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المقرر الدِّراسي:
أ .التَّعريف ب
َّ
ساعات المعتمدة:
 .1ال َّ

ساعتان أسبوعيا

المقرر
 .2نوع
َّ

أ.
ب.

متطلب جامعة 

متطلب قسم

كليَّة
متطلب ِّ

إجباري 

أخرى

اختياري

األول
سنة  /المستوى الَّذي يق َّدم فيه
 .3ال َّ
المقرر :المستوى َّ
َّ
المقرر :ال يوجد.
سابقة لهذا
 .4المتطلَّبات ال َّ
َّ
المقرر :ال يوجد
 .5المتط َّلبات المتزامنة مع هذا
َّ

 .6نمط الدِّراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدِّراسة
المحاضرات التقليدية  :نعم

2
3
4
5

التَّعليم المدمج
التَّعليم اإللكتروني
التَّعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التَّعلم الفعلية

ساعات التَّدريسية
عدد ال َّ

النسبة

30
0
0
0
0

%100
0
0
0
0

للمقرر(على مستوى الفصل الدِّراسي)
َّ

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التَّعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التَّعلم

النشاط
30
0
0
0
30
15
0
0
0
0
15

للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتَّعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتَّعلم
َّ
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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المقرر ومخرجاته التَّعليمية:
ب -هدف
َّ
للمقرر:
 .1الوصف العام
َّ

الرابع من سورة يس إىل آخر القرآن ،دراسة
الربع َّ
املقرر على أربعة حماور رئيسيَّة :حفظ اجلزء الثَّالثني من القرآن الكرمي ،وتالوة ُّ
يشتمل َّ
أحكام التَّجويد ،شرح غريب الكلمات.

للمقرر:
الرئيس
َّ
 .2الهدف َّ

عز وجل ،-وفق طرق األداء املعتربة ،مع حفظ ٍ
جزء و ٍ
احد من القرآن الكرمي.
تعليم الطَُّّالب النُّطق َّ
السليم لكتاب هللا َّ َّ -

للمقرر:
 .3مخرجات التَّعلم
َّ
للمقرر
مخرجات الت َّعلم
َّ

1
1.1
1.2

المعارف

الصحيحة.
أن يتلو الطَّالب القرآن الكرمي ابلكيفيَّة َّ
املقرر أسبوعيا.
أن حيفظ الطَّالب املقدار َّ

1.3

أن يوضح الطَّالب أحكام التَّجويد.
أن يشرح الطَّالب غريب القرآن الكرمي.

2
2.1

المهارات

1.4

2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

رمز
مخرج الت َّعلم المرتبط
للبرنامج

أن يطبق الطَّالب مجيع أحكام التَّجويد تطبيقاً عمليا.
أن يسمع الطَّالب املقدار املكلَّف حبفظه.

املقرر حفظها.
أن يستنبط الطَّالب أحكام التَّجويد من اآلايت َّ

الكفاءات

ٍ
أن َّ
جمموعات.
يتمكن الطَّالب من التَّسميع مع زمالئه يف
أن يُقوم الطَّالب قراءة زمالئه من خالل قراءهتم واالستماع هلم يف احملاضرة.
أن يلتزم الطَّالب مبراجعة أحكام التالوة والتَّجويد.
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المقرر
ج .موضوعات
َّ
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

الساكنة والتَّنوين
مقدمة تعريفيَّة .تصحيح تالوة سورة :النَّبأ مع التَّكليف حبفظها .شرح غريب القرآن .دراسة أحكام النُّون َّ
–اإلظهار -واإلدغام.-

2

2

تسميع سورة :النَّبأ ،تصحيح تالوة سورة النازعات مع التَّكليف حبفظها .تالوة من سورة يس إىل سورة ص .شرح
الساكنة والتَّنوين اإلقالب واإلخفاء احلقيقي.
غريب القرآن .دراسة أحكام النُّون َّ

2

3

تسميع سورة النازعات .تصحيح تالوة سورة عبس مع التَّكليف حبفظها .تالوة من .سورة :الزمر إىل سورة فصلت .شرح
غريب القرآن .دراسة أحكام امليم الساكنة.

2

4

تسميع سورة عبس .تصحيح تالوة سوريت :التكوير واالنفطار مع التَّكليف حبفظها .تالوة من سورة الشورى إىل سورة
الدخان .شرح غريب القرآن .دراسة حكم امليم والنُّون املشددتني.

2

5

تسميع سوريت :التكوير واالنفطار .تصحيح تالوة سوريت :املطففني واالنشقاق مع التَّكليف حبفظها .تالوة من سورة
اجلاثية إىل سورة الفتح .شرح غريب القرآن .دراسة تفخيم الالم وترقيقها من لفظ اجلاللة.

2

6

تسميع سوريت :املطففني واالنشقاق .تصحيح تالوة سوريت :الربوج والطارق مع التَّكليف حبفظها .تالوة من سورة
احلجرات إىل سورة الطور .شرح غريب القرآن .دراسة الالم الشمسية والالم القمرية.

2

7

تسميع سوريت :الربوج والطارق .مراجعة عامة ملا سبق.

2

8

االختبار النصفي

2

9

تصحيح تالوة سوريت األعلى والغاشية .تالوة من سورة :النجم إىل احلشر مع التَّكليف حبفظها .شرح غريب القرآن.
دراسة املد الطبيعي.

2

10

تسميع سوريت األعلى والغاشية .تصحيح تالوة سوريت الفجر والبلد مع التَّكليف حبفظها تالوة من سورة املمتحنة إىل سورة
التحرمي .شرح غريب القرآن .دراسة .املد املتصل وحكمه.

2

11

تسميع سوريت الفجر والبلد .تصحيح تالوة من سورة :الشمس إىل سورة التني مع التَّكليف حبفظها .تالوة من سورة
امللك إىل سورة املدثر .شرح غريب القرآن .دراسة املد املنفصل وحكمه.

2

12

تسميع من سورة :الشمس إىل سورة التني .تصحيح تالوة من سورة العلق إىل سورة البينة مع التَّكليف حبفظها .تالوة
من سورة القيامة إىل سورة التكوير .شرح غريب القرآن .دراسة املد العارض للسكون.

2

13
14

تسميع من سورة العلق إىل سورة البينة .تصحيح تالوة من سورة الزلزلة إىل سورة الفيل مع التَّكليف حبفظها .تالوة :من
سورة االنفطار إىل سورة الليل ،شرح غريب القرآن .دراسة املد الالزم الكلمي
تسميع من سورة الزلزلة إىل سورة الفيل .تصحيح تالوة من سورة قريش إىل سورة الناس مع التَّكليف حبفظها .تالوة
من سورة :الضحى إىل سورة الناس .شرح غريب القرآن .دراسة املد الالزم احلريف

2
2

15

تسميع من سورة قريش إىل سورة الناس .مراجعة عامة ملا سبق

2

16

االختبار النهائي

2

اجملموع

32

د .التَّدريس والتَّقييم:

للمقرر مع كل من استراتيجيات التَّدريس وطرق التَّقييم
 .1ربط مخرجات التَّعلم
َّ
الرمز

مخرجات التَّعلم

استراتيجيات التَّدريس

طرق التَّقييم

5

الرمز
1.0

مخرجات التَّعلم

طرق التَّقييم

استراتيجيات التَّدريس

المعارف

احملاضرة

1.1

أن يتلو الطَّالب القران الكرمي ابلكيفية الصحيحة.

1.2

املقرر أسبوعيًا.
أن حيفظ الطَّالب املقدار َّ

تصحيح تالوة الطَّالب يف
الفصل أمام زمالئه.

1.3

أن يوضح الطَّالب أحكام التَّجويد.

املقرر
مساع حمفوظه لآلايت َّ
حفظها.

1.4

أن يشرح الطَّالب غريب القرآن الكرمي.

أن يشرح بعض غريب
القرآن

املناقشة

2.1

أن يطبق الطَّالب مجيع أحكام التَّجويد تطبي ًقا عمليا.

2.2

أن يسمع الطَّالب املقدار املكلَّف حبفظه.

2.3

املقرر حفظها.
أن يستنبط الطَّالب أحكام التَّجويد من اآلايت َّ

3.3

احملاضرة
احلوار واملناقشة
التلقي واحملاكاة
العرض واالستماع
التَّعلم الذايت
العروض التقدميية
العصف الذهين
األنشطة العلمية

تقومي القراءة يف احملاضرة
االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
طرح أسئلة مهارية
جلذب انتباه الطالب

الكفاءات

3.0

3.2

تقييم احلفظ.

املهارات

2.0

3.1

مساع تالوة الطَّالب يف
كل حماضرة وتقوميها

أن َّ
يتمكن الطَّالب من التَّسميع مع زمالئه يف جمموعات.
أن يُقوم الطَّالب قراءة زمالئه من خالل االستماع هلم يف احملاضرة.
أن يلتزم الطَّالب مبراجعة أحكام التالوة والتَّجويد.

التَّعلم الذايت
التَّعليم التعاوين
حلقات النقاش

 .2أنشطة تقييم الطلبة

املتابعة واملالحظة
ملف اإلجناز
املناقشة الشفهيَّة

توقيت التَّقييم

النسبة
من إجمالي درجة التَّقييم

%20

م

أنشطة التَّقييم

1

املشاركة وحفظ اآلايت وتالوهتا

مستمر

2

االختبار النصفي

الثامن

%20

3

االختبار النهائي

السادس عشر

%60

أنشطة التَّقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

(باألسبوع)

6

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
الساعات املكتبية لألستاذ).
 ساعات اإلرشاد األكادميي ( َّ مساعدة الطلبة يف توفري املصادر غري املتوفرة يف مكتبة الكليَّة. مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ( ذوي البصرية ) يف توفري املصادر بربايل. إحالة الطلبة الوافدات واملتعثرات واملوهوابت على جلنة األرشاد األكادميي ابلقسم واجلهات املعنيَّة بشؤون الطَّلبة.املقررات ابلربانمج ،تعىن مبراجعة املفردات وطرق تدريسها وتقييمها ،وتقييم املخرجات من خالل املتابعة املستمرة
تشكيل جلنة تطوير َّالراجعة من قبل الطَّلبة وتقارير املدرسني ،مث تقدم توصياهتا جمللس القسم لتأخذ جمراها األكادميي.
للتَّغذية َّ
إعداد األسئلة التَّقومييَّة هناية َّالدرس واألنشطة املنزليَّة.
توجيه الطُّالب لسماع تالوات املقرئني اجملودين من خالل الوسائل املتاحة.ملقررات املشاهبة له يف اجلهات األكادمييَّة األخرى.
املقارنة املرجعيَّة اب َّو – مصادر التَّعلم والمرافق:

 .1قائمة مصادر التَّعلم:

للمقرر
المرجع الرئيس
َّ

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

القرآن الكرمي. الربهان يف جتويد القرآن الكرمي للشيخ حممد صادق قمحاوي. هداية القارئ إىل جتويد كالم الباري للمرصفي.العميد يف علم التَّجويد للشيح /حممود علي بسه.هناية القول املفيد يف علم التَّجويد للشيخ /حممد مكي نصر.
شرح فضيلة الدكتور :حممد عصام القضاة على (يوتيوب) ،موقع مكتبة جامعة أم القرى،املكتبة الوقفية ،ملتقى أهل التفسري ،منتدايت قراء القرآن.
جملة معهد اإلمام الشاطيب جبدة.جملة الدراسات القرآنية الصادرة من اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).املكتبة الشاملة .اجلامع الكبري.قاعدة بياانت معهد اإلمام الشاطيب. -مذكرة يف التَّجويد للشيخ النبهان املصري

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدِّراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)

المقرر
متطلبات
َّ

قاعة دراسية هبا عدد من الكراسي والطاوالت تَ َسع  30طالبًا. احلاسب اآليل.جهاز العرض (الربوجكرت).ال يوجد.
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المقرر:
ز .تقويم جودة
َّ
المقيمون

مجاالت التقويم

طرق التَّقييم

مباشو و وور :الو و ووزايرة للفصو و وول وتقريو و وور فاعليَّ و و وة
اسرتاتيجيَّات التَّدريس املستخدمة.

تق و و و ووومي فاعليَّو و و و وة اسو و و و ورتاتيجيات التَّ و و و وودريس
املستخدمة

املقرر
أستاذ زميل يدرس نفس َّ

طرق تقييم الطَُّّالب

الطَُّّالب

غ ووري مباش وور :اس ووتبانة تقي وويم املق و َّورر املتاح ووة
على املوقع اإللكرتوين.

للمقرر
مدى حتصيل خمرجات التَّعلم َّ

قيادة الربانمج

املقرر.
غري مباشر :تقرير َّ

للمقرر ،مصادر التَّعلم  ...إلخ)
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التَّدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التَّعلم
َّ
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التَّدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى(يتم تحديدها)
طرق التَّقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

قسم القراءات

رقم الجلسة
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