المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

توصيف المقرر الدراسي
توصيف مقرر
اسم المقرر

علوم القرآن ـ 2

رمزه

قرأـ 2

رقمه

253

متت املوافقة على التحديث بقرار جملس كلية الشريعة وأصول الدين يف اجللسة رقم ،16 :يف 1440/4/19هـ.
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نموذج توصيف مقرر دراسي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعــــة الملك خالـــــد
الكلية كلية الشريعة وأصول الدين

تاريخ التوصيف1440-4-15 :

/القسم :الدراسات اإلسالمية

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :علوم القرآن 253 2 -قرأ2-
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتـــــــــان
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثاني
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
كلية اآلداب للبنات بأبها.
كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط .
كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب.
كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة.
كلية العلوم واآلداب بحايل عسير (طالب وطالبات).

.8
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%90

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%10

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
ـ يتاح لعضو هيئة التدريس اختيار نسب نمط الدراسة.
ـ في حال رغبة مدرس المقرر بتدريس المادة عن طريق التعليم اإللكتروني المدمج يتم تقديم طلب لرئيس
القسم.
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
 إيضاح األصول والقواعد المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم - .معرفة أسباب نزول القرآن و األحرف التي نزل عليها . معرفة الناسخ و المنسوخ و الشبه التي أثيرت حول هذا الموضوع  - .معرفة األحكام المتعلقة بترجمة القرآن الكريم . -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).

 الحرص على االستفادة من التقنية الحديثة  ،ووسائلها المتطورة فيوظفها في تطوير مهاراتهالعلمية وقدراته المعرفية .
ـ ضرورة الزيارات المتكررة للمكتبة المركزية لمعرفة جديد الكتب واألبحاث ،وتعلم المداومة على
القراءة.
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
 إيضاح األصول والقواعد المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم - .معرفة أسباب نزول القرآن و األحرف التي نزل عليها . -معرفة الناسخ و المنسوخ و الشبه التي أثيرت حول هذا الموضوع  - .معرفة األحكام المتعلقة بترجمة القرآن الكريم .

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
2
2
2
2
2
1
2
2
15

قائمة الموضوعات
الوحي
أسباب النزول
نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف  +القراءات السبع
الناسخ و المنسوخ
العام و الخاص
المطلق و المقيد
إعجاز القرآن
ترجمة القرآن
المجموع

ساعات التدريس
4
4
4
4
4
2
4
4
30

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

2
2

-

معامل أو
استديو
-

تطبيق
---

أخرى
-

المجموع

2
2
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 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:

الساعات المكتبية ألستاذ المقرر ( )5ساعات أسبوعياً.

 .1قراءة الدرس ومطالعته لمدة ساعة أسبوعيا تقريبا ً .
 .2القيام بعمل واجبات اسبوعيا وحلها مع أستاذه وزمالئه ( لمدة نصف ساعة تقريبا)
ً
3ـ المشاركة في المنتديات الخاصة بالمقرر عبر التعلم اإللكتروني الداعم ( لمدة نصف ساعة تقريبا )

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

1-1

من المتوقع من الطالب في نهاية المقرر أن يكون قادرا على:
المعرفة
معرفة كيفية نزول الوحي

2-1

 -معرفة الهدف من نزول الوحي على سبعة أحرف

3-1

-معرفة الحكمة من نزول اآليات المنسوخة

2

المهارات المعرفية
إدراك اآليات المطلقة و المقيدة

1

1-2

استراتيجيات
التدريس للمقرر

طرق التقويم

 +اختبارات
المحاضرة
المناقشة  +الحوار تحريرية
 +العصف الذهني االلكتروني
 +التعلم الذاتي +
تبادل األدوار +
االكتشاف الموجه
 +التعلم التعاوني

و
شفهية
التعليم
+

شفهية
محاضرة  +مناقشة اختبارات
 +حوار  +تعلم وتحريرية +أنشطة فصلية
جماعية وفردية
ذاتي

2-2
التمييز بين الترجمة الحرفية و الترجمة المعنوية3-2
 -التمييز بين األحرف السبعة و القراءات السبعة

3
1-3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
اإلسهام في الرد على منكري نزول الوحي على سبعة أحرف

2-3

التأثير في إقناع اآلخرين

تحريرية
اختبارات
المحاضرة + +أنشطة فصلية جماعية و
المناقشة  +الحوار فردية  +اختبارات
 +التعلم التعاوني  +الكترونية
تبادل األدوار +
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العصف الذهني +
خرائط المفاهيم +
التعليم االلكتروني

4
1-4

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
استعمال شبكة التواصل االجتماعي.

2-4

االستفادة من المكتبات الرقمية في البحث العلمي.

1-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
ال ينطبق

5

التعليم االلكتروني +
الحاسب
استخدام
اآللي
التعليم االلكتروني +
الحاسب
استخدام
اآللي
ال ينطبق

اختبارات الكترونية +
تحريرية  +اقتباسات من
الشبكة العنكبوتية
اختبارات الكترونية +
تحريرية  +اقتباسات من
الشبكة العنكبوتية
ال ينطبق

 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)

1
2
3
4

اختبار أعمال فصلية1
اختبار أعمال فصلية2
تكليفات أخرى
اختبار نهائي

5
10
مستمر
نهاية الفصل

%20
%20
%10
%50

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
1ـ خمس ساعات مكتبية في األسبوع يتم تنسيقها مع القسم على ضوء جدول األستاذ.
2ـ الساعات اإلرشادية.

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد سالمة  ،تحقيق الدكتور محمد سيد أحمد
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي
 -البرهان في علوم القرآن للزركشي

 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني-
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 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مجلــــــــة البحوث اإلسالمية

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 المكتبة الشاملة -ملتقى أهل التفسير

و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات :
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
قاعة دراسية تتسع لـ( )40طالبا ً فما فوق  ،مجهزة بشاشة عرض .

•

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
معمل للحاسب اآللي يحوي  60جهازا
توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ذكية  ،جهاز عرض  ،حاسب آلي ومستلزماته).
•

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):

-

•

دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة خاصة بالطالبات .

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 .1المناقشة و الحوار
 - .2رأي الطالبات عن طريق االستبانات

 -2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 -1تحليل نتائج اختبارات الطالبات
 -2عرضها على محكم خارجي-
 -3تقويم النظير.
- 4التقويم المستقل للمعايير التي حققها الطالب.
 -5حلقات نقاش حول عملية التدريس.

 .3إجراءات تطوير التدريس:
-1تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث العلمية وتأليف الكتب وحضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة
ومتابعة الجديد فى مجال التخصص
-2تشجيع التواصل والزيارات العملية المتبادلة مع األقسام المماثلة.
-3األخذ بتوصيات لجان المراجعة الداخلية والخارجية حول تدريس المقرر.
-4األخذ بالمالحظات الموضوعية للطالب المستفيدين حول محتوى المقرر وطرق تدريسه.
-5إقامة ورش العمل لمراجعة سبل تطوير المقرر واستراتيجيات التدريس.
-6دورات وبرامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس وبناء االختبارات .

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب :

( مثالً  :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة التدريس مستقل لعينة من الطالبات و قيام أستاذ المقرر بتبادل
تصحيح عينه من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة التدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى
.
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 -جميــــع ما سبق قابل للتنفيذ

 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
-1تقرير المقرر نهاية كل فصل ثم مناقشته في مجلس القسم.
-h2لتقرير السنوي للبرنامج.
-3استضافة أستاذ زائر لتقويم المقرر.
-4ورش عمل ألساتذة المقرر.
-5لقاءات مع الطالب المتميزين لمعرفة السلبيات واإليجابيات.
-6المقارنة بالمقررات المماثلة فى الكليات المناظرة من الجامعات األخرى .

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

رئيس القسم  :أد .عبد اللطيف عبد القادر الحفظي
التاريخ 1440-4-15
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