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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة :ساعتان

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
السنة الرابعة  /المستوى العاشر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر  /ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  /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
30

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
30

30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :يهدف المقرر إلى دراسة سور الجزء الخامس والعشرين (تصحيحا ً وتسميعا ً) ،والجزء السادس من
القرآن الكريم (تالوة وتجويداً).
 .2الهدف الرئيس للمقرر :معرفة تالوة األجزاء المقررة من القرآن الكريم ،وحفظها وتسميعها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
ع1
ع2
ع3
2
م1

المعرفة والفهم
أن يعرف الطالب كيفية التالوة الصحيحة الخالية من اللحن الجلي والخفي.
أن يعيد الطالب حفظ السور المقررة دراسياً.
أن يوضح الطالب الربط بين التجويد النظري والتطبيقي.
المهارات
أن يستخدم الطالب الرسم اإلمالئي لبعض الكلمات التي رسمت بالرسم العثماني.
أن يميز الطالب بين استراتيجيات الحفظ المتقن.

م3

أن يكتشف الطالب بعض األحكام التجويدية المتقاربة أو المتشابهة.

م2
3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع2
ع3
م1

م2
م3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
القيم

3
ق1
ق2
ق3

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

ساعات االتصال

تالوة :سورة النساء من اآلية  148إلى اآلية 159
حفظ :سورة الشورى ()13-1
تالوة :سورة النساء من اآلية  160إلى اآلية 176
حفظ :سورة الشورى ()23-14
حفظ :سورة الشورى ()53-24
تالوة :سورة المائدة من اآلية  1إلى اآلية 5
تالوة :سورة المائدة من اآلية  6إلى اآلية 17
حفظ :سورة الزخرف ()14-1
حفظ :سورة الزخرف ()56-15
تالوة :سورة المائدة من اآلية  18إلى اآلية 26
تالوة :سورة المائدة من اآلية  27إلى اآلية 43
حفظ :سورة الزخرف ()73-57
حفظ :سورة الزخرف ()89-74
تالوة :سورة المائدة من اآلية  44إلى اآلية 50
حفظ :سورة الدخان ()29-1
تالوة :سورة المائدة من اآلية  51إلى اآلية 58
حفظ :سورة الدخان ()59-30
تالوة :سورة المائدة من اآلية  59إلى اآلية 66
حفظ :سورة الجاثية ()22-1
تالوة :سورة المائدة من اآلية  67إلى اآلية 81
حفظ :سورة الجاثية ()37-23

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
30

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

ع1

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
الخالية
ححححححيحة
ح
الص
التالوة
كيفية
الطالب
أن يعرف
احملاضرة
من اللحن الجلي والخفي.

طرق التقييم

االخت ترت تا ت تتاةا

ا ت ترت ت تتر تتر ت ت ت

وا شفهي  ،ا واجاا

الرمز

مخرجات التعلم
أن يعيد الطالب حفظ السور المقررة دراسياً.

ع2

استراتيجيات التدريس

ا عصف ا ذهين

طرق التقييم

االخرااةا ا ر ر ر وأوةاق

ا عمل

أوةاق ا تع تم ت تتل وا تر ت ت تتاة تتر،

أن يوضححححححح الطححالححب الربط بين التجويححد النظري احملاضرة

ع3

والتطبيقي.

2.0

المهارات

م1

أن يسححتخدم الطالب الرسححم اإلمالئي لبعض الكلمات ا عص ت ت ت ت تتف ا ت تتذهين -ا رعلم ت تترو ،روال ،االخرا تتاةا
التي رسمت بالرسم العثماني.
ا ر ر ر وأوةاق ا عمل
ابالكرشاف
حل املشت ت ت ت

م2

أن يميز الطالب بين استراتيجيات الحفظ المتقن.

م3

أن يكتشححححححف الطحححالححب بعض األحكحححام التجويححديححة املناقش

3.0

القيم

ا واجاا  ،ا ا ث

– املناقشت ت ت ت

واحلواة –ا رعلم ا ذايت

المتقاربة أو المتشابهة.

االخت ترت تا ت تتاةا

ا ت ترت ت تتر تتر ت ت ت

االخرا ت تتاةا

ا ر ر ر تتت –

وا شفهي  ،وأوةاق ا عمل
وا شفهي

ق1
ق2
ق3
 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م
1

تقديم بحوث –تقارير-أوراق عمل – عروض

2

تقديم شفوي – عروض

3

االختبار الدوري

4

االختبار النهائي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5

10-6

%20

5
10

%15

(باألسبوع)

6

%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 حتر ر ا سا،ا امل راي عضو هيئ ا ررة س وموا،يرها ابجلرول ا رةاسي مب راة نصف ،رد سا،اعضو هيئ ا ررة س.

 اسر اال ا رسائل ا نصي  ،وا رواصل من خ ل ا رب ر اإل رتوين مع ا ط ب وت رو ا ر،م واإلةشاد هلم. االسرفادة من نظام ا ا ك بوةد لرعلم اإل رتوين ابجلامع يف االسرشاةا واإلةشاد األكادميي لط ب. خرم تواصل من خ ل املنظوم اجلامعي .و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

5

القرآن الكريم (المصحف).
 -ا ربهان يف جتو ر ا رآن لشيخ حممر ا صادق قم اوي.

ا نصاب ا ررة سي

 املص ف املعلم لشيخ حممود خليل احلصري.المصادر اإللكترونية

 المكتبة الرقمية السعودية https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ()m-quran.comا وسائط اإل رتوني ا يت تشرمل ،لى ت وة مشاهري ا راء واجملود ن.-املصاحف ا صوتي املسجل مثل مص ف احلصري ،ومص ف املنشاوي ،ومص ف احلذ في وغريها.

أخرى

 ا وسائط اإل رتوني ا يت رم فيها شرح أح ام ا ر وة وا رجو ر ألساتذة املرخصصني يف هذا ا فن. .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

قا،ا ا ررة س ،مروسط امل ا،ر فيها  25م عرا

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قا،ا ،رال جمهزة براات شو.
أجهزة ا عرال ا ساوةة ا ذكي
ال وجر

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

 oا طلا .

فا،لي ا ررة س

مرى حتصيل خمرجا ا رعلم لم رة
مصادة ا رعلم

 oغري مااشر

 oأ،ضاء هيئ ا ررة س.

 oغري مااشر

 oا طلا .

 oغري مااشر

 oقيادا ا ربانمج.

فا،لي طرق ت ييم ا ط ب

طرق التقييم

 oغري مااشر

 oأ،ضاء هيئ ا ررة س.

 oغري مااشر

 oا طلا .

 oغري مااشر

 oأ،ضاء هيئ ا ررة س.

 oمااشر

 oأ،ضاء هيئ ا ررة س.

 oغري مااشر

 oا ط ب.

 oغري مااشر

 oقيادا ا ربانمج.

 oغري مااشر

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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