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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ساعة نظرية

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  سابعالالمستوى  : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 BIS 111التجويد وآداب التالوة  : وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد : )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 - 0 المحاضرات التقليدية 1

 - 0 التعليم المدمج  2

 - 0  اإللكترونيالتعليم  3

 %100 14  عن بعدالتعليم  4

 - 0  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 14 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 14 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 سابع والعشرونالجزء ال حفظ: يشتمل المقرر على

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

صلى هللا عليه )الطالبة لكتاب هللا العزيز كما تلقاه العلماء باإلسناد المتصل عن رسول هللا /تصحيح تالوة الطالب  -

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

 .تعريف الطالب/الطالبة بأصول واساسيات التالوة الصحيحة -

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

ياتها العامة حربط الطالب/الطالبة بكتاب هللا عز وجل، وتحبيبها اليه، وتعويدها تالوته والعمل به في جميع شؤون   -

 والخاصة.

 حفظ الجزء المقرر بإتقان. -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 .أن يكون الطالب أو الطالبة مدركا ألصول القراءة الصحيحة 1.1

 K2 أن يطبق الطالب أو الطالبة اآلداب املتعلقة بقراءة القرآن الكرمي 1.2

 K3 خالل حماضرات تصحيح التالوة.التجويدية  أن يتعرف على أهم األحكام 1.3

 K4 .اآلايت إمجااًل لتعينه على احلفظأن يذكر معاين  1.4

  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 .قادرا على التطبيق العملي ألحكام التجويد أن يكون الطالب  ...2

  القيم 3

 V1 أن يتواصل شفواًي بشكل جيد وفعال. 3.1

 V2 أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 3.2

 V3 .ات الصلة ابملقررالكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذمصادر تعلم  يستخدم أن 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 احلفظ :سوريت الذارايت ، والطور. 1

 3 حفظ سوريت: النجم والقمر. 2

 3 احلفظ سورة الرمحن. 3

 2 احلفظ سورة الواقعة. 4

 3 احلفظ سورة احلديد. 5

 14 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

1.1 
أن يكون الطالب أو الطالبة مدركا ألصوووووور القرا   

 الصحيحة.

 االسئلة الشفوية المحاضر  النظرية.

1.2 
قة بقرا  بة اآلداب المتعل   أن يطبق الطالب أو الطال

 القرآن الكريم

 الشفويةاالسئلة  المحاضر  النظرية..

أن يتعرف على أهم األحكوووام التجويوووديوووة خ ر  1-3

 محاضرات تصحيح الت و .

 االسئلة الشفوية مجموعات النقاش

 االسئلة الشفوية المحاضر  النظرية. أن يذكر معاني اآليات إجماالً لتعينه على الحفظ. 1-4

 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .م حظة أدا  المحاضر  النظرية أن يطبق بعض أحكام الت و  اثنا  القرا  . 2-1

 المناقشات خ ر المحاضر  حلقات النقاش أن يطبق أحكام الوقف واالبتدا  بشكل صحيح. 2-2

 المناقشات خ ر المحاضر  التعلم التعاوني أن يقيم الطالب قرا   أقرانه  2-3

أن يكون الطووالووب أو الطووالبووة قووادرا على التطبيق  2-4

 التجويد.العملي ألحكام 

 .المناقشات خ ر المحاضر  مجموعات النقاش

 القيم 3.0

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

 م حظة األدا  التعليم الذاتي. أن يستخدم وسائل االتصار التعليمي الحديثة. 3.2

3-3 
تعليمية أن يسووتخدم مصووادر تعلم الكترونيةو ومواقع 

 على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة بالمقرر.

العرض والمناقشووووووة من خ ر 

 فرق العمل

فرديوووة  ل يفوووات ا ل ك ت ل يم ا ي ق ت

 .والجماعية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالببى إلى  تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول إلببى  المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيو  وتقديميعرض  شفهيو وتحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

  أب الخاصة بالمقرر النظام التعلم االلكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتسالتواصل عبر. 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 .المصحف العثماني ) رواية حفص عن عاصم الكوفي()جل من أنزله(

 المساندةالمراجع 
 المصحف المعلم

 غاية المريد في علم التجويد لعطيه قابل نصر.

 اإللكترونيةالمصادر 

 : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 http://www.qurancomplex.org 

 : موقع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 

http://www.alquran.org.sa 

  ىأخر
 . موقع ملتقى أهل التفسير 
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 http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2/ 

 .كتب التفسير بشكل عام 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... و قاعات المحاكا الدراسيةو المختبراتو قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتو السبور  الذكيةو 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

 الطلبة فاعلية التدريس

استط ع رأى الط ب في  تقويم المقرر 

الدراسووووووي من خ ر اسووووووتمار  رضووووووا 

 عن المقرر. الط ب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الط ب
االختبووارات  –االختبووارات الشووووووهريووة 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر التعلم للمقررمدى تحصيل مخرجات 
تقرير  –نموذج قيوواس مخرجووات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررومخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الط بو مدى تحصيل و فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ويرظالمراجع الن البرنامجوقيادات  التدريسوأعضا  هيئة  )الطلبةو ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 السابعة عشر رقم الجلسة

 هـ1440-8-17 تاريخ الجلسة

 

http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2/

