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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: 8/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 الدراسات اإلسالمية قسم-كلية التربية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD111  التجويد وآداب التالوة : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 الدراسات اإلسالمية

 األول .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 اليوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 اليوجد . .9  هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع. المتطلبات 6 .8

 اليوجد ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة: * قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %20 النسبة: * كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  وعن طريق اإلنترنت( تعليم مدمج )تقليدي .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف .ب
 قرر الرئيس ؟هدف الم ما -1

 صون اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن الكريم.
 

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
................................................................................................................................................ 

 

 

 (. جالبرنام مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

طبيقها عمليا نظريا وت عرفتهاميتناول المقرر مجموعة من أحكام التجويد المتعلقة بقراءة القرآن الكريم والمطلوب من الطالبة 
رآن الكريم منزلة القبطالبة لتتمكن من قراءة القرآن الكريم بالحركات وإخراج األحرف من مخارجها الصحيحة، كما أنه يعرف ال

 وغير ذلك من القواعد الهامة.وفضله وآداب تالوته 
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 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 منزلة القرآن الكريم وفضائله  .

 2 1 فضل العمل بالقرآن الكريم

 2 1 اآلداب التي ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يأخذ بها  .

 2 1 ثمرته،  وغايته، وفضله، وأهميته، وحكمه، ونشأته.تعريف التجويد، وموضوعه ،و

 2 1 أحكام االستعاذة .

 2 1 أحكام البسملة .

 2 1 1اختبار أعمال السنة

 4 2 أحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة .

 4 2 الغنة تعريفها ومخارجها ومقدارها وأماكن وجودها ومراتبها .

 4 2 مه .اللحن في القرآن وأقسا

 2 1 2اختبار أعمال السنة

 2 1 التعريف برموز المصحف.

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 .............. .............. .............. .............. 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 .............. .............. .............. .............. 2 معتمدةالساعات ال

 

 اً:أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان

 
 

 تراتيجياواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاق معو تتس تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
ل ك ضمنأن يت لزمال ي ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر
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 للمقررمخرجات التعلم جدول  

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 أن تعرف الطالبة أنواع اللحن في قراءة القرآن. 1-1
لقياسية الطريقة ا

 ستقراءواال

الواجبات 
 واالختبارات

 .الطالبة قراءة حفص عن عاصم تعرفأن  1-2
الطريقة القياسية 

ستقراءواال  

الواجبات 
 واالختبارات

 الطالبة منزلة القرآن الكريم وفضائلة تستنتجأن  1-3
الطريقة القياسية 

ستقراءواال  

الواجبات 
 واالختبارات

 المعرفيةالمهارات  2

 االختبارات الحوار والمناقشة أن تقارن الطالبة بين أحكام التجويد 2-1

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 ة.للماد تهافي التصويب لزميالتها من خالل دراس أن تنمي الطالبة قدراتها 3-1

استخراج األحكام 
بطريقه جماعية 

 والتصويب لزميالتها

التصحيح 
داخل قاعة 

 الدرس

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 في اتقان المقرر المساعدة لها وسائل التقنية أن تستخدم 4-1

تكليفها بالبحث 
واالطالع على المواقع 

 المتعلقة بالقرر

النقاش وطرح 
 األسئلة 

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 السماع والقراءة . القراءة أثناء شفهيا يةالتجويد األحكامأن تطبق  5-1
االختبارات 

 الشفهية

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 %10 7 1اختبار أعمال السنة  1

%10 12 2اختبار أعمال السنة  2  

 الواجبات والتكليفات األسبوعية 3
طوال الفصل 

 الدراسي

20%  

 االختبار النهائي 4
نهاية الفصل 

 الدراسي

06%  

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

  بص لكل طالالخايمي إلرشاد األكادلالستشارات وا الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 تختلف مواعيدها حسب الجدول الدراسي .ساعتين مكتبية أسبوعيا 

 

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 نصر عطية قابل-غاية المريد في علم التجويد

 

 :( وغيرها والتقارير علميةالمجالت ال ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
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 محمد مفيد شققي رحابد.–حلية التالوة 

 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 المكتبة الصوتية للقرآن الكريم.

 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 برامج تصحيح التالوة) المنشاوي معلماً(

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وحاضرات، قاعات الم المباني ) .1
 طالبة 30قاعات دراسية بسعة 

 معامل صوتية

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 منصة الكترونية.

 أجهزة صوتية وسمعية.

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذات مخبرية خاصة، حاجة إلى تجهيز  اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 اليوجد

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

·تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج ووضع مقترحات للتحسين * 

·المحاضرة  المشاركة الفعالة للطالب في *  

مستوى نتائج الطالب في االختبارات قياس  *  

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 تبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة في التدريس

 تطبيق استبانة تقييم األقران ، داخلي وخارجي

اتيتطبيق استبانة التقييم الذ  

 التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي( 

  

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 التواصل مع األقسام المناظرة واالستفادة من الخبرات
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·أساليب التعليم والتعلم و  ع المتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمةم  لقاء دوري ·  

 التعليم االلكتروني  

·نيات الحديثة في التعليمتطبيق التق   

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

يريةفي االختبارات الشفهية والتحر اتللطالب  النتائج العامة  

(النتائج االحصائية لنجاح الطالب) معدالت نسب النجاح   

 

 :يرهالمقرر الدراسي والتخطيط لتطوف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 . الضعف االجتماع الدوري ألعضاء هيئة الدوري ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط * 

 *تطبيق استبانات موضوعية ألخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته. 

مراجعة الخطط الدراسية تبعا للمعطيات المتاحة الحديثة*  

ريس بما يحقق جودة المقررالتحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التد * 

المقرر تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما يحقق جودة*   

  .تقرير عن نسب النجاح*

.تقرير حول مقترحات التطوير واساليب التعليم والتقويم*   

المواد. تشكيل لجنة لمراجعة المقرر من قبل منسقي  *  
 

 

 ........................................................................................................... :منسق البرنامج م سا

 ......................................... التاريــــخ : ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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