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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

 الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 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

 حفظا فهو  الثالثون الجزء يدرس الطالب في هذا المقرر:  لمقرر:العام لوصف ال. 1 .1
 الثالثون حفظ الجزء يشتمل على : 

 

 

 

 : الهدف الرئيس للمقرر .2

 

 حفظ جزًء من القرآن الكريم.

يه وسلم( تالوة الطالب /الطالبة لكتاب هللا العزيز كما تلقاه العلماء باإلسناد املتصل عن رسول هللا )صلى هللا علتصحيح -2

 والبعد عن اللحن والتحريف, وذلك في التطبيق العملي ألحكام التجويد

 تعريف الطالب/الطالبة بأصول واساسيات التالوة الصحيحة -3
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 ة.ب عند قراءة القران او سماعه وعدم مس املصحف إال بطهار مراعاة الطالب/الطالبة اآلد -4

بططططط الطالب/الطالبططططة بكتططططاب هللا عططططز وجططططل , وتحبيالوططططا اليططططه, وتعويططططدحا تالوتططططه والعمططططل بططططه فططططي جميطططط   طططط ون حيا وططططا العامططططة ر  -5

 والخاصة.

 

 

 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 الكريم 1.2

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

1..4

. 
 K4 .إمجااًل لتعينه على احلفظأن يذكر معاين اآلايت 

  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 .أن يكون الطالب أو الطالبة قادرا على التطبيق العملي ألحكام التجويد .2.4

  لقيما 3

 V1 أن يلتزم ابلقيم واألخالق اإلسالمية يف تعامله مع اآلخرين.. 3.1

 V2 أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العمل اجلماعي. 3.2

 أن يصغي ابهتمام حلديث زمالئه، ويتقبل الرأي اآلخر   3.3

 

V3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 :سورة النبأ ، والنازعاتاحلفظ  1

 2 حفظ سورة عبس والتكوير 2

 2 احلفظ سورة االنفطار واملطففني 3

 2 احلفظ سورة االنشقاق والروج والطارق 4

 2 احلفظ سورة االعلى والغاشية والفجر 5

 2 احلفظ سورة البلد والشمس والليل والضحى .....

 1 والبينة والزلزلةاحلفظ سورة الشرح والتني والعلق والقدر  

 1احلفظ سورة العادايت والقارعة والتكاثر والعصر واهلمززة والفيزل وقزريا واملزاعون والكزوثر والكزاارون والنصزر  
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 واملسد واالخالص والفلق والناس

 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 يكططون الطالططب أو الطالبططة مططدركا ألصططول القططراءة 

 .الصحيحة

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية

1.2 
أن يطبطططططططططططططق الطالطططططططططططططب أو الطالبطططططططططططططة اآلداب املتعلقطططططططططططططة 

 بقراءة القرآن الكريم

 االسئلة الشفوية احملاضرة النظرية..

… 
خزززززززالل التجويديزززززززة  أن يتعزززززززرف علزززززززى أهزززززززم األحكزززززززام

 حماضرات تصحيح التالوة.

 االسئلة الشفوية جمموعات النقاش

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

 المهارات 2.0

 مالحظة أداء. النظريةاحملاضرة  .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  …

 
أن يكطططططون الطالطططططب أو الطالبطططططة قطططططادرا علطططططى التطبيطططططق 

 .العملي ألحكام التجويد

 املناقشات خالل احملاضرة التعاوينالتعلم 

 قيمال 3.0

3.1 
 لززززه مززززعأن يلتزززززم ابلقززززيم واألخززززالق اإلسززززالمية يف تعام

 اآلخرين..

 املالحظة املباشرة احملاضرة النظرية

3.2 
التقزززززززوي اجلمزززززززاعي للوا بزززززززات  التعلم التعاوين ماعي.ل اجلأن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العم

 )شفواًي(

… 

 أيأن يصغي ابهتمام حلديث زمالئه، ويتقبل الر  
 اآلخر 

 

 .املالحظة املباشرة التعلم التعاوين.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببو   اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبو  الثاني  الثانياختبار أعمال السنة 

 عاشر

20% 

3 
من الثالب  للب   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مبببن األول للببب   المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

5 
األسببببببببببببببببببو   اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 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(. 

 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 القرآن الكريم

 

 المساندةالمراجع 
 م1985-حط1405التمهيد في علم التجويد: ابن الجزري, مكتبة املعارف الرياض 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
 مشاهير القراء قراءات منوعة ل

 

  دروس خاصة بالتجويد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

وقاعااات العاارض،  المختباارات،والمباااني )قاعااات المحاضاارات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

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

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

   أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إليا

 عند الحاجة. 

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب املقرر. نموذج تقييم

الحضططططور املتبططططادل بططططلن األسططططات ة الطططط ين 

يدرسطططططططططططون املفطططططططططططا  ذاتطططططططططططه ل  طططططططططططادة مطططططططططططن 

 الخبرات التدريفية.

 مباشر األساتذة

 غير مباشر أعضاء القسمالتقطططططططططططارير الفطططططططططططنوية ال ططططططططططط  تعطططططططططططدحا ادارة 



 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الجودة والقفم األكاديم .

 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

 


