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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 نظرية تانساع

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  األولالمستوى  : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

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

 1قرآن كريم : )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 -  المحاضرات التقليدية 1

 -  التعليم المدمج  2

 -   اإللكترونيالتعليم  3

 %100   عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 28 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

حكم تعلمه، و، أهميته وغايته وفضله موضوع التجويد، استمداد التجويد ،لب في هذا المقرر: تعريف التجويديدرس الطا

التي تعين طالب العلم  األحكام وأهم المؤلفات في علم التجويد، آداب التالوة مراتب التالوة، وغيرها من األحكاموحكم تطبيق 

 الشرعي على تحسين تالوته وترتيله لآليات الكريمة.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 .االلمام بأحكام التجويد -

 من اللحن(. أن يتلو الطالب القرآن بإتقان وتجويد ) خاليا   -

 أن يتعلم أحكام النون الساكنة والميم الساكنة. -

 أن يتقن الطالب مخارج الحروف وصفاتها وأن يتمكن من أحكام المدود وأحكام الوقف واالبتداء -

 يتخلق بآداب القرآن والتحلي بآداب حملة القرآن.أن  -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1  أن حيدد الطالب خمارج احلروف ويستطيع تطبيقها.  1.1

 K2 الساكنتني، وأحكام الغنة. أن مييز بني أحكام النون وامليم 1.2

 K3 أن يعدد أنواع املدود وحكم كل مد منها. 1.3

  المهارات 2

 S1 أن يبين الفرق بين الصفة والمخرج. 2.1

 S2 أن يحدد الطالب لكل حرف صفاته. 2.2

 S3 أن يفرق بين المدود ومقدار حركاتها 2.3

  القيم 3

 V1 أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العمل اجلماعي. 3.1

 V2 أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 3.2

 V3 .ة ذات الصلة ابملقررالشبكة العنكبوتيالكرتونية، ومواقع تعليمية على مصادر تعلم  يستخدم أن 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

املدخل إلى علم التجويد: تعريف التجويد، موضوع التجويد، استمداد التجويد، أهمية التجويد وغايته، 

تعلم التجويد، حكم تطبيق أحكام التجويد، أهم املؤلفات فيه وفضله،حكم  

آداب تالوة القرآن وأحكاااامآاااا آداب التالوة، مراتااا  التالوة، أحكاااام و ر القرآن أو نهااااااااااااياااان  اااااااااااا    م اااه، حكم م  

 .املصحف للمحدث

2 

2 

 اللحن :تعريفه، أقهامه، حكمه، أسبابه، أمثلة عليه

االستعاذة تعريفآا وحكمآا وصيغتهااالستعاذة  والبهملة وأحكامآما:   

ربط البهملة: تعريفآا وحكمآا ، حكم البد  باالستعاذة والبهملة في أول الهورة، وفي وسطآا وأوجه كل منها،أوجه ال

 بين نهاية الهورة والبهملة، وبداية الهورة التالية وحكم كل منها

 تطبيقات على أحكام االستعاذة والبهملة. 

2 

3 

 ،تعريف ال ون الهاك ة والت وين، االظآار الحلقي، تعريفه حروفه، مراتبه، حكمه،سببه، سب أحكام ال ون الهاك ة والت وين

تهميته، االظآار املطلق، تعريفه حكمه، سببه سب  تهميته، االدغام تعريفه، حكمه حروفه أقهامه، وسب  تهميته، 

 االقالب : تعريفه حكمه وحرفه وسب  تهميته

خفا  الحقيقي: تعريفه وحكمه وحروفه وسااااببه ومراتبه وسااااب  تهااااميته والفرا بغ ه وبين االدغام ، تطبيقات على اال 

 جميع األحكام. 

4 

4 

الشفوي : تعريفه وحرفه ووجه تهميته، وحكمه ، ادغام املثلين الصغير تعريفه وحرفه وسب   امليم الهاك ة:االخفا أحكام 

 تهميته، والفرا بغ ه وبين االدغام في ال ون الهاك ة والت وين وحكمه 

 االظآار الشفوي تعريفه حروفه سب  تهميته وحكمه وتطبيقاته 

2 

5 

الم  التعريف املراد بها وأحكامآا الم الفعل ، الم األمر، الم االسمالالمات الهاك ة وأحكامآا: الم                 

 الحرف، املراد بها وأحكامآا

 تطبيقات على الالمات الهواكن.

2 
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....

6. 

 املد والقصر: التعريف الحكم املقدار 

 املد: تعريفه وأقهامه، وحروفه، وسببه

تعريفه وسب  تهميته وأنواعه وشروطهاملد األصلي: تعريفه، سب  تهميته، أمثلته املد الفرعي:   

 املد املتصل وامل فصل والبدل: تعريفآا وحكمآا وسب  تهميتها ومقدار مدها

 مد الصلة الكبرى والصغرى ، مد العوض واملد العارض للهكون واملد الالزم وأقهامه وأمثلته وحكمه وسب  تهميته، 

 اجتماع سببين للمد، تطبيقات على أحكام املد والقصر.

6 
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 مخارج الحروف: تعريف املخرج، كيفية تعيغ ه، عدد املخارج، حروف كل مخرج

 تطبيقات على مخرج كل حرف.
6 

8 
8 

 صفات الحروف: تعريف صفة الحرف، عدد صفات الحروف اجماال، صفات الحروف الت  لآا

 صفاتها الت  لغ  لآا ضد، تعريف الصفات وحروفآا
4 

 28 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 االسئلة الشفوية احملاضرة النظرية  ا. أن حيدد الطالب خمارج احلروف ويستطيع تطبيقه 1.1

1.2 
أحكام الساااااااااااااااااكنتني، و  أحكاام النون وامليم أن مييز بني

 الغنة.

 التحريريةاالسئلة ا احملاضرة النظرية..

 التحريريةاالسئلة  جمموعات النقاش أن يعدد أنواع املدود وحكم كل مد منها. 1-3

 المهارات 2.0

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية أن يبين الفرق بين الصفة والمخرج. 2-1

 املناقشات خالل احملاضرة حلقات النقاش الطالب لكل حرف صفاته.أن يحدد  2-2

 التحريريةاالسئلة  احملاضرة األدبية أن يفرق بين المدود ومقدار حركاتها 2-3

 القيم 3.0

3.1 
واملشااااااااااااااااااااااركاااااااات التكليفاااااااات  احملاضرة النظرية ل اجلماعي.أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العم

 الصفية

  التكليفات التعلم التعاوين يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.أن  3.2

3-3 

ليمية الكرتونية، ومواقع تعمصادر تعلم  يستخدم أن
 .على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر

 تقييم التكليفات الفردية  التعلم التعاوين.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3

 %20 6 ختبار تحريري أولا 4

 %20 12 اختبار ثاني 5

 %40 16 اختبار نهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

  النظام التعلم االلكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقررالتواصل عبر. 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 7غاية املريد في علم التجويد/عطية قابل نصر، القاهرة،ط

 المساندةالمراجع 
 م1985-ها1405التمآيد في علم التجويد: ابن ال زري، مكتبة املعارف الرياض 

 املكتبة الشاملة اإللكترونيةالمصادر 

 بالتجويددروس خاصة    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

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

 في القاعات الدراسية.لمنصة التعليمية ا 

 Data showجهاز العرض االلكتروني 

 . معمل مجهز بالصوتيات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

رأى الطالب في  تقويم المقرر استطالع 

الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا 

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبييارات  –االختبييارات الشييييييهرييية 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قييياس مخرجييات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.

   

 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

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ1440-1-28 تاريخ الجلسة

 


