبوعات جامعة
 يمكن في حال عدم توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر للضرورة القصوى
(اختياري)
المراجع المساعدة:
مساعد بن سليمان الطيار 1432هـ  :فصول في أصول التفسير ,دار ابن الجوزي.

 .2مواد إلكترونية وإنترنت:
الموسوعة الشاملة ( اإلصدار الرابع).
الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي ( اإلصدار الرابع) 1429 -1428 :هـ 2118-2117 /م.
(إن وجدت)

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب:
01

توصيف مقرر :أصول التفسير
اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.
.5

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

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

.2

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

.6

االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.

.7

سياسات أخرى:

توقيعه:

اسم معد مواصفات المقرر :د /أفراح حسن غرامة
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