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 : وصف البرنامج األكاديمي 
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب 
ن الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 البرنامج

 

 جامعة ديالى / وزارة التعميم العالي والبحث العممي المؤسسة التعميمية .1

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية / المركز  القسم العممي .2

 نية قسم المغة العربية / كمية التربية لمعموم اإلنسا او الميني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بالمغة العربية وآدابيا  بكالوريوس اسم الشيادة النيائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

 اعتماد معايير االتحاد لمجامعات العربية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التربية / مؤسسات اخرى في الدولة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/2109 إعداد الوصف تاريخ  .8

 :  أىداف البرنامج األكاديمي .9
 . ، وتعريفو بمنيجية التفكير والعمل العمميعموم القرآن وتالوتوأ(. إكساب الطالب المعمم معارف نظرية وتطبيقية في 

نمو المتعممين في والتعميم بما يمكنو من استيعاب خصائص عارف نظرية وتطبيقية في التربية ب( . تزويد الطالب المعمم بم
 بما يساعد في تطوير فاعمية عمميتي التعميم والتعمم في المدرسة. والتعاليم الدينية مرحمتي النمو والمراىقة، وتطبيق نظريات التعمم

عداد بيئة تعمم ج(.  تشجع عمى تطوير معارف الطالب المعمم ومياراتو لمتخطيط والتنفيذ والتقويم اليادف لعمميتي التعميم والتعمم، وا 
المختمفة   الوسائلالتفاعل االجتماعي اإليجابي، والمشاركة النشطة في التعمم. من خالل التدريب عمى التدريس من خالل استخدام 

 . لعموم القرآن وتالوتو
 استخدام تقنيات التعميم الحديثة.و قواعد التالوة بميارات الإكساب الطالب المعمم د(. 

 . عموم القرآن وتالوتواستخدام الطرائق المناسبة لتدريس تدريب الطالب عمى ىـ(. 

 لكي يصبح قادًرا عمى التدريس من خالل مادة المشاىدة والتطبيق.  والدينية و (. تييئة الطالب وتغذيتو بالمواد التربوية

 
 قية . ية والتطبعمى استخدام االساليب التربوية والتعميمية  من خالل الدروس النظري  الطالبقدرة ز(. تقوية 
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 :  المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

 :  االىداف المعرفية  - أ
 التذكر: يقصد بو المواقف السموكية التي تؤكد عمى التذكر سواء عن طريق التعرف أو استدعاء    -1أ

     . ن الكريمفضائل لتالوة القرآالمعمومات. مثال/ أن يذكر الطالب ثالثة        
 الفيم: يقصد بو المواقف التي تتطمب من المتعمم التفسير أو الترجمة بناء عمى فيم أفكار معينة أو  -2أ

 شروط محددة يصوغيا المتعمم بأسموبو الخاص وربما أضاف إلييا بعض األفكار لتوضيح     
 عن الطالب   دث. و أن يح فتور الوحي عميو السالمالطالب  يشرحمثال/ أن  المعنى األصمي.     
 أعجاز القرآن الكريم .      

 أحكام تالوة  طالبأن يضبط ال التطبيق: يقصد بو تطبيق ما سبق تعممو في مواقف جديدة. مثال/ -3أ
 القرآن الكريم والتربية أن يتمكن الطالب من معرفة الطرائق  المناسبة لتدريس   و القرآن الكريم .     
 لممرحمة المتوسطة .  اإلسالمية     

  التحميل: يقصد بو قدرة المتعمم عمى تحميل المشكمة أو الفكرة إلى أجزائيا التي تتكون منيا. مثال/ -4أ
 وأن يشرح ويحمل  أن يستنتج الطالب الدروس والعبر من خطبة الوداع لمرسول محمد ) صمى اهلل عميو وسمم ( .       
 وأن يستنبط الطالب األحكام مثاًل : درس  الغنة في التجويد ، كما فيأسباب تزول القرآن الكريم .      
 قولو تعالى : )) إن المتقين في جنات ونعيم (( .       

 التركيب: يقصد بو قدرة المتعمم عمى ربط عناصر أو أجزاء المعرفة لتكوين كل ذي معنى. -5أ
 تميز بين من يمحن في تالوتو وبين من ال  ، ولمقصة السابقة اجديدً  اعنونً  طالبأن يبتكر ال مثال/     
 تميزه لعالمات الرسم العثماني ، و تميزه بين من يحسن التالوة وبين من ال يحسنيا ، و  يمحن     
 . ألحكام التالوة     

 لتقويم: ويقصد بو قدر المتعمم عمى تكون بعض المعايير التي بواسطتيا يمكن الحكم عمى فكرة أو -6أ
 .تدريس القرآن الكريم والتربية اإلسالميةأن يبدي الطالب رأيو في  مثال/ . عدة أو تفسير معينقا     

 :لخاصة بالبرنامج ا يةالميارات األىداف –ب 
 يحدد آلية نقل المعرفة النظرية إلى الجانب التطبيقي داخل الصف المدرسي . – 1ب 
 الصف المدرسي .  داخل أحكام التالوة عمى السور القرآنيةيطبق  – 2ب 
 يطبق االساليب والطرائق المناسبة من أجل التقميل من أثر النسيان .  - 3ب 
   في العممية التربوية التعميمية .  القرآن الكريمتعمم  مبادئ وأسسيطبق  -4ب
 .أن يكون الطالب قادًرا عمى أن يحدد طبيعة التربية اإلسالمية وخصائصيا وأىداف تدريسيا  ـ 5ب
 : طرائق التعميم والتعمم      
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 والمواضيع المتعمقة بالمعرفة  باألساسيات(ـ استخدام طريقة االلقاء والمحاضرة في تزويد الطمبة 1
 ( . 1الموضحة في )      

 (ـ من خالل طريقة االستجواب والمناقشة يتم توضيح المواد الدراسية وشرحيا من قبل الكادر االكاديمي.2
 بزيارة المكتبة والشبكة الدولية لممعموماتية لمحصول عمى المعمومات والحقائق .(ـ توجيو الطمبة 3
 السبورة  نماذج من السور القرآنية عمى عمىقواعد التالوة  تطبيقمع  القرآن الكريمالطمبة  حفيظ(ـ ت4

 داخل الصف الواحد .     
 :طرائق التقييم      

 عتبار المواظبة والمشاركة اليومية .% ( امتحانات فصمية ، ويؤخذ بنظر اال44) 
 % ( اختبارات نياية الفصل الدراسي . 64) 
 :الوجدانية والقيمية  األىداف -ج
 .مادة القرآن الكريم وقواعد تالوتوألىمية  أن يصغي الطالب بانتباه إلى شرح المعمم -1ج       

 .القرآن الكريم في حياتو اليوميةبأىمية أن يحّس الطالب  -2ج
 .تاريخ القرآن الكريم والمراحل التي مرَّ بوأن يتعرف الطالب عمى  -3ج
 . عصر تدوين القرآن الكريم أن يصف الطالب أىمية -4ج   
 في حفظ القرآن الكريم وتطبيق قواعد التالوة . الصفية أن يشارك الطالب في نشاطات ــــ 5ج   
 ظاىرة تنجيم القرآن الكريم . أن يفسر  ـــ6ج   
 :طرائق التعميم والتعمم     
 فيما يخص المحاضرة المتداولة واظيار اىميتيا  عموم القرآن الكريم(ـ تكميف الطمبة بعمل خطط لتدريس 1
 (ـ استجواب الطمبة من خالل االختبارات اليومية  عن طريق اسئمة فكرية لبعض الموضوعات ، مثاًل :2

 ) كيف ، لماذا ، اين ، أي ( .     
 كيل حمقات نقاشية يكافئ عمى اجابتو الطالب ضمنيا وتصحيح معموماتيا اذا اخطأ .تش(ـ 3
  معرفة موضوعات القرآن الكريم عن طريق الطرائق المناسبة لتدريس ىذه المادة .  كيفيةعمى  (ـ تدريس الطمبة 4
 : طرائق التقييم    
 م بالدرجات .(ـ  اثارة عنصر التحفيز بين الطمبة من خالل مكافئة المتقد1
 (ـ احتساب االجابة الصحيحة والصائبة كإجابة نموذجية معتدة في االمتحان اليومي أو النيائي .2
 (ـ دعم الطمبة الذين لدييم كفاءة جيدة بما يتالئم مع متطمبات القسم . 3

 
 
 والتطور الشخصي(.المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف التأىيمية الميارات العامة و  -د 
 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتيا . -1د
 عن طريق الكتب والدوريات . الدينية االطالع عمى المستجدات العممية والتربوية -2د
 االطالع المتواصل عمى شبكة المعمومات الدولية في مجال االختصاص .  -3د
 المعرفة والمعمومات  بدافع تطوير اجراء المساجالت والحمقات مع ذوي االختصاص الدقيق  -4د  
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 الشخصية .         

 : طرائق التعميم والتعمم          
 المحاضرة المعدلة . (1
 المناقشة . (2
 االستجواب . (3
 االلقاء . (4
 التعمم النشط . (5
 العصف الذىني . (6
 التعمم التعاوني . (7

 : طرائق التقييم          
 ل الدرجات المحتسبة ضمن التقييم اليومي .المكافئة والتحفيز في رفع المعنويات من خال

 .  األولى: ومدتو ) سنة واحدة فقط ( المرحمة بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحمة الدراسية 
 عممي     نظري      

 عموم القرآن وا QSR 146  ولىاأل  
QURANIC  
SCIENCES 

( ساعة 64) 
 سنوًيا / بواقع 

( ساعة لكل  2) 
 شعبة . 

 ال يوجد

     

     
     
     
     
 

 :  التخطيط لمتطور الشخصي .12
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 ـ ان المنيج ينفي ان يراعي ميول الطمبة واتجاىاتيم وحاجاتيم ومشكالتيم .1
 وان يكون توافق بين اساليب التعمم وبين  ـ ان المنيج ينبغي ان يكون متكيًفا مع حاضر الطمبة ومستقبميم ،2
 خصائص نمو الطمبة .    
 ـ ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طمبتو ، كون الطالب يتأثر أواًل : بالتدريسي واالستاذ المتمكن 3
 يضيف أسموب خاص لشخصية الطالب في التدريس .    
 دة . ـ التحديث الدوري ) السنوي ( لخطط التدريب المعتم4

 :  المعيد(األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 ـ القبول : مركزي .1
 ـ رغبة الطالب .2
 ـ المعدل التنافسي بين األقسام .3

 :  أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .14

( ، والدوريات ) البحوث ـ والتقارير ( لتالوةعموم القرآن وقواعد االمراجع المختصة بمادة ) ـ الكتب  المتمثمة بالمصادر و 1
 طاريح والرسائل الجامعية ذات االختصاص . المنشورة في المجالت ، وكذلك األ

 ـ شبكة المعموماتية الدولية ) االنترنت ( .2
 ـ الخبرة الشخصية لمقائم بتدريس المقرر .3
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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة

 مخرجات التعلم المطلىبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

األهداف المهاراتية الخاصة  األهداف المعرفية 
 بالبرنامج 

لمنقولة) المهارات العامة والتأهيمية ا األهداف الوجدانية والقيمية 
المهارات األخرى المتعمقة بقابمية 

 التوظيف والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ولىاأل

QSR 146 

عموم القرآن وقواعد 
 التالوة

QURANIC 
SCIENCES 

  أساسي      
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 سيف الدين شاكر م . د . 

 : وصف المقرر

 جامعة ديالى / وزارة التعميم العالي والبحث العممي . المؤسسة التعميمية .1

  ة .كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربي   / المركز القسم العممي  .2

 QSR 146 اسم / رمز المقرر .3

 األولى طمبة المرحمة  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة لكل شعبة  2( ساعة / بواقع ) 64) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 2/9/2109 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 :  أىداف المقرر .8

 .  ريم وقواعد التالوةعموم القرآن الكاعداد الطمبة لتدريس مادة  ( أ
 تمكين الطمبة من فيم طبيعة وخصائص القرآن الكريم وقواعد التالوة .  ( ب

يجابيتيم وتراعيج(   تمكين الطمبة من توزيع واستخدام طرائق التدريس الحديثة التي تؤكد نشاط الطمبة وا 
  الفروق الفردية بينيم .     
  تقنيات حديثة في تنفيذ درسو .تمكين الطمبة من تصميم واستخدام وسائل و د( 

 ه( تمكين المتعممين من إعداد أدواة تقويم جيدة في عموم القرآن وقواعد التالوة . 
 و( مساعدة المتعممين عمى إعداد البحوث اإلجرائية في عموم القرآن وقواعد التالوة .

قها مبرهنًا عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقي
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعمم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 :  وطرائق التعميم والتعمم والتقييم ات المقررمخرج .9
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  : رفية األىداف المع -أ
 نشأة عموم القرآن ومراحميا وأىم المصنفات القديمة والحديثة فييا .يعرف  -1أ
 .حقيقة الوحي وأنواعو وكيفياتو والفرق بين وحي القرآن والسنة ورد الشبيات الواردة عميويبين أىمية  -2أ
 تعريف نزول القرآن بين الجممة والتفريق وبيان أول ما نزل وحكم تنجيمو .  -3أ
 تعريف المكي والمدني وفائدة العمم بيما وبيان ضوابط المكي والمدني .  -4أ
 دراسة موضوع األحرف السبعة وبيان عالقتو بالقراءات . يوضح  -5أ
 دراسة موضوع النسخ في القرآن وأقسامو .وضح ي  -6أ
 بيان معنى اإلعجاز في القرآن الكريم ومعرفة وجوىو ومراحل التحدي . ـــ 7أ
في عيد النبي وفي عيد الصديق وعثمان رضي اهلل عنيما والمنيج المتبع في الكريم جمع القرآن يوضح مراحل   ـــ 8أ

 ذلك .
 :الخاصة بالمقرر يةالمياراتاألىداف   -ب 

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتيا . -1
 االطالع عمى المستجدات العممية والتربوية عن طريق الكتب والدوريات . -2
 االطالع المتواصل عمى شبكة المعمومات الدولية في مجال االختصاص .  -3
 اجراء المساجالت والحمقات مع ذوي االختصاص الدقيق بدافع تطوير  المعرفة والمعمومات  -4  

 الشخصية .     
 : طرائق التعميم والتعمم      

 المحاضرة المعدلة . (1
 المناقشة . (2
 االستجواب . (3
 االلقاء . (4
 . النشطالتعمم  (5
 العصف الذىني . (6
 التعمم التعاوني . (7
 

  : طرائق التقييم      
 

يتم التقييم من خالل االختبارات الفصمية والنيائية إضافة إلى بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطمبة فيما 
 يكمفون بو.

 
  : األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 . رآن الكريم في الحياة االجتماعيةالقأن يتعرف الطالب عمى أثر -1ج
 . ساعتين دون ضجرالقرآن الكريم  ومعرفة قواعد تالوتو أن يقرأ الطالب -2ج
 أن ال يقاطع الطالب زمالءه أثناء مناقشة مسألة ما داخل الصف.-3ج
 القرآن الكريم وما يحويو من أمور وأسس و قوانيين .أن يبدي العناية الفعالة بدراسة  -4ج
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 القرآن الكريم . مدرسعمى التمقي عن  أن يحرص الطالب ـ 5ج
 تطبيق أحكام التجويد في قراءتو آليات القرآن الكريم .أن يحرص الطالب عمى ـ 6ج

  

 :  طرائق التعميم والتعمم  
 المحاضرة المعدلة . (1
 المناقشة . (2
 االستجواب . (3
 االلقاء . (4
 التعمم النشط . (5
 العصف الذىني . (6
 التعمم التعاوني . (7
 االمتحانات ) اليومية والشيرية والنيائية( :  طرائق التقييم    

 المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيمية العامة و  الميارات -د 
 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتيا . -1د
 مية والتربوية عن طريق الكتب والدوريات .االطالع عمى المستجدات العم -2د
 االطالع المتواصل عمى شبكة المعمومات الدولية في مجال االختصاص .  -3د
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 :  بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  عمم المطموبةمخرجات الت الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

 االسبوع األول
 
 

الطمبة ليذا ضبط  2
و وفيمو نظرًيا الموضوع 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا وتحويميا إلى 
ممكة فيًما وتكمًما ونقل 
 ىذه المعرفة لألخرين.

القرآن مصادر دراسة 
  الكريم وقواعد التالوة .

   ( عرض 1
 تقديمي. 
( مناقشة وحوار 2
. 
  

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع الثاني
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا وتحويميا إلى 
ممكة فيًما وتكمًما ونقل 

 لألخرين. ىذه المعرفة

التعريف في عموم 
 التأليفن وتاريخ آالقر 
 . فييا

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع الثالث
 

ضبط الطمبة ليذا  2
و  الموضوع وفيمو نظرًيا
قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا وتحويميا إلى 
ممكة فيًما وتكمًما ونقل 
 ىذه المعرفة لألخرين.

نزول القران وظاىرة 
 . الوحي

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 لمحاضرة أثناء ا

 االسبوع الرابع
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

( عرض 1 تنجيم القران   
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

رات ( اختبا1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع الخامس
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 

 اسباب النزول
 المكي والمدني

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
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وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 
 لألخرين.

العارضة 
 االلكترونية .

 أثناء المحاضرة 

 االسبوع السادس
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
ى ممكة فيًما وتحويميا إل

وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 
 لألخرين.

 جمع القرآن
 الجمع في عصر النبوة

. 
الجمع في عصر 

 . الخالفة

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 وتحريرية. شفيية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع السابع
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

ترتيب اآليات 
 . والسور

 تطور شكل المصحف

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 نية .االلكترو 

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع الثامن
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

 ءات القرآنيةالقرا
، االحرف السبعة

القراءات الصحيحة و 
 . والشاذة

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع التاسع
 

ضبط الطمبة ليذا  2
مو نظرًيا الموضوع وفي

وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 
إدراكيا و استيعابيا 

وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

القراءات في الوقت 
 .الحاضر

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 .تحريرية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3
مشاركتيم في و 

 أثناء المحاضرة 

 االسبوع العاشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 

عربية القرآن الكريم 
 وعالمية رسالتو .

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
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وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 
 لألخرين.

العارضة 
 االلكترونية .

 أثناء المحاضرة 

االسبوع الحادي 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 

المعرفة وتكمًما ونقل ىذه 
 لألخرين.

 المحكم والمتشابو
 

التفسير المأثور 
 والتفسير بالرأي

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 وتحريرية.شفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثاني 
 عشر
 

يذا ضبط الطمبة ل 2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

التفسير في عصر 
 . النبوة والصحابة

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 وتحريرية.شفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ركتيم في ومشا
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثالث 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

ظيور التفاسير الكبيرة 
 في العصر الحديث

 
الكريم ،  ترجمة القرآن
ف وبيان موق

 المستشرقين منو .

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 وتحريرية. شفيية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الرابع 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

خصائص القرآن 
 الكريم.

 خمود القرآن.
 
 

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 ء المحاضرة أثنا

الخامس  االسبوع
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 

( عرض 1 إعجاز القرآن الكريم 
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

( اختبارات 1
 .شفيية وتحريرية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
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وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 
 لألخرين.

العارضة 
 ة .االلكتروني

 أثناء المحاضرة 

االسبوع السادس 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
 .الموضوع وفيمو نظرًيا

تحدي القرآن الكريم 
 لمعرب .

 
 

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

رات ( اختبا1
 وتحريرية. شفيية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع السابع 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا وتحويميا إلى 
ممكة فيًما وتكمًما ونقل 
 ىذه المعرفة لألخرين.

( عرض 1 فتور الوحي  
 ي.تقديم

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثامن 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
استيعابيا وتحويميا إلى 
ممكة فيًما وتكمًما ونقل 
 ىذه المعرفة لألخرين.

يف تمقى رسول اهلل ك  
) صمى اهلل عميو وسمم 

 ( القرآن

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع التاسع 
 عشر
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا و 

قدرتيم عمى إدراكيا و 
تحويميا إلى استيعابيا و 

ممكة فيًما وتكمًما ونقل 
 ىذه المعرفة لألخرين.

حفظ النبي ) صمى اهلل 
عميو وسمم ( لمقرآن 

 . الكريم
   

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 االسبوع العشرون
 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

 توحيد المصاحف
 

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
 ( حضور الطمبة3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 
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االسبوع الحادي 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

عموم القرآن في العصر 
 الحديث .

( عرض 1
 تقديمي.

 ( مناقشة وحوار2
. 
 

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثاني 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 .لألخرين

فضائل التالوة     
 . وآدابيا

 

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثالث 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 

ًيا و قدرتيم عمى وتطبيق
إدراكيا و استيعابيا 

وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

 قواعد التالوة
 مخارج الحروف
 .صفات الحروف

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

العارضة 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ركتيم في ومشا
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الرابع 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

( عرض 1 االدغام وانواعو
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
( عرض عمى 3

ضة العار 
 االلكترونية .

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع الخامس 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 خرين.لأل

احكام النون الساكنة 
 . والميم الساكنة

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 وتحريرية. شفيية

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 
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االسبوع السادس 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

راكيا و استيعابيا إد
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

 احكام الالم
 التفخيم والترقيق

 . الحدود 
 

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

االسبوع السابع 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
الموضوع وفيمو نظرًيا 
وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 

إدراكيا و استيعابيا 
وتحويميا إلى ممكة فيًما 
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

       احكام الوقف 
 . وانواعو

( عرض 1
 تقديمي.

( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 شفيية .

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3
شاركتيم في وم

 أثناء المحاضرة 

االسبوع الثامن 
 والعشرون

 

ضبط الطمبة ليذا  2
 الموضوع وفيمو نظرًيا

وتطبيقًيا و قدرتيم عمى 
 استيعابياإدراكياو 

وتحويميا إلى ممكة فيًما  
وتكمًما ونقل ىذه المعرفة 

 لألخرين.

 نظريات التقويم :
 ـ النظرية القديمة .
 ـ النظرية الحديثة.

( عرض 1
 قديمي.ت
( مناقشة وحوار 2
. 
 

( اختبارات 1
 .وتحريريةشفيية 

 ( واجبات بحثية2
( حضور الطمبة 3

ومشاركتيم في 
 أثناء المحاضرة 

 تاسعاالسبوع ال
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 اختيار كتب حديثة ذات طابع تعميمي وتربوي وتفصيمي .   ـ الكتب المقررة المطموبة 1

عموم القرآن الكريم وقواعد الخاصة في  والمصادر والمراجعأىم الكتب  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 وذات أسموب عممي وأكاديمي مفيوم وغير معقد . ، التالوة

               يوصى بيا  ـ الكتب والمراجع التي ا
 ( المجالت العممية ، التقارير ،.... ) 

يوصى ببعض الكتب والمراجع واألطاريح والرسائل والدوريات المتمثمة ) 
 ( التي تتضمن المفردات المقررة .  ، والتقارير بالبحوث والمقاالت

الموجودة عمى الشبكة  ة بالقرآن الكريم والتعاليم الدينيةالخاصمواقع الكتب  ، مواقع االنترنيت .... ب ـ المراجع االلكترونية
) االنترنت ( والتي تشتمل عمى ما يتعمق بالمقرر وبشكل تفصيمي الدولية 

 دقيق وموضح . 
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 ـ إثراء المقرر الدراسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مينة التعميم .   

 


