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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةلب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان الظا

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكد القدؼ العمسي

 خآنياالعجاز الق او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية دة الشيائية اسؼ الذيا

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

  سشؾي                                   

 2/10/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

بسجرسي القخآن الكخيؼ والتخبية  ةعجاديإلواارس الستؾسظة العسل عمى تخخيج دفعات مؽ الظمبة لخفج السج .1
 اإلسالمية.

. العسل عمى بيان أىؼ ركائد الذخيعة اإلسالمية وىي اإلندانية التي تدسؾ بالفخد وتؤدي الى وحجة الرف 2   
 االسالمي ونبح الفخقة.
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 . تؾجيو الظمبة نحؾ الخمق الحي جاء بو اإلسالم.3   

 ية.ات الجراسالسفخدتدام بلاال  .4  

 ة ببعض السؾاضيع التي تخبط الجراسة بالسجتسع والتي تحقق فائجة عمسية وتخبؾية.خ . إثخاء السحاض5  

 تعخيف الظمبة بالجيؾد الفقيية عمى اختالف مجارسيا ومرادرىا السعتسجة لجييا. .6  

 والتقييؼ مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ                

 

 

 هداف المعريي اال

 

 االعجاز القخآني وبيان ما السقرؾد بو وما ىي انؾاعو.إثخاء عقؾل الظمبة بسادة  العسل عمى -1أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ

 .مؼؾع بديؾلة لمستعسذجخات التي تبيؽ السؾضاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 
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 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 

 ة.طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمب 3ب 

 يم والتعممطرائق التعم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  

 سائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.يق االنتخنيت وو السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخ   

 

 طرائق التقييم

 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 ية.ججانية والكيسلؾ ا األىجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 مألؾفة.في بعض السؾضؾعات الغيخ  تقاريخعجاد إة بتكميف الظمب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             



4 

 

 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 لسشاط بو بعج جسعو لمسعمؾمات الكافية واجبو ا أداءلب . ان يتقؽ الظا1د 
 السخاد مؽ االعجاز القخآني . القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 االسذ والثؾابت التي جاء بيا القخآن الكخيؼ  . ان يحافظ الظالب عمى3د
 االعجاز القخآني  معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 مؼ طخائق التعميؼ والتع 

 ستقخائيةالظخيقة اال .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بني  البرنامج22
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 الداعات السعتسجة     ادة الجراسيةاسؼ الس السخحمة الجراسية  تدمدلال

 عسمي نغخي      

 0 60 االعجاز القخآني   بعة الخا  -1

 

 التخطيط لمتطور الذخري

 يالئؼ متظمبات العرخ الحجيث مؽ عرف ذىشي وتؾليج االفكار وطخحيا إعجاد مشيج اكاديسي.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 .ؼ الظمبةيذات الرفية وتقي.اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(االلتحاق بالكمية أو الستعمقة ب نغسةاأل ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي 

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 ثالث رسائل في االعجاز : الخماني والباقالني والخظابي,  اعجاز القخآن : فاضل حدؽ عباس

 ادق الخافعيشبؾية : مرظفى صاعجاز القخآن والبالغة ال,  االعجاز القخآني نحؾ رؤية معاصخة : د. دمحم قاسؼ 
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 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 التدمدل

 

 
/ الدشة / السدتؾى 

 املرحلة

ادة اسؼ الس
 الجراسية

 أساسي

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي عجاز القخآنياال الخابعة  -1

 االعجاز القخآني الخابعة 
 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 االعجاز القخآني الخابعة 
 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 االعجاز القخآني الخابعة
 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ادة الجراسيةف السسؾذج وصن

 ادة الجراسيةوصف الس

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  يسيةالسؤسدة التعم

 عمؾم القخآن والتخبية اإلسالمية / السخكدالقدؼ العمسي

 االعجاز القخآني السادة الجراسيةاسؼ 

 googlemeetو classroomعبر تطبيق  أو ألكتروني دوام رسمي )نعامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

 الخابعة مة السخح الفرل / الدشة

 60 )الكمي( داعات الجراسيةعجد ال

 2/10/2021                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 ادة الدراسي أهداف الم        

 السادة الجراسية فيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

 بالتعميؼ خرائص والؾسائل الخاصة ال.تدويج الظمبة ب2

 الخاصة بعسمية التعمؼ جاف العامةاالى بأىؼيج الظمبة تدو .3 

 السادة الجراسية في الحياة اليؾمية  مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 

 مج.البخنا
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 لإلعجاز القخآني معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

  األىجاف السعخفية 

 السادةاستيعاب وفيؼ  -1أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر. -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 لتعميم والتعممطرائق ا

  . طريق  االستقراء والقياس5الذهني  . طريق  العرف4ل والجواب ا. طريق  الدؤ 3. طريق  المحاضرة 0طريق  المناقذ  .2 

 طرائق التقييم

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 الخرى المتعمق  بقابمي  التوظيف والتطور الذخري(لمنقول  )المهارات اا والتأهيمي د. المهارات العام  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
   ة.. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجي3د
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 الجراسية بشية السادة

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

 تعريف المعجزة لغ  واصطالحا  معخفة ميارية 2 االول 
 

السحاضخة 
 السشاقذة

اختبارات 
 يؾمية

 معخفة ميارية 4 الثالث -الثاني 
مى  جيؾد العمساء القجا
 آني في االعجاز القخ 

السحاضخة 
 السشاقذة

اختبارات 
 يؾمية

 الخامذ  –الخابع 

 

4 
 

 معخفة ميارية
 

جيؾد العمساء 
السحجثيؽ في االعجاز 

 القخآني 
 

السحاضخة     
 السشاقذة

اختبارات 
 يؾمية

 الدادس

 
 
2 
 

 
 

 معخفة ميارية
 

 
 انؾاع االعجاز 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
 

اختبارات 
 يؾمية
  

 

 الدابع

 
 
2 
 

 
 

 معخفة ميارية
 

 وجؾه االعجاز القخآني 
 

 السحاضخة
 
 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية

 شيخي 
 

 السشاقذة
 

 التاسع -الثامؽ 
 
4 
 

 
 معخفة ميارية

 

 
 االعجاز البياني

 

 
السحاضخة 
 السشاقذة

 
اختبارات 

 يؾمية
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 العاشخ
2 
 

 
 معخفة ميارية

 االستعاره -التذبيو 
 

خة السحاض
 السشاقذة

 
ات اختبار 

 يؾمية
 

السحاضخة  االيجاز  معخفة ميارية 2 الحادي عذخ 
 السشاقذة 

اختبارات 
يؾمية / 
 شيخية 

الثالث  –الثاني عذخ 
 عذخ 

 االعجاز بالرخفة  معخفة ميارية  4
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

 –الخابع عذخ 
 الخامذ عذخ

 معخفة ميارية  4
ات مخاجعة لسفخد

 ول الفرل الجراسي اال
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

-الدادس عذخ
 الدابع عذخ 

 االعجاز الغيبي معخفة ميارية  4
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

الثالث –الثامؽ عذخ 
 والعذخون 

   فتخة التظبيق  16

 –الخابع والعذخون 
 الخامذ والعذخون  

ة السحاضخ  از التاريخياالعج معخفة ميارية  4
 السشاقذة 

اختبارات 
يؾمية / 
 شيخية 

 –الدادس والعذخون 
 الدابع والعذخون 

 معخفة ميارية  4
 -االعجاز التذخيعي
 االعجاز الشفدي 

السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 

 االعجاز العمسي  معخفة ميارية  4 الثامؽ والعذخون 
السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 ميةيؾ 
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 البشية التحتية 

 اعجاز القخآن : فاضل حدؽ عباس ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 باقالني والخظابيثالث رسائل في االعجاز : الخماني وال ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 دمحم قاسؼ  .االعجاز القخآني نحؾ رؤية معاصخة : د ـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا ا

 اعجاز القخآن والبالغة الشبؾية : مرظفى صادق الخافعي

   مؾاقع االنتخنيت االلكتخونية،ب ـ السخاجع 

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 لتحجي في االعجاز القخآني   

 نياز في التخكيب القخآاالعج
 

 

 –ن التاسع والعذخو 
 الثالثؾن 

 معخفة ميارية  4
مخاجعة لسفخدات 
 الفرل الثاني 

السحاضخة 
 السشاقذة 

اختبارات 
 يؾمية 


