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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

    لثامنا/  الرابعة   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 14×2 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 14×2 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 28 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 4 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 3 المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ()تذكرأخرى  5

 16 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 العام للمقرر:. الوصف 1
اء يف لقرآن، وجهود العلماجه إعجاز هم أو أالتعرف على معجزة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم والفرق بينها وبني املعجزات السابقة، ومعرفة 

 .الكشف عن إعجاز القرآن
  اهلدف الرئيس للمقرر:. 2

الكشوف عون  ، وجهوود العلمواء يفعجاز القرآنإاملعجزات السابقة، ومعرفة أهم أوجه معرفة معجزة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم والفرق بينها وبني 
 إعجاز القرآن.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

.الكرمي  ز القرآناملبادئ األساسية واملقدمات املهمة يف إعجا الطالب/ وة على عرفتأن ي 1.1  5.1 
أن يذكر الطالب/وة نشأة إعجاز القرآن  1.2  5.1 
 5.1 أن يتعرف الطالب/وة على جهود العلماء يف بيان إعجاز القرآن . 1.3
  المهارات 2
 3.2 يشرح الطالب/وة مراحل التحدي ابلقرآن.أن  2.1
 3.2 .الطالب/وة أوجه اعجاز القرآن الكرمييلخص أن  2.2
 3.2 يستدل الطالب/وة على أوجه إعجاز القرآن املختلفة.أن  2.3
  الكفاءات 3
 2.3 ة النقد املوجه له .وأن يتقبل الطالب/ 3.1
 1.3 ة مسؤولية التعلم وتطوير الذات .وأن يتحمل الطالب/ 3.2
 3.3 إليه بفاعلية .ة املهام املوكلة وأن يؤدي الطالب/ 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

  مدخل إىل إعجاز القرآن. 
 عريف اإلعجاز، واملعجزة، والفرق بينهما.

 مقارنة معجزة القرآن مبعجزات األنبياء السابقني.
 األدلة على ثبوت إعجاز القرآن.

 
 
2 

2 

  مدخل إىل إعجاز القرآن. 
 علم إعجاز القرآن ومثرته .أمهية 

 مراحل التحدي ابلقرآن.
 املقدار الذي وقع فيه التحدي ابلقرآن.

 امتناع معارضة القرآن مع توفر الدواعي لذلك.

 
 
2 

3 
  مدخل إىل إعجاز القرآن. 

 تعريف الصرفة وإبطال القول هبا.
 التعريف أبهم املصنفات يف إعجاز القرآن.
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  للنظم القرآين.اإلعجاز البياين 
 املقصود ابإلعجاز البياين. 
 أنواع اإلعجاز البياين.

 نظرايت اإلعجاز البياين.
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  اإلعجاز البياين للنظم القرآين.
 نظم القرآن: تعريفه، واإلعجاز فيه، وتطبيقات قرآنية عليه. 

 نظم حروف القرآن وإعجازه، وتطبيقات قرآنية عليه.
  القرآين.اإلعجاز البياين للنظم 

 نظم كلمات القرآن وإعجازه، وتطبيقات قرآنية عليه.
 الفاصلة القرآنية وإعجازها، وتطبيقات قرآنية عليها.
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  اإلعجاز البياين للنظم القرآين.
 إعجاز القرآن يف تناسب آايته وسوره، وتطبيقات قرآنية عليه.

 بالغة القرآن، وخمالفة نظمه لكافة كالم الناس.
 يف أسلوب القرآن، وتطبيقات قرآنية عليه. اإلعجاز
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  اإلعجاز البياين للنظم القرآين.
 خصائص األسلوب القرآين.

 التكرار والرتادف يف القرآن الكرمي، واإلعجاز فيه، وتطبيقات قرآنية عليه.
 الرد على شبهة وجود تكرار يف القرآن خيل ببالغته.

 القرآن الكرمي، وتطبيقات قرآنية عليه.اإلعجاز يف أسلوب اإلنشاء واخلرب يف 
 اإلعجاز يف أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي، وتطبيقات قرآنية عليه.
 اإلعجاز يف أسلوب القسم يف القرآن الكرمي، وتطبيقات قرآنية عليه.

 اإلعجاز يف أسلوب ضرب األمثال يف القرآن الكرمي، وتطبيقات قرآنية عليه.
 صص القرآين، وتطبيقات قرآنية عليه.اإلعجاز يف أسلوب الق
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  اإلعجاز البياين للنظم القرآين.
 الرد على شبهة وجود اختالف التعبري بني قصص القرآن.

 إعجاز القرآن الكرمي يف أدلته العقلية، وتطبيقات قرآنية عليه.
 إعجاز القرآن الكرمي يف املخاطبات حبسب احلاجات، وتطبيقات قرآنية عليه.

 أهم املؤلفات يف اإلعجاز البياين.
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 اإلعجاز الغييب للقرآن.
 املقصود ابإلعجاز الغييب
 أنواع اإلعجاز الغييب.

 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز ابإلخبار عن الغيب.
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 اإلعجاز التشريعي للقرآن.
 املقصود ابإلعجاز التشريعي.

 العقيدة. أمثلة تطبيقية على اإلعجاز التشريعي يف جمال
 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز التشريعي يف جمال العبادات.
 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز التشريعي يف جمال املعامالت.
 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز التشريعي يف جمال األخالق.
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 اإلعجاز العلمي للقرآن.
 املقصود ابإلعجاز العلمي.

 وحقائق العلم التجرييب.عدم التناقض بني الدين اإلسالمي 
 مذاهب الناس يف التفسري العلمي للقرآن الكرمي، وبيان الصحيح.

 ضوابط اإلعجاز العلمي.
 الفرق بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي. 

 تسليم بعض الكفار إبعجاز القرآن.

 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز العلمي.
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 اإلعجاز العددي للقرآن.
 ابإلعجاز العددي.املقصود 

 ضوابط اإلعجاز العددي.
 مذاهب الناس يف اإلعجاز العددي، واملوقف منه بني القبول والرد.

 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز العددي.
 املؤاخذات على اإلعجاز العددي.

 
 
 
2 
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 اإلعجاز النفسي.
 املقصود ابإلعجاز النفسي.

 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز النفسي.
  من  اإلعجاز النفسي . املوقف

 
 
2 
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 اإلعجاز االجتماعي.
 املقصود ابإلعجاز االجتماعي.

 أمثلة تطبيقية على اإلعجاز االجتماعي.
  املوقف من  اإلعجاز االجتماعي.
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 28  اجملموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
  يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
 قووودماتأن يتعووورف الطالوووب/ وة علوووى املبوووادئ األساسوووية وامل

 املهمة يف إعجاز القرآن. الكرمي .
 مهام كتابية التعلم التعاوين

 االختبارات الفصلية حلقة نقاش أن يذكر الطالب/وة نشأة إعجاز القرآن  1.2

1.3 
أن يتعرف الطالب/وة على جهود العلماء يف بيان إعجاز 

 مهام كتابية التعلم الذايت القرآن .

 المهارات 2.0

 مهام كتابية احملاضرة أن يشرح الطالب/وة مراحل التحدي ابلقرآن. 2.1

 االختبار النهائي حل املشكالت أن يلخص الطالب/وة أوجه اعجاز القرآن الكرمي. 2.2

 االختبارات الفصلية الصف املقلوب تلفة.يستدل الطالب/وة على أوجه إعجاز القرآن املخأن  2.3

 الكفاءات 3.0

 مهام أدائية تقييم األقران أن يتقبل الطالب/وة النقد املوجه له . 3.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املالحظة حلقات النقاش ت .أن يتحمل الطالب/وة مسؤولية التعلم وتطوير الذا 3.2

 مهام كتابية الواجبات اجلماعية . الطالب/وة املهام املوكلة إليه بفاعليةأن يؤدي  3.3

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الفصل مشاركة داخل القاعة  1

 %10  الثالث قصرية(اجبات و  -رائط ذهنيةخ -مهام كتابية )أوراق عمل 2

 %20 اخلامس 1فصلي اختبار  3

 %20 الثامن 2فصلي اختبار  4

 %40 األخري اختبار هناية الفصل 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ك لمحتاج لذللطالب الضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي لالترتيبات المعمول بها 

 ( لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوعا -لساعات المكتبيةا –) مع تحديد مقدار الوقت 

 أربع ساعات يف األسبوع .

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 1415-3إعجاز القرآن أليب مبر حممد الباقالين دار إحياء العلوم  ط-1
 

 1408-1عرتك األقران يف إعجاز القرآن دار الكتب العلمية طم-1 المساندةالمراجع 

 . إعجاز القرآن الكرمي ، الشيخ صاحل آل الشيخ ،  1 اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات دراسية ذكية ، املكتبة العامة .

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

رتنووو  بكة اإلنشووواملواصوووفات الرتبويوووة مبوووا يف ذلوووك تووووفر القاعوووة جمهوووزة ابلكامووول حسوووب 
 وأجهزة العرض .

 ال يوجد . تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر  النظري فاعلية التدريس
 مباشر  الطالب + النظري طرق تقييم الطالب
 غري مباشر قيادات الربانمج التعلم حتصيل خمرجات
 مباشر أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد
  رقم الجلسة

   تاريخ الجلسة

                                                                                        


