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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

  األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 Bis111التجويد وآداب التالوة . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 15 المحاضرات التقليدية 1

 - ال يوجد التعليم المدمج  2

 - ال يوجد اإللكترونيالتعليم  3

 - ال يوجد عن بعدالتعليم  4

 - ال يوجد أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 15 محاضرات 1

 ال يوجد أستوديوأو معمل  2

 ال يوجد إضافيةدروس  3

 ال يوجد )تذكر(ى أخر 4

 15 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى

 4 ساعات االستذكار 1

 4 الواجبات 2

 28 المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 40 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 للمقرر:.  الوصف العام 1

 .تالوة الجزء األول من سورة البقرة

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

تصحيح تالوة الطالب لكتاب هللا العزيز كما تلقته األمة باإلسناد، والبعد عن اللحن والتحريف، ولل  بالتطبيق العملي ألحكام 

 . التجويد

 .تعريف الطالب بأصول وأساسيات التالوة الصحيحة

ب عند قراءة القرآن أو سماعه وعدم مس المصحف إال بطهارةمراعاة الطالب األد . 

 .ربط الطالب بكتاب هللا عزوجل، وتحبيبهم إليه،وتعويدهم تالوته، والعمل به في جميع شؤون حياتهم العامة والخاصة

 .تالوة جزء كامل من القرآن الكريم
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  الفهم و  المعرفة 1

1.1 

 أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و المصطلحات األساسية

الموضوعة في المصحف لتنبيه القارئ كعالمات للوقف الجائز أو الواجب أو 

من  األولالممنوع ، أو المد أو اإلشمام أو السكت أو نحو ذلك في تالوة الجزء 

 القرآن الكريم

 .1.ع

1.2 

 النونلدى العلماء في  أن  يعرف و يفهم التخصص المبني  على التطورات الحديثة

 والمتجانسين المتماثلين أحكام والترقيق والتفخيم والمدود الساكنتان والميم

 من القرآن الكريم األول الجزء تالوة في والمتباعدين والمتقاربين

 .2.ع

  المهارات 2

2.1 

من أحكام أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   لمعالجة القضايا و المشكالت  

 المتماثلين أحكامو والترقيق والتفخيم والمدود الساكنتان والميم النونفي 

 من القرآن الكريم األول الجزء تالوة في والمتباعدين والمتقاربين والمتجانسين

 .1.م

2.2 
أن يمارس  أساليب لالستقصاء، والتحقّق والبحث في القضايا والمشكالت  المعقّدة 

 من القرآن الكريم األول الجزء تالوة فيفي تطبيق علم التجويد أو المعاصرة 

 .2.م

  لقيما 3

3.1 
من  األول الجزء تالوة في .أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية

 القرآن الكريم

 .1ق

3.2 
في إجادته أن يقود  فرق العمل بمرونة وفاعلية، وتحّمل مسؤولية تطوير المهني 

 من القرآن الكريم األول الجزء تالوة في

 .2.ق

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
(  25خالدون " )  آية التالوة : من أول سورة الفاتحة إلى قوله " ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 

 الحفظ : سورة النبأ ، والنازعات.
 

2 

2 
( إلى قوله واركعوا مع الراكعين  26التالوة : من قوله " إن هللا ال يستحي أن يضرب مثال ما " ) آية 

(الحفظ : سورة عبس والتكوير . 43" ) آية   

2 

3 
(  59قوله " بما كانوا يفسقون " ) آية ( إلى  44التالوة : من قوله " أتأمرون الناس بالبر " ) آية 

 الحفظ : سورة االنفطار ، والمطففين.
2 

4 
(  74( إلى قوله " وما هللا بغافل عما تعملون " ) آية  60التالوة : من قوله " وإذا استسقى " ) آية 
 الحفظ : سورة االنشقاق والبروج والطارق.

2 

5 
(الحفظ : سورة  91( إلى قوله " إن كنتم مؤمنين " ) آية  75التالوة : من قوله " أفتطمعون " ) آية 

 األعلى والغاشية والفجر.
1 

6 
 105( إلى قوله " وهللا ذو الفضل العظيم " ) آية  92التالوة : من قوله " ولقد جاءكم موسى " ) آية 
 ( الحفظ : سورة البلد والشمس والليل والضحى.

2 

7 
(  الحفظ :  123( إلى قوله " وال هم ينصرون " ) آية  106آية التالوة : من قوله " ما ننسخ " ) 

 سورة الشرح والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة.

1 

8 
(.  141( إلى قوله " وما هللا بغافل عما تعملون " ) آية  124التالوة : من قوله " وإذ ابتلى " ) آية 

ر والعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والكافرون الحفظ : العاديات والقارعة والتكاث
 

1 
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ناس.والنصر والمسد واإلخالص والفلق وال  

 

 

 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الفهم و  المعرفة 1.0

أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و  1.1

المصطلحات األساسية الموضوعة في المصحف 

للوقف الجائز أو الواجب أو لتنبيه القارئ كعالمات 

الممنوع ، أو المد أو اإلشمام أو السكت أو نحو لل  

 في تالوة الجزء األول من القرآن الكريم

 اختبارات شفهية -1 المحاضرات  -

أن  يعرف و يفهم التخصص المبني  على  1.2

التطورات الحديثة لدى العلماء في النون والميم 

والترقيق أحكام الساكنتان والمدود والتفخيم 

المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين في 

 تالوة الجزء األول من القرآن الكريم

 جلسات الحوار والمناقشة -

 جلسات القراءة واالستماع  -

 نشاط داخل الصف -2

 مهام تطبيقية -3

  

 المهارات 2.0

2.1 

أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   

من أحكام في لمعالجة القضايا و المشكالت  

 والتفخيم والمدود الساكنتان والميم النون

 والمتجانسين المتماثلين أحكامو والترقيق

 الجزء تالوة في والمتباعدين والمتقاربين

 من القرآن الكريم األول

 االختبارات المحاضراتـ

2.2 

أن يمارس  أساليب لالستقصاء، والتحقّق 

والبحث في القضايا والمشكالت  المعقّدة أو 

 تالوة فيفي تطبيق علم التجويد المعاصرة 

 من القرآن الكريم األول الجزء

 التكليف البحثي جلسات الحوار والمناقشة -

    

 لقيما 3.0

3.1 

أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية 

من  األول الجزء تالوة في .واألكاديمية

 القرآن الكريم

 اإللقاء جلسات الحوار والمناقشة

3.2 

أن يقود  فرق العمل بمرونة وفاعلية، 

في إجادته وتحّمل مسؤولية تطوير المهني 

 من القرآن الكريم األول الجزء تالوة في

المحاضرة ، الندوات العلمية ، 

 المنتديات ، الحفالت 

 مهام بحثية وتطبيقية

    

    

 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

 100 -10 10، 7 االختبار الشهري 1

2  1- 15 10-100 

 100-10 9 االختبار النهائي 3

4  13 10-100 

5  15 60-100 
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

 ساعات أسبوعياً( )أربعالساعات المكتبية   -

 .التواصل عبر وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية -2 

 .التواصل عبر موقع الجامعة اإللكتروني وصفحة الكلية -3

 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 القرآن الكريم للمقرر المرجع الرئيس

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قاعيية تدريسييية مجهييزة ومعييدة للعييروض التقديمييية التييي يقييوم بهييا األسييتال 

ميييزودة بمقاعيييد متحركييية، وطييياوالت  طاليييب،{ 35-25والطلبييية تتسيييع  

مسييتديرة، وسييبورة عادييية وورقييية، ومنبيير متحييدث نمناسييبن، مييع نظييام 

نظام تكيييف حيديو وإضياءة  أسالك، معصوتي متكامل وميكرفونات بدون 

 مناسبة.  

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

 كمبيوتر جهاز   -

 (Data Show)جهاز عرض البيانات  -

 السبورة الذكية ، واستخدام القلم اإللكتروني -

 تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات
 ال يوجد

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 تحريري ـ شفهي. أعضاء هيئة التدريس االختبارات  -

 إلكترونية . أعضاء هيئة التدريس، والطالب. االستبانة ) استبانة التقييم  ( -

 مناقشات واختبارات شفهية وتحريرية أعضاء هيئة التدريس. والقيادات. المقابلة ) لعينة من طلبة المقرر( -
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم ة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل يفاعل، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيفح
 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الثامنة عشر رقم الجلسة

 هـ02/06/1441 تاريخ الجلسة
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