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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: م28/11/2017-9/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 كلية التربية / قسم الدراسات االسالمية  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالدراسي و التعريف بالمقرر .أ
 ISD416  (4)القرآن الكريم  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان اسبوعيا :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 بكالريوس التربية / تخصص الدراسات االسالمية

 

 سابعالمستوى ال .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 التجويد وآداب التالوة           )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

هذا المقرر )إن المتزامنة مع . المتطلبات 6 .7
 وجدت(: 

 اليوجــــــــد .8

 اليوجــــــــــــد ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %60 النسبة: ✓ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %0 النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

 %40 النسبة: ✓ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

 %0 النسبة:  بالمراسلة .د
    

 %0 النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف .ب
 :هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

تقن أن تو كريممن القرآن الن يالسابع والعشرجزء الأن تحفظ  بعد دراسة هذا المقرر تستطيع الطالبة  

 أن تحسن نطقها للغة العربيةو يمالقرآن الكرن من يالسادس والعشر الجزء تالوة
  

 

  :المقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المقرراالستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات 

 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية ذات الصلة 

  استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المقرر 
 المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات 
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 : المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

ذاريات( رة )الوالذي يبدأ بسون من القرآن الكريم يوالعشر سابعتحفظ الطالبة في هذا المقرر الجزء ال
هي ف( وينتالذي يبدأ بسورة )األحقاون يوالعشر ادسوتجيد تالوة الجزء السوينتهي بسورة )الحديد( 

 .داءمع االتقان وحسن األبسورة )ق( 

 

 قائمة الموضوعات

 عدد الساعات عدد االسابيع  اسم السورة

،االحقاف"ذاريات ال "سورة    2 4 

" الطور ،محمد" سورة  2 4 

النجم، الفتح" ة "سور  2 4 

القمر، الحجرات"  "سورة   2 4 

الرحمن، الحجرات"  "سورة   2 4 

 2 1 اختبار اعمال السنة

"الواقعة، ق" سورة   2 4 

 4 2 سورة الحديد

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد اليوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 اً:أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2
 

 (ساعتان)

 

 تتراتيجياسها واسقياطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .3
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ناسبةالمفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا
 ن يتضمن كلأ لزم يال، مع مالحظة أنه لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمقرر مخرجات تعلم 
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 

 لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م
 استراتيجيات

 مقررللتدريس ال
 طرق التقويم

 المعرفة 1

 أن تعرف الطالبة النطق الصحيح لمفرادت اللغة 1-1
القراءة المنفردة 

 والجماعية
 القراءة الشفوية

 وتواتر التالوات أن تعرف الطالبة طرق ووسائل تصحيح القراءة 1-2
واالنصات السماع 

 لقراء مهرة

تعداد المقرئين 
 ومواقع التالوة

 المعرفيةالمهارات  2

 المناقشة والحوار أن تميز الطالبة بين اللحن الجلي والخفي 2-1

تقييم الطالبة 
على كل مقطع 

 اسبوعيا

 التالوات المتنوعة أن تقارن الطالبة بين المقرئين وتققيم حركات التجويد 2-2
 الحوار

 والمناقشة

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 رصد الحضور حلقات التالوة تسهم في تصحيح االحكام التجويدية لغيرها اثناء القراءة. 3-1

3-2    

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 تفاضل بين قراءات القراء بالمواقعأن  4-1
يح حبرامج تص
 التالوة

نتائج التقويم 
تصحيح و

 التالوة

4-2    

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 السماع والقراءة حركياتطبق قواعد التجويد أن تتقن التالوة شفويا و 5-1
االختبارات 

 الشفوية

 حلقات التالوة أن تقوم قراءة األقران 5-2
التقويم 
  االسبوعي

 

 الفصل الدراسي:خالل  ةبالطل يمقوت مهامجدول  .4

 التقويم المطلوبة مهام م
 

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 التقيمم للحفظ ولتالوة 1
 طول الفصل

 الدراسي
20% 

 .االختبار الشهري 4
االسبوع 

 السادس
20% 

 االختبار النهائي  5
االسبوع 

 الخامس عشر
60% 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

  بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 

 والتواصل عبر البريد الجامعيالعضو حسب جدول  ساعات ( 4الساعة المكتبية  اسبوعياً )

 
 مصادر التعلّم .ه
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 : مبن عاص المصحف العثماني على رواية حفص .1
 غاية المريد في علم التجويد لعطية قابل نصر.  .2

 البيان في تجويد القرآن .3

4.  

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع جامعة الملك سعود للقرآن الكريم 

 موقع مصحف المدينة المنورة 

 المكتبة الصوتية للقرآن الكريم 

 الشبكة االسالمية 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 مواقع المقرئين من أئمة الحرمين الشريفين 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
  راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 معمل صوتيات كامل التجهيزات 

 طالب 30لتسع   قاعة دراسية مجهزة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 منصات اكترونية 

  تنزيل برنامج مخارج وصفات الحروف 

  الكريمتنزيل المكتبة الصوتية للقرآن 

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3

 مكتبية بكرسي دوارة لةطاو •

 معمل صوتيات كامل التجهيزات 
 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج ووضع مقترحات للتحسين 

  المشاركة الفعالة للطالب في المحاضرة 
  مستوى نتائج الطالب في االختبارات 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

  األقران ، داخلي وخارجيتطبيق استبانة تقييم 

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 )التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 لتعلمالمتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب التعليم وامع  اتلقاء 

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم 
  اإللكترونيالتعليم  

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

 النتائج العامة  للطالبه في االختبارات الشفهية والتحريرية 

 ) النتائج االحصائية لنجاح الطالب) معدالت نسب النجاح 
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   نتائج تقييم األبحاث الجماعية والفردية 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 عضاء هيئة التدريس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعفاجتماع ا 

 تطبيق استبانات موضوعية ألخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته 

 وطرق  تقرير عن المقرر وأوجه القصور مراجعة الخطط الدراسية تبعا للمعطيات المتاحة الحديثة
 التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما يحقق 

 جودة المقرر. 

 تقرير عن نسب النجاح  

 قيبل منسقتشكيل لجنة لمراجعة المقرر من  تقرير حول مقترحات التطوير واساليب التعليم والتقويم 
 المواد  

 

 

   الذيبصالح د/ عبد الرحمن  : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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