
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2لشاٌ كشَى  انًمشس:اسى 

 2-6028286 انًمشس:سيض 
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  انذساسٍ:انرعشَف تانًمشس أ. 

  انًعرًذج:انساعاخ . 6

 انًمشسَىع . 2

   ِزطٍت جبِؼخ أ.
ِزطٍت 

   أخشي        ِزطٍت لغُ     ٍُخو

    اخزُبسٌ   إججبسٌ  ب.

  6431/6448َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًسرىي  انسُح. 3

 انًسرىي انثانث

 

 وجذد( إْ). انًرطهثاخ انساتمح نهزا انًمشس 4

 6انمشاٌ انكشَى  6028686-2
 

 وجذد( )إْانًرطهثاخ انًرضايُح يع هزا انًمشس . 5

 

 الَىخذ

 

 ِب َٕطجك( )اخزش وًًَط انذساسح . 6

 انُسثح  عذد انساعاخ انرذسَسُح انذساسح ًَط و

 %63 ساعراٌ اسثىعُا انًساضشاخ انرمهُذَح 1

 ال َىجذ ال َىجذ انرعهُى انًذيح  2
 ال َىجذ ال َىجذ  اإلنكرشوٍَانرعهُى  3
 ال َىجذ ال َىجذ  عٍ تعذانرعهُى  4
 ال َىجذ ال َىجذ  أخشي 5

 

 

 ِغزىي اٌفظً اٌذساعٍ( )ػًٍ انفعهُح نهًمشسانرعهى  ساعاخ. 7

 ساعاخ انرعهى انُشاط و

 ساعاخ االذصال

 15×2 ِحبػشاد 1
 ال َىجذ إعزىدَىأو ِؼًّ  2
 ال َىجذ إػبفُخدسوط  3
 ال َىجذ رزوش()ي أخش 4

 عبػخ 33 اإلخًانٍ 
 ساعاخ انرعهى األخشي*

 عبػزبْ اعجىػُب عبػبد االعززوبس 1
 عبػخ اعجىػُب اٌىاججبد 2
 ال َىجذ ِىزجخ  اٌّىزجخ 3
 عبػزبْ اعجىػُب اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4
 ال َىجذ ()رزوشأخشي  5

 عبػبد اعجىػ5ُٓ اإلخًانٍ 
االعيززوبس، ، وَشيًّ رٌيه: جُّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُ، ِضيً: عيبػبد ٌٍّميشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشبؽبد اٌزيٍ رغيهُ فيٍ رحمُيك ِخشجيبد اٌيزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوع، واٌىلذ اٌزٌ َمؼُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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 انرعهًُُح:انًمشس ويخشخاذه  هذف -ب

 هًمشس:انعاو نىصف ان. 6

 وطف ػبَ ٌٍّمشس: رالوح جضء رجبسن ِٓ اٌمشاْ اٌىشَُ رالوح ِزمٕه وحفع اٌغىس

 

 

  انهذف انشئُس نهًمشس. 2

 ٌغىس اٌّطٍىة رالورهب و حفظهب ػًٍ ارُ وجه.ارمبْ اٌطبٌت 

 

 نهًمشس:يخشخاخ انرعهى . 3

 يخشخاخ انرعهى نهًمشس
  سيض

انًشذثط انرعهى يخشج 

  نهثشَايح

  انًعاسف 1

  أٌ َعشف انطانة كُفُح انرالوج انصسُسح نهًمشس. 1.1

  أٌ َسرطُع انطانة زفظ انًمذاس انًمشس ويعشفح أزكاو انردىَذ 1.2

1.3   

1...   

  انًهاساخ 2

  يهاسج ذسًم انًسؤونُح انفشدَح تأداء انىاخثاخ انًكهف تها. 2.1

يهاسج انًشاسكح فٍ فشق انعًم اندًاعٍ. يهاسج ذسًم انُمذ فٍ أثُاء انًُالشح وذصسُر انخطأأ  2.2

 .فٍ انرالوج

 

  يهاسج اندىدج فٍ ذالوج انمشآٌ انكشَى 2.3

  أحكام تجويد لها طريقة خاصة في التطبيق واألداءمهارة اإلدراك بوجود  ...2

  انكفاءاخ 3

  يهاسج انرىاصم تٍُ انًعهى وطالته عٍ طشَك وسائم االذصال انسذَثح 3.1

يهاسج االسرًاع إنً لشاء انعانى اإلساليٍ انًدّىدٍَ عٍ طشَك انىسائم انسذَثح. يهأاسج انأرالوج  3.2

 انًدّىدٍَانصسُسح يٍ خالل انرىاصم يع انمشاء 

 

3.3   

3...   
 

  انًمشس يىضىعاخج. 

 االذصالساعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

1 

 - انسفظ

---   

 انًهك
2 

 2 انمهى 

 2 انسالح

 2 انًعاسج

 2 َىذ 

 2 انًضيم  –اندٍ 

 2 انمُايح-انًذثش

 2 االَساٌ 

 2 انًشسالخ

2 

 - اٌزالوح

 2 االسشاء

 2 انكهف

 2 يشَى 
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 االَثُاء    –طه 

 2 انسح

 2 انًؤيُىٌ  

 2 انفشلاٌ-انُىس 

3 
  اٌزجىَذ

 2 اٌّذ و الغبِه

  انًدًىع

 

 وانرمُُى:انرذسَس  د.
 ُى ُانرم وطشقيخشخاخ انرعهى نهًمشس يع كم يٍ اسرشاذُدُاخ انرذسَس  ستط . 6

 ُىُانرم طشق انرذسَس اسرشاذُدُاخ يخشخاخ انرعهى  شيضان

 انًعاسف 1.0

 أْ َؼشف اٌطبٌت وُفُخ اٌزالوح اٌظحُحخ ٌٍّمشس. 1.1

رظيييحُال ريييالوح اٌطبٌيييت فيييٍ 

 اٌفظً أِبَ صِالئه.

عّبع ِحفىظه ٌَّبد اٌّميشس 

 حفظهب

عّبع رالوح اٌطبٌيت فيٍ ويً 

 ِحبػشح ورمىَّهب

1.2 
أْ َغييزطُغ اٌطبٌييت حفييع اٌّمييذاس اٌّمييشس وِؼشفييخ 

 أحىبَ اٌزجىَذ
 م الحفظيتقي 

 انًهاساخ 2.0

2.1 
ِهيييبسح رحّيييً اٌّغيييروٌُخ اٌفشدَيييخ ثييي داء اٌىاججيييبد 

 اٌّىٍف ثهب.
 اٌّالحظخ اٌّجبششح اٌزذسَظ ثطشَك اٌّجّىػبد

2.2 

ِهييبسح اٌّشييبسوخ فييٍ فييشق اٌؼّييً اٌجّييبػٍ. ِهييبسح 

رحًّ إٌميذ فيٍ أصٕيبء إٌّبلشيخ ورظيحُال اٌخطي  فيٍ 

 اٌزالوح.

إعييييييّبع اٌطييييييالة ريييييييالواد 

 صِالئهُ
 

 اٌجىدح فٍ رالوح اٌمشآْ اٌىشَُِهبسح  2.3
إسممممممطالب الومممممم   تمممممم  ا  

 لةنط ذجية طسج  

 ضع طعاليير يتم طن خ لهال 
تقمممممم يم المممممممت     الحفمممممممظ 
 ضبو أداء التج يد  القدر  
علممم طعر ممة أحاممالم التج يممد 

 النظري

2.4 
طهمممالر  اادراو ب جممم د أحامممالم تج يمممد لهمممال وريقمممة 

 خالصة  ي التوبيق  األداء

ريييييييالواد إعييييييّبع اٌطييييييالة 

 صِالئهُ
 

 انكفاءاخ 3.0

3.1 
ِهييبسح اٌزىاطيييً ثيييُٓ اٌّؼٍييُ وؽالثيييه ػيييٓ ؽشَيييك 

 وعبئً االرظبي اٌحذَضخ

عّبع اَِبد ِٓ ثؼغ اٌميشاء 

اٌّؼيييييشوفُٓ أو ِيييييٓ ِيييييذسط 

.رييييالوح  اٌّمييييشس ػييييذح ِييييشاد

 اَِبد ٔظشاً ػذح ِشاد

ؼٍييييييُ ػٍييييييً اٌّالحظييييييخ اٌّ

  اٌطبٌت

3.2 

اإلعالٍِ اٌّجّىدَٓ ِهبسح االعزّبع إًٌ لشاء اٌؼبٌُ 

ػييييٓ ؽشَييييك اٌىعييييبئً اٌحذَضييييخ. ِهييييبسح اٌييييزالوح 

 اٌظحُحخ ِٓ خالي اٌزىاطً ِغ اٌمشاء اٌّجّىدَٓ

 

رجييبدي اٌّؼٍىِييبد ػييٓ ؽشَييك 

اٌجشَييييييييييييذ اإلٌىزشؤييييييييييييٍ أو 

اإلعىبَت ؤحىهّب ِٓ وعبئً 

 االرظبي

 

ِالحظييييييخ اٌطييييييالة ػٍييييييً 

 ثؼؼهُ

…    

 انطهثح  ذمُُى أَشطح. 2

 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى

 )ثبْعجىع(
 انُسثح 

 ُىُانرمدسخح  إخًانٍيٍ 

 %13 ِغزّش اٌزمىَُ اٌّغزّش + واججبد طغُشح 6

 %23 اٌزبعغ اخزجبس ٔظفٍ 2

 %13 اٌضبٍٔ ػشش وزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %63 اٌغبدط ػشش االخزجبس إٌهبئٍ 4
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 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى

 )ثبْعجىع(
 انُسثح 

 ُىُانرمدسخح  إخًانٍيٍ 

5    

6    

7    

0    
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشع  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ

 

 

 انطالتٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلسشادأَشطح  -هـ 
      انساعاخ انًكرثُح يكرىتح أياو زدشج األسراراخ السرمثال انطانثاخ ، وذمذَى انذعى واإلسشاد وانرىخُه -

 اَشطح االسشاد االكادًٍَ يىخىدج نكُها غُش يفعهح تانشكم انكافٍ.-

 َسراج عذد كثُش يٍ انطالب انً انذعى  انطالتٍ نرسٍُ ذسصُههى انعهًٍ.-

 
  وانًشافك:يصادس انرعهى  –و 
 انرعهى:يصادس لائًح . 6

 نهًمشس انًشخع انشئُس

 وزبة اٌمشاْ اٌىشَُ

 وزبة اٌجشهبْ فٍ رجىَذ اٌمشآْ اٌىشَُ ٌٍشُخ ِحّذ طبدق لّحبوٌ. .1

 واٌزمبسَش وغُشهب(. اٌّشاجغ اٌشئُغخ )اٌّمبالد 2

 انًساَذجانًشاخع 
 وزبة هذاَخ اٌمبسئ إًٌ رجىَذ والَ اٌجبسٌ ٌٍّشطفٍ.

 اٌؼُّذ فٍ ػٍُ اٌزجىَذ ٌٍشُال/ ِحّىد ػٍٍ ثغه

 ٔهبَخ اٌمىي اٌّفُذ فٍ ػٍُ اٌزجىَذ ٌٍشُخ/ ِحّذ ِىٍ ٔظش

 اإلنكرشوَُحانًصادس 

 ط قع طاتبة الطلو عبدهللا بجالطعة أم القرى. -
خيطة القراءا  القرآنية.  خالدم الحرطين الشريفين لوبالعة الطصحف الشريف. ط قع طجطع

 الطاتبة الشالطلة.
 اللمم ا    األسممو انال  الطدطجممةل  الطعمماليير  يممال . أي طمم اد تعليطيممة أخممرى طرمم  البرطج5

 الطهنية

  يأخش
 . لشص طٍت ) هبسد دعه ( اٌجبِغ اٌىجُش ٌٍزشاس -

 اٌؼشثُخ وِشاجؼهب اٌّؼزّذح ِٓ اٌّشاوض اٌجحضُخ .اْعطىأبد اٌخبطخ ثؼٍىَ  -

 

 انًطهىتح:انًشافك وانردهُضاخ . 2

 يرطهثاخ انًمشس انعُاصش

 انًشافك
 إٌخ(...  ، لبػبد اٌّحبوبحاٌؼشع اٌذساعُخ، اٌّخزجشاد، لبػبد اٌمبػبد)

 . لبػخ ِجهضح ثزمُٕبد اٌؼشع -

 . ؽبوالد ِغزذَشح ٌفشق اٌؼًّ -

 عجىسح روُخ . -

 انرمُُح انردهُضاخ
 اٌجشِجُبد( اٌزوُخ،اٌغجىسح  اٌجُبٔبد،ػشع  )جهبص

 . جهبص حبعت آٌٍ -

 . ؽبثؼخ ٌُضس -

 أزشٔذ -

 رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخظض() يأخش ذدهُضاخ

. ػييشوسح إَجييبد ِؼّييً حبعييىثٍ ٌٍمييشآْ اٌىييشَُ، َييزؼٍُ اٌطبٌييت ِييٓ خالٌييه 

ِيٓ خيالي االعيزّبع وُفُيخ ريالوح اٌميشآْ اٌىيشَُ وإٌطيك اٌظيحُال ٌْفبظيه، 

 واإلٔظبد، وِٓ صُ اٌمشاءح.
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 نًمشس:اخىدج  ذمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انر ىٌانًمًُ يداالخ انرمىَى

طقالرنة نتال ج الواللبال  بنتال ج  -
 واللبال  اليال   جالطعال  أخرى .

 حٍمخ ٔمبػ ِغ صُِالد اٌمغُ -

اعيييزجبٔخ ريييىصع ػٍيييً اٌطبٌجيييبد ٌزمُييييُُ 

ٔهبَييخ اٌفظييً اٌّمييشس وَييزُ رىصَؼهييب فييٍ 

 رؼٍُُ اٌّؼٍُ ٌٕفغه ِٓ خالي صِالئه

تحلي  االختبالرا   طقالرنتهال طع  -
جهة أخرى طن الج ان  التاللية ) 

 الشط لية ل التطيز ل الصع بة ( 
 

اٌزىاطييً ِييغ اْلغييبَ إٌّييبظشح  -

 ثبٌجبِؼبد اٌغؼىدَخ واٌؼشثُخ

اعييزمجبي صَييبساد ِييٓ وٍُييبد و جبِؼييبد 

 اخشي

ااجالبممممال  طممممن أ راق ة تصممممحي  عينمممم
 ال اجبمممممال  طمممممن زطيلمممممة طتخصصمممممة 

  دراسة ربال  النتال ج .

 لُبداد اٌجشٔبِج-
اٌزىاطً و االعزفبدح ِٓ هُئخ االػزّيبد -

 االوبدٍَّ 

 
 

  

   

 
  

   

 إٌخ(ِظبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ ؽشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحظًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِضً.ِجبالد اٌزمىَُ 

 رحذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػؼبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (ِجبشش وغُش ِجبشش)ُُ مُاٌز ؽشق

 

 

 

 . اعرًاد انرىصُف ذ
  خهح االعرًاد

  سلى اندهسح

  ذاسَخ اندهسح

 


