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رب التَّعريفأ.  راسي المقرَّ  :الد ِّ

 المعتمدة: السَّاعات. 1
 اسبوعي  ساعتان أ

 

رنوع . 2  المقرَّ

يَّةمتطلب   متطلب جامعة أ.    أخرى  متطلب قسم  كل ِّ

   اختياري  إجباري ب.

رم فيه يقدَّ  ذيالَّ / المستوى  نةالسَّ . 3 ابع: المستوى المقرَّ   الرَّ

رابقة لهذا السَّ  المتطلَّبات. 4  301القرآن الكريم  :المقرَّ

رالمتزامنة مع هذا  المتطلَّبات. 5  ال يوجد :المقرَّ

 

 

 

راسةنمط . 6  )اختر كل ما ينطبق( الد ِّ

راسة نمط م  النسبة  يةالتَّدريس السَّاعات عدد  الد ِّ

 %100 30 : نعم   المحاضرات التقليدية 1

 0 0 المدمج  التَّعليم 2

 0 0 اإللكتروني التَّعليم 3

 0 0 عن بعد التَّعليم 4

 0 0 أخرى 5
 

 

رالفعلية  التَّعلم ساعات. 7 راسيمستوى الفصل  )علىللمقرَّ  (الد ِّ

 التَّعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 األخرى* التَّعلمساعات 

 15 ساعات االستذكار 1

 0 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ()تذكرأخرى  5

 15  اإلجمالي 
ر اليتَّعلمهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات *  ، مثيل: سياعات االسيتذكار، اليتَّعلم، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة للمقيرَّ

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ر هدف -ب  ية:التَّعليمومخرجاته  المقرَّ
 

رالعام وصف ال. 1   :للمقرَّ

، األنعامإىل  البقرةن سورة م األوَّلالرُّبع تالوة و ، من القرآن الكرمي والعشرين السَّابععلى أربعة حماور رئيسيَّة: حفظ اجلزء  املقرَّريشتمل 
 ، شرح غريب الكلمات.التَّجويددراسة أحكام 

 

ر:ئيس الهدف الرَّ . 2  للمقرَّ

ب النُّطق السَّليم لكتاب هللا   وفق طرق األداء املعتربة، مع حفظ جزٍء واحٍد من القرآن الكرمي.، -عزَّ وجلَّ -تعليم الطُّالَّ

 

 

ر التَّعلممخرجات . 3  :للمقرَّ

ر التَّعلممخرجات   للمقرَّ
 رمز 

المرتبط  التَّعلممخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

   الكرمي ابلكيفيَّة الصَّحيحة.أن يتلو الطَّالب القرآن  1.1

  ا.أسبوعي   املقرَّراملقدار  الطَّالبأن حيفظ  1.2

  .التَّجويدأحكام  الطَّالبح أن يوض    1.3

  غريب القرآن الكرمي. الطَّالبأن يشرح  1.4

  المهارات 2

  .التَّجويد تطبيقاً عملي امجيع أحكام  الطَّالبق أن يطب    2.1

  ف حبفظه.املقدار املكلَّ  الطَّالبأن يسم ع  2.2

  حفظها. املقرَّرمن اآلايت  التَّجويدأحكام  الطَّالبأن يستنبط  2.3

  الكفاءات 3

  .سميع مع زمالئه يف جمموعاتٍ من التَّ  الطَّالبن أن يتمكَّ  3.1

  قراءة زمالئه من خالل قراءهتم واالستماع هلم يف احملاضرة. الطَّالبأن يُقو  م  3.2

  .التَّجويدالوة و مبراجعة أحكام الت    الطَّالبأن يلتزم  3.3

 

ر موضوعاتج.   المقرَّ
 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
استنباط وتطبيق مجيع  مقدمة تعريفية. تصحيح تالوة سورة: الذارايت مع التكليف حبفظها. شرح معاين املفردات.

 2 .أحكام التجويد

2 
( مع التكليف حبفظها. تالوة من 28( إىل اآلية )1تسميع سورة: الذارايت. تصحيح تالوة سورة: الطور من اآلية )

 2  .( سورة: البقرة. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد105سورة الفاحتة إىل اآلية ) 

3 

( إىل آخر السورة مع 29(. تصحيح تالوة سورة: الطور من اآلية )28( إىل اآلية )1الطور من اآلية ) تسميع سورة:
شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع  (.218( إىل اآلية )106التكليف حبفظها. تالوة سورة البقرة من اآلية )

 .أحكام التجويد
2 



 

 
5 

4 

( مع 32( إىل اآلية )1لسورة. تصحيح تالوة سورة: النجم من اآلية )( إىل آخر ا29تسميع سورة: الطور من اآلية )
( إىل آخر السورة. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع 219التكليف حبفظها. تالوة سورة البقرة من اآلية )

 .أحكام التجويد
2 

5 

( إىل آخر السورة مع 33من اآلية )(. تصحيح تالوة سورة: النجم 32( إىل اآلية )1تسميع سورة: النجم من اآلية )
(. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق 115( إىل آلية )1التكليف حبفظها. تالوة سورة آل عمران: من اآلية )

 .مجيع أحكام التجويد
2 

 6 
 ( إىل آخر السورة. تصحيح تالوة سورة القمر مع التكليف حبفظها. تالوة سورة33تسميع سورة: النجم من اآلية )

 2 .( إىل آخر السورة. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد116آل عمران: من اآلية )

 2 .تسميع سورة القمر. مراجعة عامة ملا سبق 7
 2 .االختبار النصفي 8

9 
(. شرح 87( إىل اآلية )1(. تالوة سورة النساء من اآلية )45( إىل اآلية ) 1من اآلية ) تصحيح تالوة سورة الرمحن

 2 .غريب القرآن.استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد

10 

( إىل آخر السورة مع 46(. تصحيح تالوة سورة الرمحن من اآلية )45( إىل اآلية ) 1تسميع سورة الرمحن من اآلية )
( إىل آخر السورة. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع 88الوة سورة  النساء: من اآلية )التكليف حبفظها. ت

 .أحكام التجويد
2 

11 

( مع 57( إىل اآلية )1( إىل آخر السورة. تصحيح تالوة سورة: الواقعة من اآلية )46تسميع سورة الرمحن من اآلية )
(. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق مجيع 58( إىل اآلية )1) التكليف حبفظها. تالوة سورة: املائدة من اآلية

 .أحكام التجويد
2 

12 

( إىل آخر السورة 58(. تصحيح تالوة سورة : الواقعة من اآلية )57( إىل اآلية )1تسميع سورة : الواقعة من اآلية )
شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق ( إىل آخر السورة.  59مع التكليف حبفظها. تالوة  سورة: املائدة من اآلية )

 .مجيع أحكام التجويد
2 

13 

( 15( إىل اآلية )1( إىل آخر السورة. تصحيح تالوة سورة احلديد من اآلية )58تسميع سورة : الواقعة من اآلية )
طبيق مجيع (. شرح غريب القرآن. استنباط وت94( إىل اآلية )1مع التكليف حبفظها. تالوة: سورة األنعام من اآلية )

 .أحكام التجويد
2 

14 

( إىل آخر السورة 16(. تصحيح تالوة سورة: احلديد من اآلية )15( إىل اآلية )1تسميع سورة احلديد من اآلية )
( إىل آخر السورة. شرح غريب القرآن. استنباط وتطبيق 95مع التكليف حبفظها. تالوة سورة:األنعام من اآلية )

 .مجيع أحكام التجويد
2 

 2 .( إىل آخر السورة. مراجعة عامة ملا سبق16تسميع سورة: احلديد من اآلية ) 15
 2 .االختبار النهائي 16

 32 المجموع
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 :التَّقييمو التَّدريس د.
ر التَّعلممخرجات  ربط. 1  التَّقييم وطرق التَّدريسمع كل من استراتيجيات  للمقرَّ

 

 التَّقييم طرق التَّدريس استراتيجيات  التَّعلممخرجات  الرمز

 المعارف 1.0

  احملاضرة القران الكرمي ابلكيفية الصحيحة. الطَّالبأن يتلو  1.1

 املناقشة

يف  الطَّالبتصحيح تالوة 
 .الفصل أمام زمالئه

 املقرَّرمساع حمفوظه لآلايت 
 .حفظها

أن يشرح بعض غريب 
 القرآن

يف  الطَّالبمساع تالوة 
 كل حماضرة وتقوميها

 .تقييم احلفظ

 أسبوعًيا. املقرَّراملقدار  الطَّالبأن حيفظ  1.2

 .التَّجويدأحكام  الطَّالبأن يوضح  1.3

 غريب القرآن الكرمي. الطَّالبأن يشرح  1.4

 املهارات 2.0

 .عملي اا تطبيقً  التَّجويدمجيع أحكام  الطَّالبأن يطب ق  2.1
 احملاضرة

 احلوار واملناقشة
 التلق  ي واحملاكاة

 العرض واالستماع
 لذايتا التَّعلم
 ةالتقدميي العروض

 العصف الذهين
 األنشطة العلمية

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

 

 ف حبفظه.املقدار املكلَّ  الطَّالبع أن يسم    2.2

 حفظها. املقرَّرمن اآلايت  التَّجويدأحكام  الطَّالبأن يستنبط  2.3

 الكفاءات 3.0
 الذايت التَّعلم سميع مع زمالئه يف جمموعات.من التَّ  الطَّالبن أن يتمكَّ  3.1

 التعاوين التَّعليم
 حلقات النقاش

 املتابعة واملالحظة
 ملف اإلجناز
 ةاملناقشة الشفهيَّ 

 قراءة زمالئه من خالل االستماع هلم يف احملاضرة. الطَّالبأن يُقو  م  3.2
 .التَّجويدمبراجعة أحكام التالوة و  الطَّالبأن يلتزم  3.3

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 التَّقييم أنشطة م
 التَّقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 التَّقييمدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر وتالوهتا حفظ اآلايتاملشاركة و  1
 %20 الثامن االختبار النصفي 2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار) التَّقييم أنشطة
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الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ   

 .املكتبية لألستاذ( السَّاعات ساعات اإلرشاد األكادميي )  -
 .كل  يَّةمساعدة الطلبة يف توفري املصادر غري املتوفرة يف مكتبة ال -
 .مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ) ذوي البصرية ( يف توفري املصادر بربايل -
 .لبةة بشؤون الطَّ إحالة الطلبة الوافدات واملتعثرات واملوهوابت على جلنة األرشاد األكادميي ابلقسم واجلهات املعنيَّ  -
ات ابلربانمج، تعىن مبراجعة املفردات وطرق تدريسها وتقييمها، وتقييم املخرجات من خالل املتابعة املستمرة املقرَّر تشكيل جلنة تطوير -
 م توصياهتا جمللس القسم لتأخذ جمراها األكادميي.سني، مث تقد   لبة وتقارير املدر   اجعة من قبل الطَّ غذية الرَّ للتَّ 
 .ةرس واألنشطة املنزليَّ ة هناية الدَّ ومييَّ قالتَّ إعداد األسئلة -
 دين من خالل الوسائل املتاحة.الب لسماع تالوات املقرئني اجملو   توجيه الطُّ -
 .ة األخرىيَّ ات املشاهبة له يف اجلهات األكادميملقرَّر ة اباملقارنة املرجعيَّ -
 
 والمرافق: التَّعلممصادر  –و 
 :التَّعلممصادر قائمة . 1

 

ر المرجع الرئيس  للمقرَّ
 القرآن الكرمي.-
 الربهان يف جتويد القرآن الكرمي للشيخ حممد صادق قمحاوي. -

 المساندةالمراجع 

 هداية القارئ إىل جتويد كالم الباري للمرصفي. -
 للشيح/ حممود علي بسه. التَّجويديف علم  العميد-

 للشيخ/ حممد مكي نصر. التَّجويدهناية القول املفيد يف علم 

 اإللكترونيةالمصادر 
، جامعة أم   القرىموقع مكتبة  على )يوتيوب(، شرح فضيلة الدكتور: حممد عصام القضاة-

 .ملتقى أهل التفسري، منتدايت قراء القرآناملكتبة الوقفية، 

 ىأخر

 .جملة معهد اإلمام الشاطيب جبدة-
 .ية للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان(اجلمعية العلمية السعودجملة الدراسات القرآنية الصادرة من -
 املكتبة الشاملة .-
 الكبري. اجلامع-
 قاعدة بياانت معهد اإلمام الشاطيب.-
 للشيخ النبهان املصري التَّجويدكرة يف ذ م -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

رمتطلبات  العناصر  المقرَّ

 المرافق
راسي القاعات)  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتة، الد ِّ

 طالًبا. 30قاعة دراسية هبا عدد من الكراسي والطاوالت َتَسع -

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

 احلاسب اآليل. -
 جهاز العرض )الربوجكرت(.-

 يوجد.ال  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخر تجهيزات
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رجودة  تقويمز.   :المقرَّ
  

 التَّقييمطرق  المقيمون مجاالت التقويم

 التَّوووووووووودريسة اسوووووووووورتاتيجيات تقووووووووووومي فاعليَّوووووووووو
ة ايرة للفصووووووول وتقريووووووور فاعليَّوووووووالوووووووز    :مباشووووووور املقرَّرس نفس أستاذ زميل يدر    املستخدمة

 .املستخدمة التَّدريسات اسرتاتيجيَّ 

املتاحوووة  املقووورَّراسوووتبانة تقيووويم  :غوووري مباشووور بالَّ الطُّ  بالَّ طرق تقييم الطُّ 
 .اإللكرتوينعلى املوقع 

 .املقرَّرتقرير  :غري مباشر قيادة الربانمج للمقرَّر التَّعلممدى حتصيل خمرجات 
ر التَّعلممخرجات فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، التَّدريسفاعلية  )مثل.مجاالت التقويم   إلخ(...  التَّعلممصادر  ،للمقرَّ

 تحديدها( تمي)أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  ،التَّدريسأعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) التَّقييم طرق

 

 . اعتماد التوصيفح
 قسم القراءات جهة االعتماد
 6 رقم الجلسة

 هـ23/2/1441 تاريخ الجلسة
 

                                                   
 


