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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوى
الثامن
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
قرآن7+6+5+4+3+2+1

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
14
14

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :يشتمل المقرر على :تالوة الجزء الرابع من سورة البقرة.
 .1الهدف الرئيس للمقرر :
-

تصحيح تالوة الطالب /الطالبة لكتاب هللا العزيز كما تلقاه العلماء باإلسناد المتصل عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) والبعد عن اللحن والتحريف ،وذلك في التطبيق العملي ألحكام التجويد

-

تعريف الطالب/الطالبة بأصول واساسيات التالوة الصحيحة

-

مراعاة الطالب/الطالبة اآلدب عند قراءة القران او سماعه وعدم مس المصحف إال بطهارة.

-

تالوة جزء كامل من القرآن الكريم.

ربط الطالب/الطالبة بكتاب هللا عز وجل ،وتحبيبها اليه ،وتعويدها تالوته والعمل به في جميع شؤون حياتها العامة والخاصة.

 ر بط الطالب/الطالبة بكتاب هللا عز جلز ,و جتيبهب زا الهزتو جتهجهزالوا توجتزت جالهفز ,بزت شزو لفهزيهات ا الهافة جالخاصة.
3

ز ج

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3

المعرفة والفهم

أ هكج الطالب أج الطالبة فالركا ألصج ,القراءة الصيهية.
أ هطبق الطالب أج الطالبة اآلالاب الفتهلقة بقراءة القرآ الكرهم
أن يتعرف على أهم األحكام التجويدية خالل حماضرات تصحيح التالوة.

 1..4أن يذكر معاين اآلايت إمجاالً

K1
K2
K3
K4

.

2
2.1

المهارات

أن يطبق بعض أحكام التالوة اثناء القراءة.

S1

2.2

أن يطبق أحكام الوقف واالبتداء بشكل صحيح.

S2

2.3

أن يقيم الطالب قراءة أقرانه

S3

 2.4.أ هكج الطالب أج الطالبة قاالرا على التطبهق الهفلو أليكام التلجهال.
3
3.1

S4

الكفاءات

شفواي بشكل جيد وفعال.
أن يتواصل ً

V1

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

V2

3.3

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ،ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

V3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8

ساعات االتصال

التالوة :من 93آل عمران إلى 110
التالوة  :من آية125-111
التالوة  :من 143-126
التالوة 155-144 :
التالوة :من 165-156
التالوة من 200-166
التالوة من  11-1سورة النساء
التالوة من23-12

2
2
2
2
2
2
1
1
المجموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

1.0

المعرفة والفهم

1.1

أ هكج الطالب أج الطالبزة فزالركا ألصزج ,احملاضرة النظرية

طرق التقييم

مالحظة أداء.

الرمز

1.2
…

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

القراءة الصيهية.
أ هطبق الطالب أج الطالبة اآلالاب الفتهلقزة احملاضرة النظرية..
بقراءة القرآ الكرهم
أن يتعر ر رررف علر ر ررى أهر ر ررم األحكر ر ررام التجويدير ر ررة خر ر ررالل جمموعات النقاش
حماضرات تصحيح التالوة.
أن يذكر معاين اآلايت إمجاالً لتعينه على احلفظ.

2.0

المهارات

احملاضرة النظرية

طرق التقييم

االسئلة الشفوية
االسئلة الشفوية
النقاش

2.1

أن يطبق بعض أحكام التالوة اثناء القراءة.

احملاضرة النظرية

مالحظة أداء.

2.2

أن يطبق أحكام الوقف واالبتداء بشكل صحيح.

حلقات النقاش

املناقشات خالل احملاضرة

…

أن يقيم الطالب قراءة أقرانه

احملاضرة األدبية

مالحظة أداء

أ هكزززج الطالزززب أج الطالبزززة قزززاالرا علزززى التعلم التعاوين
التطبهق الهفلو أليكام التلجهال.

املناقشات خالل احملاضرة

3.0
الكفاءات
االختبارات الشفوية
مجموعات النقاش
أن يتواصل شفويًا بشكل جيد وفعال.
3.1
مالحظة األداء
التعليم الذاتي.
أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي الحديثة.
3.2
أن يستخدم مصادر تعلم الكترونية ،ومواقعع تعليميعة العععرو والمناقشععة مععن خععالل تقيعععععيم التكليفععععععات الفرديععععععة
…
والجماعية.
فرق العمل
على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة بالمقرر.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
األسببببببببببببببببببو %20
اختبار أعمال السنة األول
1
السادس
األسبو الثاني %20
اختبار أعمال السنة الثاني
2
عاشر
من الثالب للب %10
تقويم الجهد والعروض التقديمية
3
الرابع عشر
مبببن األول للببب %10
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك
4
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببو %40
اختبار نهاية الفصل الدراسي
5
السابع عشر
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرو تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
االجتماع مع الطالبات في جزء من المحاضرة وتعريفهن بخطة الدراسة  ،وكيفية اختيار المقررات وما تحتاج إليه الطالبة من
معلومات تعينها على تحقيق أهدافها األكادبمبة
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 -التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني البالك بورد ،ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

القرآ الكرهم
التف هال شزو علزم التلجهزالب ابز اللز رتو فكتبزة الفهزارض الرهزا
1985م
قراءات فنجعة  ,مشاهير القراء

دروس خاصة بالتجويد

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرو ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show
معمل مجهز بالصوتيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نفجذج تقههم الفقرر.
اليضزززجر الفتبزززاال ,بزززه األ زززاتذة
الذه هالر ج الف اق ذاتت لإلشاالة األساتذة
ف الخبرات التالره هة.
التقارهر ال نجهة التزو تهزالوا االارة
أعضاء القسم
اللجالة جالق م األكاالهفو.
الطالب

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر
غير مباشر

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
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