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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 سادسال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 5+4+3+2+1قرآن

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  50% المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

  20%  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %30 √  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 14 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر(ى أخر 4

 14 اإلجمالي 

 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 من سورة البقرة. الثالث : تالوة الجزءيشتمل المقرر على لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 

 : الهدف الرئيس للمقرر .1

 

ه ى هللا علي )صلهللاباإلسناد المتصل عن رسول تصحيح تالوة الطالب /الطالبة لكتاب هللا العزيز كما تلقاه العلماء  -

 وسلم( والبعد عن اللحن والتحريف، وذلك في التطبيق العملي ألحكام التجويد

 تعريف الطالب/الطالبة بأصول واساسيات التالوة الصحيحة -

 مراعاة الطالب/الطالبة اآلدب عند قراءة القران او سماعه وعدم مس المصحف إال بطهارة. -

 كامل من القرآن الكريم. تالوة جزء -

 خاصة.العامة وال ربط الطالب/الطالبة بكتاب هللا عز وجل، وتحبيبها اليه، وتعويدها تالوته والعمل به في جميع شؤون حياتها 
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بططططط لب/ابطالب/ابكططططط  ز وطططططات ب بطططططي , ططططي ه ,تالكته طططططا لبتطططططيه ,ؤون طططططا ا تا,تططططي ,لبو طططططي زطططططي  ططططط    تطططط   ططططط ,   تا  طططططا لبوا ططططط  ر  -

 .,للخاص 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 .أ  يكن  لب/ابط أ, لب/ابك   اركا ألصنل لبقرلءة لبصحتال  1.1

 K2 أ  ي/كق لب/ابط أ, لب/ابك  لآلدلت لملوولق  زقرلءة لبقرآ  لب ر م 1.2

 K3 خالل حماضرات تصحيح التالوة.التجويدية  يتعرف على أهم األحكامأن  1.3

1..4

. 
 K4 أن يذكر معاين اآلايت إمجااًل 

  المهارات 2

 S1 .أن يطبق بعض أحكام التالوة اثناء القراءة 2.1

 S2 بشكل صحيح. الوقف واالبتداء أحكامأن يطبق  2.2

 S3  قراءة أقرانهالطالب أن يقيم  2.3

 S4 .أ  يكن  لب/ابط أ, لب/ابك  قادرل بلى لبو/كتق لبو ل  أل كام لبوجن ا .2.4

  الكفاءات 3

 V1 أن يتواصل شفواًي بشكل جيد وفعال. 3.1

 V2 أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 3.2

 V3 .ملقررات الصلة ابالعنكبوتية ذالكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة مصادر تعلم  يستخدم أن 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
لىيهم وال خىوف عقولىه   إلىى 253قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )آية  التالوة :من

 262وال هم يحزنون( آية 

2 

 2 (271اية   )وهللا بما تعملون خبيرالى قولة  ( 263  )اية قول معروف ومغفرة التالوة : من قولة   2

 2 ( 282  )اية وهللا بكل شيء عليم( الى قولة  272  )اية  ليس عليك هداهمالتالوة : من قولة    3

4 
آل  (14ة   ايىوهللا عنىد  سسىن المبىا ( الىى قولىة  283  )ايىة وإن كنتم على سفرالتالوة : من قولة  

 عمران

2 

 2 (32  )اية وهللا ال يحب الكافرين( الى قولة  15  )اية قل أؤنببكمالتالوة: من قولة    5

 2 (51  )اية )هذا صراط مستقيم( الى قولة  33  )ايةإن هللا اصطفى آدمالتالوة من قوله   6

7 
  )ايىة يمالعظىوهللا ذو الفضىل ( الىى قولىة  52  )ايىه فلمىا أسىس عيسىى مىنهم الكفىرالتالوة من قولة   

74) 
1 

 1 (92  )اية فإن هللا به عليم( الى قولة  75  )اية  ومن أهل الكتا التالوة من قولة    8
 14 المجموع
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 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

1.1 
أ  يكططن  لب/ابططط أ, لب/ابكطط   ططاركا ألصططنل لبقططرلءة 

 .لبصحتال 

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية

1.2 
أ  ي/كطططططططططططططق لب/ابطططططططططططططط أ, لب/ابكططططططططططططط  لآلدلت لملوولقططططططططططططط  

 زقرلءة لبقرآ  لب ر م

 االسئلة الشفوية احملاضرة النظرية..

… 
خرررررررالل التجويديرررررررة  أن يتعررررررررف علرررررررى أهرررررررم األحكرررررررام

 حماضرات تصحيح التالوة.

 االسئلة الشفوية جمموعات النقاش

 النقاش احملاضرة النظرية .فظأن يذكر معاين اآلايت إمجااًل لتعينه على احل 

 المهارات 2.0

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية .أن يطبق بعض أحكام التالوة اثناء القراءة 2.1

 املناقشات خالل احملاضرة حلقات النقاش بشكل صحيح. الوقف واالبتداء أحكامأن يطبق  2.2

 مالحظة أداء احملاضرة األدبية  قراءة أقرانهالطالب أن يقيم  …

 
أ  يكطططططن  لب/ابطططططط أ, لب/ابكططططط  قطططططادرل بلطططططى لبو/كتطططططق 

 .لبو ل  أل كام لبوجن ا

 املناقشات خالل احملاضرة التعاوينالتعلم 

 الكفاءات 3.0

 االختبارات الشفوية مجموعات النقاش يتواصل شفويًا بشكل جيد وفعال. أن 3.1

 مالسظة األداء التعليم الذاتي. أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي الحديثة. 3.2

… 
أن يستخدم مصادر تعلم الكترونية، ومواقىع تعليميىة 

 على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة بالمقرر.

 العىىرو والمناقشىىة مىىن خىىالل

 فرق العمل

تقيىىىىىيم التكليفىىىىىىات الفرديىىىىىىة 

 .والجماعية

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببو   اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبو  الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثالب  للب   الجهد والعروض التقديميةتقويم 

 الرابع عشر

10% 

4 
مبببن األول للببب   المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسببببببببببببببببببو   اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرو  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
ن مه الطالبة اج إلياالجتماع مع الطالبات في جزء من المحاضرة وتعريفهن بخطة الدراسة ، وكيفية اختيار المقررات وما تحت

 معلومات تعينها على تحقيق أهدافها األكادبمبة

ر اقدمذكر مع ) بالخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. 

 النظام التعلم االلكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.التواصل عبر  -

 

 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 لبقرآ  لب ر م

 المساندةالمراجع 
 م1985- ط1405لبو هتا    بلم لبوجن ا: لزن للجيريه   وك  لملوارف لبر اض 

 اإللكترونيةالمصادر 
 مشاهير القراء قرلءلت  ننب  ل

 دروس خاصة بالتجويد  ىأخر

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

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

 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

 غير مباشر الطال  ن نذج تقتتم لملقرر.

لبطططط ين للحضططططنر لملوكططططادل زطططط   لأل ططططات ة 

يار طططططططططططن  لملفطططططططططططا  ذلتطططططططططططي ب  طططططططططططادة  طططططططططططن 

 للخبرلت لبواريفت .

 مباشر األساتذة

لبوقطططططططططططار ر لبفطططططططططططنن   لب ططططططططططط  ؤوطططططططططططا ا لدلرة 

 للجندة ,لبقفم لألكاديم .
 غير مباشر أعضاء القسم

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطال ، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 
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 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيبة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


