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أ. التعریف بالمقرر الدراسي:  

6. نمط الدراسة (اختر كل ما ینطبق) 

7. ساعات التعلم الفعلیة للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي) 

1. الساعات المعتمدة:

2. نوع المقرر

أخرىمتطلب قسممتطلب كلیة ✔متطلب جامعة أ.

اختیاري إجباري ب.

السنة الثالثة- المستوى الخامس 3. السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر

4. المتطلبات السابقة لھذا المقرر (إن وجدت) 
الیوجد متطلب سابق لھذا المقرر

5. المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر (إن وجدت)

الیوجد 

النسبة عدد الساعات التدریسیةنمط الدراسةم

١٠٠٪٣٠المحاضرات التقلیدیة1

الیوجد الیوجد التعلیم المدمج 2

الیوجد الیوجد التعلیم اإللكتروني 3

الیوجد الیوجد التعلیم عن بعد 4

الیوجد الیوجد أخرى 5

ساعات التعلمالنشاطم

ساعات االتصال

٣٠محاضرات1

الیوجد معمل أو إستودیو2

الیوجد دروس إضافیة3

الیوجد أخرى (تذكر)4

٣٠اإلجمالي

ساعات التعلم األخرى*

الیوجد ساعات االستذكار1

الیوجد الواجبات2

الیوجد المكتبة3
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* ھـي مـقدار الـوقـت المسـتثمر فـي الـنشاطـات الـتي تـسھم فـي تـحقیق مخـرجـات الـتعلم لـلمقرر، ویـشمل ذلـك: جـمیع أنشـطة الـتعلم، مـثل: سـاعـات االسـتذكـار، 
إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة 

ب- ھدف المقرر ومخرجاتھ التعلیمیة: 
رئیس ؟ 

 .
-.- أن یربط الطالب بكتاب هللا العزیز، وتحبیبھ إلیھ، وتعویده تالوتھ . 

 - أن یحفظ الجزء الثامن والعشرین من القرآن الكریم . 
 - أن یعمل بالقرآن الكریم في جمیع شؤونھ .  

- أن یتعرف الطالب على غریب الكلمات القرآنیة . 

الیوجد إعداد البحوث/ المشاریع4

الیوجد أخرى (تذكر)5

٣٠اإلجمالي
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ج. موضوعات المقرر  
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ساعات االتصالقائمة الموضوعاتم

١

مـقدمـة تـعریـفیة. تـصحیح تـالوة سـورة: الـمجادلـة مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (10) مـع الـتكلیف 
بحفظھا ، شرح معاني المفردات، استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید. 

تـسمیع سـورة: الـمجادلـة مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (10)، تـصحیح تـالوة سـورة الـمجادلـة مـن اآلیـة 
(11) إلـى آخـر الـسورة مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة: األعـراف. شـرح غـریـب الـقرآن. 

استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

٢

٢
تـسمیع سـورة الـمجادلـة مـن اآلیـة (11) إلـى آخـر الـسورة. تـصحیح تـالوة سـورة: الحشـر مـن اآلیـة 
(1) إلـى اآلیـة (10) مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة: األنـفال. شـرح غـریـب الـقرآن. اسـتنباط 

وتطبیق جمیع أحكام التجوید.
٢

٣
تـسمیع سـورة: الحشـر مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (10). تـصحیح تـالوة سـورة: الحشـر مـن اآلیـة 
(11) إلـى آخـر الـسورة مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة یـونـس. شـرح غـریـب الـقرآن. اسـتنباط 

وتطبیق جمیع أحكام التجوید.
٢

٤
تـسمیع سـورة: الحشـر مـن اآلیـة (11) إلـى آخـر. تـصحیح تـالوة سـورة: الـممتحنة مـع الـتكلیف 

٢بحفظھا. تالوة سورة التوبة. شرح غریب القرآن. استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

٢االختبار النصفي. ٥

٦
تـصحیح تـالوة سـورة: الجـمعة مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة: ھـود. شـرح غـریـب الـقرآن. 

٢استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

٧
تـسمیع سـورة: الجـمعة. تـصحیح تـالوة سـورة الـمنافـقون مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة: 

٢یوسف. شرح غریب القرآن. استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

تـسمیع سـورة الـمنافـقون. تـصحیح تـالوة سـورة : الـتغابـن مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورة: ٨
الرعد. شرح غریب القرآن. استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

٢

تـسمیع سـورة : الـتغابـن. تـصحیح تـالوة سـورة: الـطالق مـع الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة سـورتـي: ٩
إبراھیم والحجر. شرح غریب القرآن. استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.

٢

١٠
تـسمیع سـورة: الـطالق. تـصحیح تـالوة مـن سـورة: التحـریـم مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (7) مـع 
الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة: سـورة النحـل. شـرح غـریـب الـقرآن. اسـتنباط وتـطبیق جـمیع أحـكام 

التجوید.
٢

١١
تـسمیع سـورة: الـطالق. تـصحیح تـالوة مـن سـورة: التحـریـم مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (7) مـع 
الـتكلیف بـحفظھا. تـالوة: سـورة النحـل. شـرح غـریـب الـقرآن. اسـتنباط وتـطبیق جـمیع أحـكام 

التجوید.
٢
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2. أنشطة تقییم الطلبة  

أنشطة التقییم (اختبار تحریري، شفھي، عرض تقدیمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ) 

ھـ - أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي: 

١٢
تـسمیع سـورة: التحـریـم مـن اآلیـة (1) إلـى اآلیـة (7). تـصحیح تـالوة مـن سـورة: التحـریـم مـن اآلیـة 
(8) إلـى آخـر الـسورة مـع الـتكلیف بـحفظھا ة. تـالوة سـورة: اإلسـراء. شـرح غـریـب الـقرآن. 

استنباط وتطبیق جمیع أحكام التجوید.
٢

٢تسمیع سورة: التحریم من اآلیة (8) إلى آخر السورة. مراجعة عامة لما سبق.١٣

٢االختبار النھائي ١٤

٣٠المجموع

توقیت التقییم أنشطة التقییمم
(باألسبوع)

النسبة  
من إجمالي درجة التقییم

١٠٪مستمر التقویم المستمر + واجبات صغیرة1

٢٠٪التاسع اختبار نصفي2

١٠٪الثاني عشر كتابة بحث أو تقریر3

٦٠٪السادس عشر االختبار النھائي4

 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب ,           
. وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه
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و – مصادر التعلم والمرافق:  
1. قائمة مصادر التعلم: 

2. المرافق والتجھیزات المطلوبة: 

المرجع الرئیس للمقرر

1. الـقرآن الـكریـم .  2. كـتاب غـریـب الـقرآن لـلراغـب األصـفھانـي، أو كـتاب كـلمات الـقرآن 
للشیخ حسنین 

محمد مخلوف . 
3. كتاب البرھان في تجوید القرآن الكریم للشیخ محمد صادق قمحاوي . 

2

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونیة

اخرى 

-    
1. كتاب هداية القارئ إلى تجويد كالم الباري -

للمرصفي . 
 2. العميد في علم التجويد للشيخ محمود علي -

بسه . 3. نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ 
محمد مكي نصر .
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ز. تقویم جودة المقرر: 
  

متطلبات المقررالعناصر

المرافق 
(القاعات الدراسیة، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... 

إلخ)

-قاعة مجھزة بتقنیات العرض. 
-طاوالت مستدیرة لفرق العمل . 

-سبورة ذكیة .

التجھیزات التقنیة 
(جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)

- جھاز حاسب آلي . 
- طابعة لیزر. 

- إنترنت 

الیوجد تجھیزات أخرى (تبعاً لطبیعة التخصص)

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

اســتبانــة تــوزع عــلى الــطالب لــتقییم 
الـمقرر , ویـتم تـوزیـعھا فـي نـھایـة الـفصل 

.

 حلقة نقاش مع زمالء القسم .
 - التواصل مع األقسام المناظرة
 بالجامعات السعودیة والعربیة .
 - االستفادة من الھیئة الوطنیة للتقویم
واالعتماد األكادیمي , وطلب زیارتھا

مباشر 

. ِصـف إجـراءات التخـطیط لـلمراجـعة 
الـدوریـة لـمدى فـعالـیة  الـمقرر الـدراسـي 

والتخطیط لتطویره:

إنجاز الطالب ( مثل: 
تدقيق تصحيح عينة من 
أعمال الطلبة بواسطة 
أعضاء هيئة تدريس 
مستقلين، والتبادل 
بصورة دوريٍة لتصحيح 
االختبارات أو عينة من 
الواجبات مع أعضاء هيئة 
تدريس من مؤسسة 
أخرى):

مباشر 

-  تحـلیل نـتائـج الـتغذیـة الـراجـعة مـن 
خالل التقاریر والتوصیات المختلفة .

-  مقارنة نتائج الطالب 
بنتائج طالب كليات , أو 
جامعات أخرى .

غیر مباشر 
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مجاالت التقویم (مثل. فاعلیة التدریس، فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ) 
المقیمون (الطلبة، أعضاء ھیئة التدریس، قیادات البرنامج، المراجع النظیر، أخرى (یتم تحدیدھا) 

طرق التقییم (مباشر وغیر مباشر) 

ح. اعتماد التوصیف  

- وضـع خـطة تـنفیذیـة لـتلك الـتوصـیات 
فــي حــدود اإلمــكانــات الــمتوفــرة فــي 

الجامعة .

- تحـلیل االخـتبارات ومـقارنـتھا مـع جـھة 
أخــــرى مــــن الــــجوانــــب الــــتالــــیة 

( الشمولیة ,التمیز , الصعوبة).
غیر مباشر 

- تــصحیح عــینات مــن أوراق اإلجــابــات 
والـواجـبات مـن زمـیل مـتخصص ودراسـة 

ثبات النتائج
غیر مباشر 

ورش عـمل ألعـضاء ھـیئة الـتدریـس حـول 
غیر مباشر االستراتیجیات الحدیثة للتدریس .

- تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى الـتعامـل 
مع برنامج (جسور) في التعلیم عن بعد .

غیر مباشر 

- تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى كـیفیة 
الــــتعامــــل مــــع قــــواعــــد الــــبیانــــات 

البحثیة ,والمكتبات اإللكترونیة .
غیر مباشر 

- تــدریــب أعــضاء ھــیئة الــتدریــس عــلى 
كــیفیة تــحویــل الــمقررات إلــى مــقررات 

إلكترونیة , وتفعیل التعلم عن بعد.
مباشر 

- عـقد مـؤتـمرات ونـدوات حـول األسـالـیب 
الحـدیـثة فـي الـتدریـس , واسـتضافـة أشھـر 

الخبراء في الداخل والخارج .
مباشر 

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

جھة االعتماد

رقم الجلسة

تاریخ الجلسة


