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تٛص١ف اٌّمشس اٌذساسٟ
اسم المقرر :علم التجويد

رمز المقررISLS 208 :

ّٔٛرج تٛص١ف ِمشس دساسٟ
إسُ اٌّؤسسح اٌتؼٍ١ّ١ح :جاِؼح تثٛن
اٌىٍ١ح /اٌمسُ :كهٛخ انزشثٛخ ٔاٜداة

تاس٠خ اٌتٛص١فْ0441/8:ـ

لغى انذساعبد اإلعاليٛخ.

أ .اٌتؼش٠ف تاٌّمشس اٌذساسِٚ ٟؼٍِٛاخ ػاِح ػٕٗ
رغٕٚذ ISLS 208
 .0اعى انًمشس انذساعٔ ٙسيضِ:
 .2ػذد انغبػبد انًؼزًذح :عبػزبٌ
 .3انجشَبيظ (أٔ انجشايظ) انز٘ ٚمذو ػًُّ انًمشس انذساع:ٙ

(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

 .4انغُخ أٔ انًغزٕٖ انذساع ٙانز٘ ٚؼطٗ ف ّٛانًمشس انذساع :ٙانًغزٕٖ انضبنش
 .5انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس(إٌ ٔعذد) :ال ٕٚعذ
 .6انًزطهجبد انًزضايُخ يغ ْزا انًمشس (إٌ ٔعذد):
 .7يٕلغ رمذٚى انًمشس ،إٌ نى ٚكٍ ف ٙانًمش انشئٛظ نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ :المقر الرئٌس لكلٌة التربٌة
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعٌة للجامعة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
ًَ .8ؾ انذساعخ انًزجغ (اخزش كم يب ُٚطجك):
أ .لبػبد انًؾبػشاد انزمهٛذٚخ

َؼى

انُغجخ:

%61

ب .انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

نعم

انُغجخ:

%01

ج .رؼهٛى يذيظ (رمهٛذ٘ ٔػٍ ؽشٚك اإلَزشَذ)

نعم

انُغجخ:

%01

د .ثبنًشاعهخ

نعم

انُغجخ:

%01

ه .أخشٖ

نعم

انُغجخ:

%01

تؼٍ١ماخ:
المقصود بالطرق األخرى هو تدرٌب الطالبات على عمل أبحاث متعلقة بمفردات المنهج ومناقشاتها معهم
وذلك لتدرٌب الطالبات على البحث العلمً وتعرٌفهن بأمهات الكتب المتعلقة بالعلم الشرعً .

ب .األ٘ذاف
-0يبْذف انًمشس انشئٛظ ؟
-0أٌ ٚزمٍ انطبنت رالٔح كزبة هللا رؼبنٗ رالٔح يغٕدح يزمُخ.
-2أن ٌدرك الطالب أهمٌة التجوٌد الرتباطه بإتقان تالوة كتاب هللا .
 -3أن ٌكون الطالب على دراٌة بأهم أحكام التجوٌد؛ كمخارج الحروف وصفاتها ٔغٛشْب .
 -4أن ٌتقن الطالب أحكام التجوٌد نظرٌا وتطبٌقٌا ؛ لٌستعٌن بها فً تالوة كتاب هللا تعالى .
 -5أن ٌستخرج الطالب من نصوص القرآن نماذج تطبٌقٌة ألحكام التجوٌد المختلفة.
 -6أٌ ًٚهك انطبنت انمذسح ػهٗ رؼهٛى ٔرذسٚت غٛشِ ػهٗ رطجٛك األؽكبو انزغٕٚذٚخ .
-2اركش ثئٚغبص أ٘ خطؾ ٚ -زى رُفٛزْب  -نزطٕٚش ٔرؾغ ٍٛانًمشس انذساع( . ٙيضم االعزخذاو انًزضاٚذ نزمُٛخ

انًؼهٕيبد أٔ يشاعغ اإلَزشَذٔ ،انزغٛٛشاد ف ٙانًؾزٕٖ كُزٛغخ نألثؾبس انغذٚذح ف ٙيغبل انذساعخ).
-0
-2
-3
-4
-5

تعدد المراجع للمادة العلمٌة.
تبسٌط المادة بتحضٌر ملخص ٌتضمن :أحكام التجوٌد ،وطرق أداء التالوة
استخدام شبكة االنترنت فً استخراج المادة العلمٌة والصور ذات الصلة بالموضوع.
تنوٌع طرق الشرح وأسالٌبه.
تفعٌل البرٌد االلكترونً إلرسال الواجبات والمهام ،واستقبالها

ٌ
ٔطف ػبو ثبنطشٚمخ َفغٓب انًغزخذيخ ف ٙانُششح انزؼشٚفٛخ
جٚ .صف اٌّمشس اٌذساس( ٟيالؽظخ :انًطهٕة ُْب
أٔدنٛم انجشَبيظ).

ٔطف ػبو نهًمشس:
يتناول المقرر مقدمة عن عمم التجويد وأحكام االستعاذة والبسممة وأحكام النون الساكنة والتنوين ثم أحكام
الميم الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين ،ثم المدود كما يتناول المخارج والصفات ،باإلضافة إلى
التفخيم والترقيق والمتماثمين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين  ،ثم همزتا الوصل والقطع كما يدرس

وأحكام الوقف واالبتداء ،ثم أحكام اإلمالة ،ويتم تطبيق هذه األحكام عمى جزء (عم) تالوة وحفظًا.
 .0اٌّٛضٛػاخ اٌتٕ٠ ٟثغ ٟتٕاٌٙٚا:
لائّح اٌّٛضٛػاخ
مقدمة عن علم التجوٌد تتضمن :تعرٌفه  ،وفضله وثمرته ،وغاٌته ،وموضوعه.
أحكام االستعاذة والبسلمة
أحكام النون الساكنة والتنوٌن ،وتطبٌقات ذلك
أحكام المٌم الساكنة والتنوٌن ،وتطبٌقات ذلك
أحكام النون والمٌم المشددتٌن ،وأحكام الغنة ومراتبها
الم ّد وأقسامه ،وأنواعه ،وحكم ك ّل نوع منه
تمة الحدٌث عن أحكام الم ّد
مخارج الحروف؛ العامة والخاصة.
صفات الحروف
التفخٌم والترقٌق .التماثل ،والتجانس ،والتقارب ،والتباعد
همزتا الوصل والقطع
الوقف واالبتداء
اإلمالة

ساػاخ اٌتذس٠س
2

ػذد األسات١غ
األعجٕع
األٔل
انضبَٙ
انضبنش
انشاثغ
انخبيظ
انغبدط
انغبثغ
انضبيٍ

2
2
2
2
2
2
2

انزبعغ
انؼبشش
انؾبد٘ ػشش

2
2
2

انضبَ ٙػشش
انضبنش ػشش

2
2

 .2إجّاٌ ٟػذد ساػاخ اٌّمشس ٚتٛص٠ؼٙا:
ِحاضشاخ

عبػبد انزذسٚظ انفؼهٛخ
انغبػبد انًؼزًذح

26
26

دسٚس
إضاف١ح

ِؼاًِ أٚ
استذٛ٠

تطث١ك

أخشٜ

اٌّجّٛع

 .3ػذد ساػاخ اٌذساسح  /اٌتؼٍُ اٌفشد( ٞاإلضاف)ٟاٌت٠ ٟم َٛتٙا اٌطاٌة خالي أسثٛػ١ا:

ِ .4خشجاخ اٌتؼٍُ ٌٍّمشس ٚفما ٌّجاالخ اإلطاساٌٛطٌٍّٕ ٟؤ٘الخ ٚاتسالٙا ِغ طشق ل١اسٙا
ٚاستشات١ج١اتتذس٠سٙا
٠حذد اٌجذٚي اٌتاٌِ ٟجاالخ ِخشجاخ اٌتؼٍُ اٌخّسح اٌٛاسدج ف ٟاإلطاس اٌٛطٌٍّٕ ٟؤ٘الخ
 أٚال :لى ثًمء انغذٔل ثًخشعبد رؼهى انًمشس،ثؾٛش ركَٕمبثهخ نهمٛبط ؽغت انًطهٕة ف ٙيغبالد انزؼهى انًُبعجخ. ثأ١ا :ػغ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انز ٙرُبعت ؽشق انزم ًٕٛٛرزغك يؼٓبٔيغ يخشعبد انزؼهى انًغزٓذفخ. ثاٌثا :ػغ ؽشق انزمًٛٛبنًُبعجخ انز ٙرغبػذ ػهٗ لٛبط ٔرمٕٚى يخشعبد انزؼهى ثذلخٚٔ ،غت أٌ رزغك يخشعبد رؼهى انًمشسانًغزٓذفخ ٔؽشق رمًٓٛٛبٔاعزشارٛغٛبد رذسٚغٓب نزشكم يؼب ً ػًهٛخ رؼهى ٔرؼهٛى يزكبيهخ ،يغ يالؽظخ أَّ ال ٚهضو أٌ ٚزؼًٍ
كم يمشس يخشعبد رؼهى ف ٙكم يغبل يٍ يغبالد انزؼهى.

جذٚي ِخشجاخ اٌتؼٍُ ٌٍّمشس
و

1

ِخشجاخ اٌتؼٍٍٍّّمشس ٚفما ٌّجاالخ اإلطاس اٌٛطٌٍّٕ ٟؤ٘الخ
اٌّؼشفح

0-0

أٌ ٚزمٍ انطبنت رالٔح كزبة هللا رؼبنٗ رالٔح يشرهخ
يغٕدح .

2-0
3-0

2

عرض المادة العلمٌة بواسطة
()power point
طرح األسئلة
المناقشة والحوار
الشرح والتمثٌل

أن ٌتقن الطالب أحكام التجوٌد نظرٌا وتطبٌقٌا ؛ لٌستعٌن بها فً
تالوة كتاب هللا تعالى .

 -0األعئهخ
انشفٕٚخ
ٔانزؾشٚش
ٚخ
 -2االخزجبساد
االعجٕػٛخ
انمظٛشح

أن ٌكون الطالب على دراٌة بأهم أحكام التجوٌد؛ كمخارج
الحروف وصفاتها ٔغٛشْب .
اٌّٙاساخ اٌّؼشف١ح

0-2

أن ٌُع ّد الطالب لتدرٌس أحكام التالوة نظرٌا وتطبٌقٌا.

2-2

أن ٌستخرج الطالب من نصوص التالوة نماذج تطبٌقٌة ألحىاَ
اٌتج٠ٛذ اٌّختٍفح.

3-2

استشات١ج١اتاٌتذس٠س ٌٍّمشس

طشق اٌتمُ٠ٛ

أن ٌربط الطالب المادة العلمٌة بغٌرها من العلوم ذات العالقة
بكتاب هللا تعالى وعلومه .
أن ٌُنمًّ الطالب ملكاته العلمٌة والتطبٌقٌة لٌكون ماهرا فً
تالوة القرآن ٔيغزشؼشا ػظًخ رنك .

 -0رطجٛك االؽكبو انزغٕٚذٚخ
ػهٗ آٚبد كزبة هللا
التقٌٌم المستمرنؼًبٌ رفبػم
ٔاعزخشاعٓب ٔششؽٓب.
انطبنجخ أصُبء
 -2ػشع يمبؽغ طٕرٛخ
انذسط
رششػ ؽشٚمخ رطجٛك انؾكى
انزغٕٚذ٘ .
 -3انزكهٛف
 -3األنشطة التعلٌمٌة :ػًم
ثكزبثخ
أَشطخ رخض يٕػٕػبد
األثؾبس
انًمشس .
انًزؼهمخ
 -4اعزخذاو االَزشَذ فٙ
ثًٕػٕػب
ششػ يمبؽغ كم دسط.
د انًمشس.
-4ػًم دسٔط رمٕٚخ نهطهجخ
انًخفم.ٍٛ
 -4االخزجبساد
 -5ػشع نجؼغ انجؾٕس
انذٔسٚخ
انًزًٛضح ف ٙيٕػٕػبد
ٔانفظهٛخ .
انًمشس.
 -6تشجٌع الطالبات على
ترتٌل كتاب هللا وتنمٌة هذه
المهارة
انزطجٛك انًغزًش نغًٛغ
انطالة ف ٙارمبٌ عًٛغ األؽكبو
انزغٕٚذٚخ.

 -5ػًم
ًَٕرط
رمٛٛى َٔمذ
يٍ
انطبنجبد
نجؼؼٓى

-7رطجٛك يجذأ انزؼهى انزارٙ
ٔانزؼبَٔ ٙيغ انطبنجبد..

3

ِٙاساخ اٌؼاللاخ اٌشخص١ح ٚتحًّ اٌّسؤ١ٌٚح

0-3

أن تتصدى الطالبة إلقراء القرآن على الوجه الصحٌح فًاٌتالٚج
.
أْ تىتسة اٌطاٌثح ِٙاسج إٌمذ ٚاٌتم ُ٠ٛألداء غ١ش٘ا ِٓ
اٌطاٌثاخ .

اعزخذاو ؽشق انزذسٚظ
انًخزهفخ يٍ اإلنمبء ٔاالعزُزبط
ٔانؾٕاس ٔانًُبلشخ .

2-3

أن تكون الطالبة قادرة على طرح األسئلة التقوٌمٌة التً تقٌس
استٌعاب الطالبات .
أْ تى ْٛاٌطاٌثح لادسج ػٍ ٝتذس٠ة غ١ش٘ا ِٓ اٌطاٌثاخ ػٍٝ
اٌتطث١ك اٌج١ذ ٌألحىاَ.

رمغٛى انطبنجبد انٗ يغًٕػبد
نًُبلشخ عضئٛبد انذسط.
اربؽخ انفشطخ نهطبنجبد فٙ
ػشع ٔاعجبرٍٓ ٔاثؾبصٍٓ
أيبو صيٛالرٍٓ.

4

0-4

2-4

انجؼغ فٙ
انمذسح ػهٗ
اٜداء
ٔانزطجٛك
نألؽكبو
انزغٕٚذٚخ.
 -6اإلعبثخ ػهٗ
انزًبسٔ ٍٚأعئهخ
االخزجبساد
انذٔسٚخ يغ
انطبنجبد.

ِٙاساخ االتصاي ِٙٚاساخ تمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّٙاساخ اٌؼذد٠ح
رشغٛغ انطبنجبد ػهٗ إسعبل
انٕاعجبد ٔانجؾٕس انكزشَٔٛب .
 -1أن تستخدم الطالبات مواقع االنترنت المتخصصة فً
رمغٛى انطبنجبد إنٗ يغًٕػبد
القرآن وعلومه و اإلفادة منها فً تجوٌد القرآن،
ٔركهٛفٍٓ ثُمذ ٔرمٛٛى ثؼؼٍٓ
واألبحاث المتعلقة ثّ.
انجؼغ.
ٔػشع ٔاعجبرٍٓ ٔرم.ًٍٓٛٛ

 -2أْ تتمٓ اٌطاٌثاخ إسساي اٌٛاجثاخ ٚاٌثحٛث اٌىتش١ٔٚا .
 -3لذسج اٌطاٌثح ػٍ ٝاٌتٛاصً اٌىتش١ٔٚا ِغ اٌطاٌثاخ ٚاألساتزج
ٚاالستفادج ِٓ رٌه.

إربؽخ انفشطخ نهطبنجبد
نهؼشع ٔانُمذ ٔانزؾهٛم نكم يب
ٚطشػ يٍ يغبئم انًمشس.

-0رؾفٛض
ٔرشغٛغ
انطبنجبد ػهٗ
رذسٚت ثؼؼٍٓ
ػهٗ انطشٚمخ
انظؾٛؾخ
نزطجٛك انؾكى
انزغٕٚذ٘
ٔرخظٛض
ثؼغ انذسعبد
نزنك
ػًم ًَٕرط
رمٕٚى ٔكزنك
ؽشػ األعئهخ
انزمًٕٛٚخ
نهطبنجبد نمٛبط
االعزٛؼبة
ٔيٓبساد
انزطجٛك انؼًهٛخ
نهًبدح .
تقٌٌم نتائج
األبحاث التً
أعدتها
يغًٕػبد
انطبنجبد.
رغغٛم
انًالؽظبد ػٍ
يذٖ فؼبنٛخ
انزٕاطم ثٍٛ
أفشاد كم
يغًٕػخ.
ػًم اعزجبَّ
رمٛظ َمبؽ
انؼؼف ٔانمٕح

نألػًبل انجؾضٛخ
نكم يغًٕػخ.

5

اٌّٙاساخ إٌفس١ح اٌحشو١ح(إْ ٔعذد)

0-5
2-5

 .5عذٔل يٓبو رمٕٚى انطهجخخالل انفظم انذساع:ٙ
ٔسثتٗ ِٓ اٌتمُ١١
َ ِٙاَ اٌتم ُ٠ٛاٌّطٍٛتح (ِثاي :اختثاسِ ،ششٚع جّاػ ،ٟوتاتح ِماي،خطاتح ،تمذ ُ٠األسثٛع
اٌّحذد ٌتسٍ ّٗ١إٌٙائٟ
شفِ ،ٟٙالحظح......اٌخ)
ْـ
0441
/
2
/
9
%21
اختبار الدوري األول
0
نى ٚؾذد
%21
2
اختبار الدوري الثانً
يغزًش
%21
 3األبحاث والتقارٌر والمشاركة والتدرٌب العملً
ا آخشانفظم
%41
4
انذساعٙ
االختبار النهائً
5
6

د .اإلسشاد األوادٌٍ ّٟ٠طالب ٚدػُّٙ
رشرٛجبد إربؽخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخ نالعزشبساد ٔاإلسشبد األكبد ًٙٚانخبص نكم ؽبنت
(يغ ركش يمذاس انٕلذ انز٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاعذ خالنّ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نٓزا انغشع ف ٙكم أعجٕع).
الساعات المكتبٌة التً ٌتم اإلعالن عنها فً الجدول الدراسً إلرشاد الطالب أكادٌمٌا وهً ثمانً ساعات اسبوعٌة. تشجٌع الطالب على التواصل مع أستاذ المقرر فً مكتبه ،وعبر البرٌد االلكترونً. -تحدٌد مواعٌد إضافٌة مع الطالب الذٌن ٌحتاجون لذلك خارج نطاق الساعات المكتبٌة

هِ .صادس اٌتؼٍُّ
 .0أدسط – ف ٙلبئًخ  -انكزت انًمشسح انًطهٕثخ:
المرجع الرئٌسً :غاٌة المرٌد فً أحكام التجوٌد؛ لعطٌة قابل نصر
انًشاعغ انشئٛغٛخ :
دساعبد ف ٙػهٕو انمشآٌ .د .فٓذ انشٔي. ٙ
البرهان فً تجوٌد القرآن لمحمد صادق القمحاوي
التجوٌد المٌسر لعبد العزٌز قارئ
دراسات فً التجوٌد واألصوات للدكتور :عبد الحمٌد أبو المسكٌن
التجوٌد واألصوات للدكتور إبراهٌم النجا

 .2أدسط – ف ٙلبئًخ -انًٕاد انًشعؼٛخ األعبعٛخ (انًغالد انؼهًٛخٔانزمبسٚش ٔغٛشْب):
األبحاث التً تتولى نشرها المجالت العلمٌة فً جامعات الدول العربٌة واإلسالمٌة فً تجوٌد القرآن وقراءاته.
 .3أدسط انًٕاد اإلنكزشَٔٛخ ٔيٕالغ اإلَزشَذ ٔيٕالغ انزٕاطم االعزًبػٔ ٙغٛشْب:
 جامع التراث اإلسالمً ( مادة الكترونٌة) المكتبة الشاملة ( مادة الكترونٌة ) -المكتبٌة الوقفٌة الشاملة إصدار مكتبة المسجد النبوي ( مادة الكترونٌة)

 .4أدسط أ٘ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انؾبعٕثٛخ ،انجشيغٛبدٔ ،األعطٕاَبد انًذيغخ:
 جامع التراث اإلسالمً ( مادة الكترونٌة) المكتبة الشاملة ( مادة الكترونٌة ) -المكتبٌة الوقفٌة الشاملة إصدار مكتبة المسجد النبوي (مادة الكترونٌة)

و .اٌّشافك اٌّطٍٛتح
ث ٍّٛيزطهجبد انًمشس انذساع ٙيٍ انًشافك ثًب ف ٙرنك ؽغى انمبػبد انذساعٛخ ٔانًخزجشاد (أ٘ ػذد انًمبػذ
داخم انمبػبد انذساعٛخ ٔانًخزجشادٔ ،ػذد أعٓضح انؾبعت اٜن ٙانًزبؽخٔ ،غٛشْب):
توفٌر مكتبة صوتٌة تضم تسجٌالت القرآن الكرٌم وتالواته بصوت أمهر القراء مثل:
المصحف المرتل للحصري
المصحف المجود لعبد الباسط
المصحف المرتل للمنشاوي
المصحف المعلم لعبد الباري محمد

 .0انًجبَ( ٙلبػبد انًؾبػشادٔ ،انًخزجشادٔ ،لبػبد انؼشعٔ ،انًؼبيمٔ ،غٛشْب):
إٌجاد الفصول الدراسٌة المالئمة التً تتسع لعدد الطالبات انًغغالد ف ٙكم شؼجخ .

 .2يظبدس رمُٛخ (أدٔاد ػشع انجٛبَبدٔ ،انهٕؽبد انزكٛخٔ ،انجشيغٛبد ٔغٛشْب):
توفٌر الحاسب اآللً( المحمول )لعضو هٌئة التدرٌسٌ ،ستغله فً تدرٌس علم التجوٌد خاصة فً عرض المخارج
وصفاتها .جهاز عرض (بروجكتر)

 .3يظبدس أخشٖ (ؽذدْب :يضالً ارا كبٌ ُْبكؾبعخ إنٗ رغٓٛضاد يخجشٚخ خبطخ ،فبركشْب ،أٔ أسفك لبئًخ
ثٓب):
رٕفٛش يكزجخ شبيهخ نهكزت انًمشسح عٕاء انشئٛغٛخ أٔانًغبػذح ثمغى انذساعبد اإلعاليٛخ ثغًٛغ رخظظبرّ .

ز .تم ُ٠ٛاٌّمشس اٌذساسٚ ٟإجشاءاخ تط٠ٛشٖ
 .0اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ:
المقرر جٌد ومناسب من حٌث المستوى العلمً للطالب الجامعً؛ نكٍ ٚؼبة ػه ّٛػذو انزُبعت ث ٍٛؽٕل انًمشس
ٔلظشانفظم انذساع ٙانٕاؽذ ثٕالغ يؾبػشح ٔاؽذح أعجٕػٛب ؛ يًب ٚؾٕل دٌٔ اعزٛؼبثّ ف ٙانٕلذ انًؾذد ٔنهزغهت ػهٗ رنك
َمزشػ أؽذ أيش: ٍٚ
 -0إػبفخ يؾبػشح أعجٕػٛخ اخشٖ نزغطٛخ عضئٛبد انًُٓظ كبيهخ.
ْ ٌُ -2قسم المقرر إلى فصلٌن ٌ:درس فً الفصل األول إلى ما قبل باب المخارج .وفً الفصل الثانً :من باب مخرج
الحروف وصفاتها حتى باب اإلمالة.

 .2اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٕٚى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم األعزبر أٔ انمغى:
 -0رمٛٛى آداء انًذسط ثبعزًشاس يٍ خالل اعزجبَبد رؼجأ يٍ لجم انذاسع. ٍٛ
 -2اعزفبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ خجشاد ٔؽشق ٔيُبْظ ثؼؼٓى انجؼغ ف ٙانزذسٚظ يؾبٔنخ نهٕطٕل نهطشق
انًضهٗ نشفغ يغزٕٖ انطهجبد .

 .3إعشاءاد رطٕٚش انزذسٚظ:
ألزشػ رمغٛى يُٓظ يبدح انزغٕٚذ ػهٗ فظه ٍٛدساع ٍٛٛألَّ ٚؼزجش ؽٕٚم لٛبعب ػهٗ ػذد األعبثٛغ ف ٙانفظم انذساع .ٙثبإلػبفخ
نؾبعخ انًُٓظ إنٗ انزطجٛك انؼًه ٙف ٙكم يٕػٕع يٍ يٕػٕػبد انًمشس يًب ٚغزغشق ٔلذ انًؾبػشح ٔٚغؼهٓب غٛش كبفٛخ
العزٛفبء انذسط َظشٚب ٔرطجٛمٛب .

 .4إعشاءاد انزؾمك يٍ يؼبٛٚش إَغبص انطبنت ( يضم :رذلٛك رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ

أػؼبء ْٛئخ رذسٚظ يغزمهٔ ،ٍٛانزجبدل ثظٕسح دٔسٍ ٚخ نزظؾٛؼ االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ
أػؼبء ْٛئخ رذسٚظ يٍ يؤعغخ أخشٖ):
ٌُمكن الوقوف على إنجاز الطالب ب:
 -0مقارنة أداء الطالب فً المقرر بأدائهم فً المقررات األخرى

 -2يؾبٔنخ إػطبء فشطخ أخشٖ نهطهجخ انًخفم ٍٛيغ رغٛٛش ؽشٚمخ ٔأعهٕة انششػ ٔانزمٛٛى.
طف إعشاءاد انزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ انًمشس انذساعٔ ٙانزخطٛؾ نزطٕٚشِ:
ِ -3
 -0ؽشص ػؼٕ ْئٛخ انزذسٚظ ػهٗ رطٕٚش َفغّ ٔأدائّ ثبعزًشاس .
 -2المتطلبات الدراسٌة؛ من توفٌر مراجع المادة المقرر للطالب ،وتوفٌر الفصول الدراسٌة المالئمة من مقاعد تتسع
للدارسٌن ،ومكتبة صوتٌة تحتوي المصاحف المجودة والمرتلة لمشاهٌر القرآء المتقنٌن.
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