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تاريخ التوصيف7431-3-71 :هـ

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .7 .7اسم المقرر الدراسً ورمزه :أصول التفسٌر ومناهجه ISLS358
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة2 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :البكالوريوس

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

.4
.5
.6
.1

 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :السادس
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :علوم القرآن 2 ،7
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .1موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئيس لكلية التربية
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعية للجامعة :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة



النسبة:

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

%711

تعليقات:

ب .األهداف
 -7ما هدف المقرر الرئٌس ؟
هدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بالمفاهٌم األساسٌة عن أهم األصول التً ٌعتمد علٌها المفسر وهو
ٌتصدى لتفسٌر القرآن الكرٌم  ،كما تهدف إلى تعرٌف الطالب بأهم طرق التفسٌر وما ٌقبل منها وما ٌرد
 ،باإلضافة إلى مناقشة قضٌة اختالف المفسرٌن وأسبابه ،كما تعرف الطالب بالقواعد التً تعٌنه على فهم
كتاب هلل تعالى  ،والعمل بما جاء به لٌأمن الخطأ والزلل ،كما ٌعرفه المقرر بمدارس التفسٌر ومناهجه
وموقف أهل السنة والجماعة منها.
 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
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 .3االسرفادج ِٓ ِٛالغ االٔرشٔد اٌّشذثطح تّٛضٛػاخ اٌّمشس ِصً ( اٌّىرثح اٌشاٍِح  ،اٌّٛسٛػح
اٌشاٍِح  ،اٌّشىاج اإلسالِ١ح  ،اٌعاِغ اٌىث١ش ٚ .....غ١ش٘ا ) .
 .1اسرخذاَ  power pointف ٟاٌرذس٠س .
االسرؼأح تشثىح االٔرشٔد ف ٟذؽذ٠س ِؽر ٜٛاٌّمشس .
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقررٌ : :درس المقرر أهم األصول التً ٌعتمد علٌها المفسر  ،كما ٌتعرف الطالب على أهم
طرق وما ٌقبل منها وما ٌرد  ،والقواعد التً تعٌنه على فهم كتاب هلل تعالى  ،كما ٌعرفه المقرر بمدارس
التفسٌر ومناهجه وموقف أهل السنة والجماعة منها.
 .7الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
7
2
3
4
5

ساعات التدريس
2
2
2
2
2

قائمة الموضوعات

مصادر التفسير

6

2

مناهج التفسير

1

2

أهم المؤلفات في التفسير ومناهج المفسرين

8

2

قواعد التفسير

1

2

قواعد التفسير

71

2

التفسير تعريفه – مكانته وفضله
نشأة علم التفسير ومراحله
نشأة علم التفسير ومراحله اختالف المفسرين وأسبابه
اختالف المفسرين وأسبابه
مصادر التفسير

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

26
2

-

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
26
2

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً :ثالث ساعات
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 .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
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر

م

1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

7-7

أْ ذىٍِّ ْٛح تراس٠خ ػٍُ اٌرفس١ش ٚأتشص أػالِٗ اعتماد طرٌقة االستقراء اٌٛاظثاخ
واالستنباط عند عرض إٌّضٌ١ح
ِٚصادسٖ ٚصفاخ اٌّفسش
المادة مع التنوع أثناء
الشرح بالطرق األخرى
كاإللقاء وغٌره
إن دراسة مادة أصول اٌٛاظثاخ
أْ ذىٍِّ ْٛح تطشق اٌرفس١ش ٚطشائمٗ ٚأسثاب اخرالف التفسٌر ومناهجه تعتمد إٌّضٌ١ح
اٌّفسش. ٓ٠
على الدراسة التطبٌقٌة
على كتب التفسٌر بنوعٌه
المأثور والرأي
إٌّالشح ٚاٌؽٛاس خالي اٌٛاظثاخ
إٌّضٌ١ح
أْ ذىٍِّ ْٛح تمٛاػذ اٌرفس١ش ٚاٌرشظ١ػ ٚأساٌ١ة اٌّؽاضشاخ
اٌرفس١ش .

4-7

االسرؼأح تشثىح االٔرشٔد اٌٛاظثاخ
أْ ذسرط١غ اٌطاٌثح ذطث١ك ِا ذؼٍّرٗ ِٓ لٛاػذ اٌرفس١ش ٌالطالع ػٍِ ٝا ٠سرعذ إٌّضٌ١ح
ٚأساٌ١ثٗ ٚأْ ذرعٕة اٌٛلٛع ف ٟاٌخطأ ف ٟاٌرفس١ش
ِٓ ِؼٍِٛاخ

2-7

3-7

2

المهارات المعرفية

7-2

أْ ذىٍِّ ْٛح تأتشص األخطاء اٌر٠ ٟمغ فٙ١ا ر ٚٚاٌؼٕا٠ح إٌّالشح ٚاٌؽٛاس خالي اٌٛاظثاخ
إٌّضٌ١ح
اٌّؽاضشاخ
تاٌرفس١ش
أْ ذسرط١غ اٌطاٌثح ذطث١ك ِا ذؼٍّرٗ ِٓ لٛاػذ اٌرفس١ش االسرؼأح تشثىح االٔرشٔد اٌٛاظثاخ
ٌالطالع ػٍِ ٝا ٠سرعذ إٌّضٌ١ح
ٚأساٌ١ثٗ ٚأْ ذرعٕة اٌٛلٛع ف ٟاٌخطأ ف ٟاٌرفس١ش .
ِٓ ِؼٍِٛاخ
أْ ذىٍِّ ْٛح تراس٠خ ػٍُ اٌرفس١ش ٚأتشص أػالِٗ االسرؼأح تشثىح االٔرشٔد اٌٛاظثاخ
ٌالطالع ػٍِ ٝا ٠سرعذ إٌّضٌ١ح
ِٚصادسٖ ٚصفاخ اٌّفسش ٚطشق اٌرفس١ش ِٕٚا٘عٗ
ِٓ ِؼٍِٛاخ

3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

2-2

3-2
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7-3

2-3

4
7-4

ذٙرُ تإٌّالشح اٌعّاػ١ح ٚذرؽًّ ِسؤ١ٌٚح ذؼٍّٙا اٌزاذٟ

اٌرؼٍ ُ١اٌرؼا ٟٔٚتاسرخذاَ
ورة اٌرفس١ش ٚاسرمشاء

ذؼثش ػٓ ٚظٙح ٔظش٘ا ٍِرضِح آداب اٌؽٛاس ٚاالسرّاع اٌرؼٍ ُ١اٌرؼا ٟٔٚتاسرخذاَ
ورة اٌرفس١ش ٚاسرمشاء
ٌٍشأ ٞا٢خش .

اسرخذاَ
اسرشاذ١ع١ح
اٌسؤاي
ٚاٌعٛاب
اٌّشاسوح فٟ
األٔشطح
اٌصف١ح ٚاٌال
صف١ح
اٌعّاػ١ح

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

ذسرخذَ ذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ ٌٍثؽس ػٓ اٌّشاظغ اٌّطٍٛتح
ٌؼًّ اٌٛاظثاخ .

2-4

ذرمٓ ِٙاسج اٌثؽس ٚاٌرؽٍٚ ً١اسرشظاع اٌّؼٍِٛاخ

5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

7-5

ذع١ذ اسرخذاَ اٌثشِع١اخ اٌّطٍٛتح ِٓ ِذسسح اٌّمشس

2-5

ذرمٓ ِٙاساخ اٌثؽس اٌؼٍّ ٟاٌصؽ١ػ

اٌرؼٍُ اٌزاذٟ

ذم ُ١١األػّاي
اٌفشد٠ح
ٚاٌعّاػ١ح

اٌرؼٍُ اٌرؼأٟٚ

اٌرم ُ١١اٌشفٟٙ
ٌٍؽٛاس تٓ١
اٌطاٌثاخ

اسرشاذ١ع١اخ اٌرؼٍُ اٌمائُ اٌرم ُ١١اٌشفٟٙ
ٌٍؽٛاس
ػٍ ٝاٌؼًّ اٌعّاػٟ
ٚإٌّالشح تٓ١
اٌطاٌثاخ
اسرخذاَ اسرشاذ١ع١ح اٌرؼٍُ االخرثاساخ
اٌمائُ ػٍ ٝاألتؽاز اٌؼٍّ١ح اٌرؽش٠ش٠ح
اٌذٚس٠ح

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%21
7
7
اخرثاس أػّاي اٌسٕح األٚي
%21
33
 2اخرثاس أػّاي اٌسٕح اٌصأٟ

ذم ُ٠ٛاٌعٙذ ( وراتح تؽس  ،اٌّشاسوح ف ٟاٌّؽاضشاخ ٔ ،سثح اٌؽضٛس خالي
3
اٌّؽاضشاخ
ٚاالٔضثاط ٚاٌسٍٛن )
75
 4اخرثاس ٔٙا٠ح اٌفصً اٌذساسٟ

%10
%40

5
6

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
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أ .منال محمود الوكيل mano.2525@hotmail.com
ب .رقم التواصل رقم الجوال الخاص
ت .الساعات المكتبية

ه .مصادر التع ّلم
 .7أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 اٌرفس١ش ٚاٌّفسشٌٍ ْٚذورٛسِ /ؽّذ ؼس ٓ١اٌز٘ث. ٟ
 تؽٛز ف ٟأصٛي اٌرفس١ش ِٕٚا٘عٗ ٌٍذورٛس  /فٙذ اٌش. ِٟٚ

 .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):









ِمذِح ف ٟأصٛي اٌرفس١ش ٌش١خ اإلسالَ اتٓ ذ١ّ١ح .
أصٛي اٌرفس١ش ٌٍش١خ ِؽّذ تٓ صاٌػ اٌؼص. ٓ١ّ١
اٌرفس١ش ٚاٌّفسشٌٍ ْٚذورٛسِ /ؽّذ ؼس ٓ١اٌز٘ث. ٟ
فصٛي ف ٟأصٛي اٌرفس١ش ٌٍذورٛس ِ /ساػذ اٌط١اس .
ذؼش٠ف اٌذاس ٓ٠تّٕا٘ط اٌّفسشٌٍ ٓ٠ذورٛس  /صاٌػ اٌخاٌذ. ٞ
اٌرفس١ش أصٚ ٌٗٛضٛاتطٗ ٌٍذورٛس  /ػٍ ٟاٌؼث١ذ .
اٌّمذِاخ األساس١ح ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ اٌىشٌٍ ُ٠ذورٛس  /ػثذ هللا اٌعذ٠غ .
لٛاػذ اٌرفس١ش ٌخاٌذ اٌسثد .

 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
ِٛ لغ ٍِرم ٝأً٘ اٌرفس١ش .
http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2/
ِٛ لغ ِعّغ اٌٍّه فٙذ ٌطثاػح اٌّصؽف اٌشش٠ف :
http://www.qurancomplex.org
ِٛ لغ اٌعّؼ١ح اٌؼٍّ١ح اٌسؼٛد٠ح ٌٍمشآْ اٌىشٚ ُ٠ػٍ: ِٗٛ
http://www.alquran.org.sa
ِٛ لغ اٌّىرثح اٌشاٍِح :
http://shamela.ws/index.php/categories
ِٛ لغ اٌّشىاج اإلسالِ١ح :
http://www.almeshkat.net/books/index.php
 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
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 اٌسثٛسج اٌزو١ح.
أسطٛأح اٌّىرثح اٌشاٍِح.
و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .3اٌّثأ( ٟلاػاخ اٌّؽاضشاخٚ ،اٌّخرثشاخٚ ،لاػاخ اٌؼشضٚ ،اٌّؼاًِٚ ،غ١ش٘ا):
لاػاخ اٌّؽاضشاخ
 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
ال ٌوجد

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ال ٌوجد

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .7استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
 ذٛص٠غ االسرث١أاخ اٌّمذِح ٌٍطاٌثاخ ػٓ اٌّمشس اٌذساس ٟراخ اٌّؽاٚس اٌّرؼذدج .
 ذؽٍ ً١دسظاخ اٌطاٌثاخ ف ٟاالخرثاساخ إؼصائ١ا ٚذفس١ش٘ا .
ػذد ِشاسواخ اٌطاٌثاخ أشٕاء اٌششغ ٠ؼذ ِؤششا ٌفاػٍ١ح اٌرذس٠س .
 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
 ِٓ خالي ّٔٛرض ذم ُ١١اٌّمشس .
 اٌرماس٠ش اٌسٕ٠ٛح اٌر ٟذؼذ٘ا إداسج اٌمسُ .
 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
 ذطث١ك اٌرمٕ١اخ اٌؽذ٠صح ف ٟاٌرؼٍ. ُ١
 اٌرؼٍ ُ١االٌىرش. ٟٔٚ
 االسرفادج ِٓ خثشاخ اٌىٍ١اخ إٌّاظشج اٌّؼرّذج .
 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):
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ِ شاظؼح األٚساق اٌر ٟذُ ذصؽ١ؽٙا ِٓ لثً أساذزج اٌّمشس ٚػض ٛآخش ِٓ اٌمسُ .
ِ شاظؼح ػٕ١ح ِٓ وشاساخ اإلظاتح ِٓ لثً ػض ٛخاسظ. ٟ
 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
االجتماع الدوري ألعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن على تدرٌس المقرر لتعزٌز نقاط القوة ومعالجة
•
نقاط الضعف.
أخذ آراء الطالبات حول المقرر وموضوعاته وطرق التدرٌس المتاحة من خالل استبٌانات
•
موضوعٌة.
مراجعة الخطط الدراسٌة وتطوٌرها تبعا للمعطٌات الحدٌثة.
•
تقٌٌم المقرر الدراسً من خالل االستبٌانات السابق تدوٌنها من خالل الطالبات فً نهاٌة الفصل
•
الدراسً .
اسم العضو المسئول عن التوصيف أ.إبراهيم الشراري
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
التوقيع:
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