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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر:
☒ إجباري

☐ اختياري

المستوى األول
ال يوجد

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر
 .6نمط الدراسة
م

(إن وجدت)

ال يوجد

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية

2

التعليم المدمج

3

التعليم اإللكتروني

4

التعليم عن بعد

5

أخرى

 .7ساعات االتصال

عدد الساعات التدريسية

النسبة

 52ساعة
 4ساعات
-

%92.8
%7.14
-

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

م
1

محاضرات

2

معمل أو إستوديو

3

حلقات بحث

4

أخرى

ساعات التعلم

28ساعة
ساعتان
-

(تذكر)

 30ساعة

اإلجمالي

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يدرس الطالب في هذا املقرر طبقات القراء وأسانيدهم في علم القراءات ،ومختلف مدارس اإلقراء في البالد اإلسالمية عبر
العصور املختلفة  ،كما يتم التعرف على أشهر الكتب املصنفة في طبقات القراء ومناهجها ،مع دراسة القواعد للحكم على
أسانيد القراءات من جهة القبول ّ
والرد ،ومقارنة أسانيد القراءات املتواترة بأسانيد القراءات الشاذة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

-1
-2
-3
-4

-1أن يعرف الطالب طبقات القراء وأسانيدهم في القراءات القرآنية.
أن يوضح الطالب املدارس املختلفة إلقراء القراءات القرآنية.
ً
أن يتعرف على القواعد للحكم على أسانيد القراءات صحة وضعفا.
ً
أن يكون قادرا على تمييز أسانيد القراءات املتواترة من أسانيد القراءات الشاذة.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

أن يحدد الطالب معنى الطبقات واألسانيد في علم القراءات.
أن يوضح الطالب املقصود باملدارس اإلقرائية وأهميتها.

ع1
ع2

مخرجات التعلم للمقرر

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المهارات

أن يكتشف الطالب مواطن القوة والضعف في األسانيد القرائية.
أن يقارن بين أنواع األسانيد املختلفة.
أن يستخدم قواعد الفن ومصادره في الحكم على األسانيد.

م1
م1
م1

القيم

أن يبادر ملعالجة القضايا املتعلقة بطبقات القراء وأسانيدهم.
أن يتمكن من إدارة وقياده مجموعات العمل.

ك 1ك 2ك3
ك 1ك 2ك3

أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا.

ك1

3...

ج .موضوعات المقرر
م

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

ساعتان
ساعتان

 1تعريف القراءات ،الطبقة ،السند  ،أهمية دراسة طبقات القراء وأسانيدهم
مدلول اإلسن ن ن ننناد في اللغة واصن ن ن ننطال القراء ،أس ن ن ن ننانيد القراء موازنة بقواعد– املحدثين ،توهم أحادينة
2
السند في القراءة ،الفرق بين مناهج القراء واملحدثين في نقل القراءة.
ّ
التحمل واألداء عند ّ
 3علو اإلسناد والرحلة في طلب علم القراءات ،وطرق
القراء وأقسام العلو والنزول.
دراسن ن ن ننة أشن ن ن ننهر مدارس القراءات عبر العصن ن ن ننور وطبقات ّ
القراء بها  ،ومن -أمثلتها  :مكة املدينة الكوفة
 4البصنرة الشنام مصنر األندلس املغرب  ،من حيث  :تاريخ كل مدرسنة ونشنأهها  ،أعالمها ،أهم ما تميزت به
 ،آثارها.
دراسة أشهر كتب طبقات ّ
القراء  ،ومن أمثلتها: -
كتاب معرفة ّ
القراء الكبار على الطبقات واألعصار لإلمام الذهبي.
 5كتاب غاية النهاية في طبقات ّ
القراء لإلمام ابن الجزري.
من حي ننث  :عنوان الكت نناب  ،مؤلف ننه  ،منهج ننه في ننه ونم نناذ من ننه  ،قيمت ننه العلمي ننة ومميزات ننه  ،امل ن ننذ
واملالحظات.
 6دراسة منهج بعض الكتب املسندة في القراءات ونماذ منها.
 7دراسة املصادر التي عنيت بذكر كتب القراءات  ،واملصادر التي اهتمت -بتراجم رجال القراءات
دراسة أسانيد بعض ّ
القراء  ،مثل ) : -حفص بن عمر الدوري يوسف بن جبارة الهذلي محمد بن محمد
8
بن الجزري( .
 9دراسة ّ
مفصلة ألسانيد ّ
القراء العشرة ورواياههم وطرقهم.
 10دراسة بعض األسانيد الضعيفة وبيان أسباب ضعفها .

 4ساعات
ساعتان

المجموع

 30ساعة

ساعتان
6ساعات

 4ساعات

ساعتان
 4ساعات
ساعتان

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

1.0

1.1
1.2

أن يحدد الطالب معنى الطبقات واألسننانيد .في علم
القراءات.
أن يوض ن ن ن ننح الطننالننب املقص ن ن ن ننود بنناملنندارس اإلقرائينة
وأهميتها.

املحاضرة ،املناقشة ،العصف
ّ
الذهني ،التعليم الذاتي،
ِّ
العروض

اال تبارات التحريرية،
املالحظة ،اإلنجاز املشاركة
الصفية ،اال تبارات

1.3
المهارات

2.0

2.1
2.2
2.3

أن ينكنتشن ن ن ن ننف النط ن ننال ن ننب منواطنن النقنوة والضن ن ن ن نعنف فني
األسانيد القرائية.
أن يقارن بين أنواع األسانيد املختلفة.
أن يس ن ن ن ننتخ نندم قواع نند الفن ومص ن ن ن ن ننادره في الحكم على
األسانيد.

التمارين ،األنشطة
التعليم التعاوني ،التدريس
التبادلي ،التمارين
مجموعات جماعية ،تقييم
ّ
الذهني
األقران ،العصف ِّ

اال تبارات التحريرية،
حقيبة اإلنجاز،
التقويم املستمر ،تقويم
األداء ،اال تبارات ،املالحظة

القيم

3.0

3.1
3.2

أن يبننادر ملع ننالج ننة القض ن ن ن ن ننايننا املتعلق ننة بطبق ننات القراء
وأسانيدهم.
أن يتمكن من إدارة وقياده مجموعات العمل.
أن يقوم مشاركات زمالئه تقييما موضوعيا.

التدريب ،األنشطة ،املناقشة،
العمل الجماعي ،تقييم األقران

اال تبارات التحريرية،
املالحظة ،املناقشات
الجماعية ،تقويم األداء

3.3
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2

أنشطة التقييم

النشاط الجماعي واملشاركة أثناء املحاضرة
التكليفات والواجبات

اال تبار ّ
النصفي التحريري
3
ِّ
ّ
النهائي التحريري
 4اال تبار ِّ

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

طوال الفصل
ّ
الدراس ي
ِّ
الخامس
والعاشر
الثامن
السادس عشر

%10

(باألسبوع)

%10
%20
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:

 -1إقامة ورش عمل صغيرة مكونة من عضو هيئة التدريس وأصحاب الخبرة من زمالئه في القسم أو من ارجه.
ُّ
 -2تفعيل الساعات املكتبية والتواصل مع الطالب.
ُّ
 -3تفعيل بوابة التعلم االلكتروني (البالك بورد).
 -4تقديم الدعم اإلرشادي عن طريق الرسائل النصية أو البريد االلكتروني.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المراجع الرئيسة للمقرر
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معرفة ّ
القراء الكبار للذهبي. -
غاية النهاية البن الجزري. -

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

طبقات القراء السبعة ألمين الدين السالر الدمشقي. -
أحاسن األ بار في محاسن السبعة األ يار ألمين الدين الحارثي الحموي.
ً
كتب الطبقات " عموما كطبقات ابن سعد وغيرها
ً
كتب القراءات املس ننندة " عموما  ،كالس ننبعة البن مجاهد  ،وجامع البيان والتيس ننير للداني والنش نر
البن الجزري.
 -1موقع شبكة القراءات القرآنية.
 -2موقع يمة القراءات.
 -3ملتقى أهل التفسير
-4موقع آفاق القراءات القرآنية.
املجالت العلمية:
-1مجلة معهد اإلمام الشاطبي بجدة.
-2مجلة ّ
ُّ
الدراسات القرآنية الصادرة من الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان).
ِّ

 .2المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

الدراسية باملبنى ّ
القاعات ّ
الدراس ي
ِّ
ِّ
السبورة الذكية ،جهاز العرض (البروجكتر) ،معامل صوتية.
-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فن نناع نل نين ننة ال نت ن ندري ننس وأداء عض ن ن ن ن ننو ه نين نئ ن ننة
التدريس.
ُّ
مصادر التعلم.

ُّ
الطالب

غير مباشر

املرافق والتجهيزات.
ُّ
نسبة أعضاء التدريس مع الطالب.
توصيف املقرر ّ
الدراس ي.
ِّ
تحقيق رؤية ورسالة البرنامج.
مدى تحصيل مخرجات العلم للمقرر.

ُّ
الطالب -أعضاء هيئة التدريس
ُّ
الطالب -أعضاء هيئة التدريس
ُّ
الطالب
ُّ
الطالب
ُّ
الطالب

غير مباشر

أعضاء هيئة التدريس

مباشر

غير مباشر
غير مباشر
غير مباشر
غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس قسم القراءات
الثاني عشر
1441/7/22هـ

