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إسم المؤسسة التعليمية :جامعة تبوك
الكلية /القسم:كلٌة التربٌة واآلداب  /قسم الدراسات اإلسالمٌة

تاريخ التوصيف0441/2/82 :

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .0 .0اسم المقرر الدراسً ورمزه:تالوة وحفظ ISLS 309 2
 .8 .8عدد الساعات المعتمدة :ساعتان
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :البكالوريوس

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

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :المستوى الخامس
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :تالوة وحفظ ISLS 251 0
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت):
 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئيس لكلية التربية
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعية للجامعة :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .2نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

√

النسبة:

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

%011

تعليقات:

ب .األهداف
-0ماهدف المقرر الرئٌس ؟
صٌانة كتاب هلل من التحرٌف.
إتقان تالوة وحفظ الجزء الثانً من القرآن الكرٌم.
أن ٌتمكن الطالب من التالوة المجودة للقرآن الكرٌم.
أن ٌتعلم الطالب أحكام التجوٌد وكٌفٌة استخراجها وتطبٌقها.
أن ٌكتسب الطالب القدرة على أن ٌعلم الناس القرآن تعلٌما صحٌحا.
أن ٌأخذ الطالب بهدي القرآن الكرٌم وآدابه .
-8اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لؤلبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
االستماع ألحد مشاهٌر القراء  ،وإعادة سماع اآلٌات التً ٌكثر فٌها اللحن ،وتردٌدها فردٌا وجماعٌا .
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تنزٌل المصحف المرتلة على األجهزة الذكٌة لتكون فً مقدور الطالب فً أي وقت.
تمكٌن الطالب من تكرار القراءة نظرا وتقوٌمهم.
شرح مبسط لمعاني اآليات حتى يسهل على الطلبة حفظها وتثبيتها .
تٌسٌر حفظ المقرر بإتاحة فرص التسمٌع فً غٌر وقت المحاضرة.
تفعٌل البرٌد االلكترونً لمتابعة الطالب والتأكد من إتقان الواجبات.
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
تالوة وحفظ الجزء الثانً من القران الكرٌم ابتداء من  048إلى  858من سورة البقرة

 .0الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

تالوة وحفظ من اآلٌة  048إلى اآلٌة  051من سورة البقرة

األسبوع ()0

8

تالوة وحفظ من اآلٌة  050إلى اآلٌة  051من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 061إلى اآلٌة  062من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 061إلى اآلٌة  077من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة  072إلى  026من سورة القرة
تالوة وحفظ من اآلٌة  027إلى اآلٌة  015من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة  016إلى اآلٌة 814من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 815إلى اآلٌة  803من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة804إلى اآلٌة  888من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 883إلى اآلٌة 830من سورة البقرة

األسبوع (8 )8
األسبوع (8 )3
األسبوع (8 )4
األسبوع (8 )5
األسبوع (8 )6
األسبوع (8 )7
األسبوع (8 )2
األسبوع (8 )1
األسبوع 8
()01
األسبوع 8
()00
األسبوع 8
()08
األسبوع 8
()03

تالوة وحفظ من اآلٌة 838إلى اآلٌة 843من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 844إلى اآلٌة  851من سورة البقرة
تالوة وحفظ من اآلٌة 850إلى اآلٌة  858من سورة البقرة

 .8إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

المجموع

86
86

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي)التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 3 :ساعات
أسبوعيا
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 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر،بحٌث تكونقابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌمو تتسق معهاومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمهاواستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
0-0
8-0
3-0
4-0
5-0

2
0-8

8-8

3
0-3
8-3
3-3

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
ً
أن ٌقرأ الطالب اآلٌات قراءة صحٌحة ومرتلة .
أن ٌتقن الطالب تطبٌق ما درسه من أحكام نظرٌة عند قراءته
لآلٌات القرآنٌة.
أن ٌتضح للطالب المسائل العلمٌة فً اآلٌات التً تحفزه
لتالوتها .
أن ٌربط الطالب بٌن اآلٌات والحٌاة الواقعٌة التً ٌعٌشها
أن ٌتزود الطالب بثروة من األلفاظ واألسالٌب القرآنٌة البلٌغة.
أن ٌتبٌن للطالب األسالٌب التً تقوي صلته بالقرآن الكرٌم.

استراتيجيات
للمقرر

التدريس طرق التقويم

0التطبٌقواإلنصات
طالب
8الحواروالمناقشة
والتصحٌح
المستمر للقراءة
االختبارات
-3
الدورٌة المكثفة

-0االستماع لتالوة اآلٌات
المقررة فً كل محاضرة
عن طرٌق األستاذ ومن ثم
الطلبة الممٌزٌن ثم المواقع
االلكترونٌة للقراء.
 -8االستعانة بما كتب فً
كتب التفسٌرلآلٌات المقررة
 -3الرجوع إلى كتب غرٌب
القرآن -واللغة .
 -4تدبر اآلٌات وربط
 -3الواجبات.
معانٌها بالواقع المعاصر.
األسئلة المباشرة.

لكل

المهارات المعرفية
المحاضرات.
 .العناٌة بمخارج الحروف وصفاتها حتى ٌكتسب القدرة على
اتقان تالوة القرآن واعطاء كل حرف حقه .
االستفادة من تقوٌم اللسان من خالل تالوة القران و اكتساب
الطالقة أثناء الحدٌث .
الحوار والمناقشة.
التدرٌب العملً.
عمل البحوث.
تنمٌة الحس اللغوي لدى الطالب لٌفهم الخطاب القرآنً.
المقارنة بين النصوص
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
التكلٌف بالبحوث والواجبات
تنمٌة مهارات القراءة واإللقاء.
.المتعلقة بقواعد التجوٌد
التنافس بٌن الطالب فً
االرتقاء بأسلوب الكالم وطرٌقة الحدٌث.
اإللقاء والقراءة.
إٌقاظ الرقابة الذاتٌة فً
المتثال لهداٌات اآلٌات القرآنٌة.
النفوس.

االختبارات
والتطبٌق.
األسئلة.
الواجبات

المالحظة.
التقٌٌم الذاتً
تقٌٌم األقران.
التوجٌه والتشجٌع

4
0-4

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
 -1تنمٌة مهارات القراءة واإللقاء.
ا -8الرتقاء بأسلوب الكالم وطرٌقة الحدٌث.

 -0إرشاد الطالب
للموسوعات
والمواقع ذات
الصلة فً الشبكة

الحوار واإلرشاد.السؤال والمناقشة.
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8-4

العنكبوتٌة ومواقع
القراء .
-8حث الطالب على -القدرة على
دخول دورات فً الحاسب التعامل مع النت.
اآللً.
القدرة علىاستخدام الحاسب
اآللً.
الواجبات وتلقٌها عن طرٌق البرٌد االلكترونً حث الطالب على إنشاء التفاعل عن طرٌق
برٌد الكترونً خاص المراسلة عبر
للمراسلة والتواصل مع البرٌد اإللكترونً.
الغٌر وتبادل المعرفة.
المهارات النفسية الحركية(إن وجدت)

5
0-5
8-5

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م
0
8
3
5

نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%81
أسبوعٌا
النشاط والمشاركة
%81
األسبوع 7
اختبار أعمال السنة1
%81
األسبوع 00
اختبار أعمال السنة2
الموعد المحدد %41
االختبار النهائً

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌةلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
 -0الساعات المكتبٌة التً ٌتم اإلعالن عنها فً الجدول الدراسً إلرشاد الطالب أكادٌمٌا ( .ثمانً ساعات أسبوعٌا)
 -8تشجٌع الطالب علً التواصل مع أستاذ المقرر فً مكتبه،وعبر البرٌد اإللكترونً.
 -3تحدٌد مواعٌد إضافٌة مع الطالب الذٌن ٌحتاجون لذلك خارج نطاق الساعات الدراسٌة .

ه .مصادر التعلّم
 .0أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
المصدر المعتمد  :مصحف المدٌنة المنورة _ المصاحف الصوتٌة ( الحصري – المنشاوي – وغٌرها من المصاحف
الصوتٌة المعتمدة
-8المراجع الرئٌسة - 0:البرهان فً تجوٌد القرآن  :محمد القمحاوي.
 -8دراسات فً التجوٌد واألصوات :د .عبدالحمٌد أبو مسكٌن
 -3غاٌة المرٌد فً أحكام التجوٌد  :عطٌة كامل.
 -4هداٌة القاري إلى تجوٌد كالم الباري.
 -5التجوٌد واألصوات :د.إبراهٌم النجا.

 .8أدرج – فً قائمة -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌةوالتقارٌر وغٌرها):
ال ٌوجد
 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
-0المكتبة الصوتٌة للقرآن الكرٌم عبر هذا الرابط: http://www.mp3quran.net /
 -8ملتقى أهل التفسٌر عبر هذا الرابطhttp:://vb.tafsir.net:
U2T
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 -3موقع قرآن تابع لجامعة الملك محمد بن سعود فٌه قراءات وترجمة وتفسٌر/http://quran.ksu.edu.sa
 -4المصحف الجامع :تفسٌر ترجمة تجوٌد وغٌرها. http://www.mosshaf.com/web/#tagweed
 -5موقع قسم الدراسات اإلسالمٌة فً كلٌة التربٌة واآلداب جامعة تبوك :
http://www.tabukportal.com/ar/web/department-of-islamic-studies-arts/department

 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات،واألسطوانات المدمجة:
 http://www.youtube.com/watch?v=lBvC8P2Qnx8 :المصحف المعلم
 ) . ( power pointعرض شرائح.2TU

2TU

و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .0المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):

 .8مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
توفٌر أجهزة العرض فً جمٌع القاعات الدراسٌة .
تجهٌز ( السماعات – والماٌكرفون ) خاصة فً ظل كثرة أعداد الطالبات فً الشعب .

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
األجهزة الحاسوبٌة الخاصة بتعلٌم القرآن الكرٌم  ،مع مٌزة التكرار والتسجٌل واالستماع.

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .0استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
عن طرٌق السؤال وتوزٌع االستبانات  ،والتطبٌق السرٌع.

 .8استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
اختٌار نوعٌة عشوائٌة من الطالب وإجراء اختبار سرٌع لهم؛ لمعرفة أسباب النجاح واإلخفاق.

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  ،الحوار مع الطالب لمعرفة نقاط القوة والضعف  ،عمل استبٌان للطالبات ٌقٌس
مدى االستفادة من دراسة المقرر وهل حقق األهداف المرجوة منه أم ال .

 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):
اختٌار نوعٌة عشوائٌة من الطالب وإجراء اختبار سرٌع لهم .تقوٌم بعض الطالب من قبل أساتذة آخرٌن .
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 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
الحوار مع أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بتدرٌس المقرر  ،وتوزٌع االستبانات على الطالبات لتقٌٌم المقرر وعضو هٌئة
التدرٌس.
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