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 علوم القرآنقسم:  2قرآن وتلاوة   : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 2قرآن وتالوة   :المقرراسم   .1

 3532313 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2    2 

 الثاني المستوى الثالث،         الفصل المستوى والفصل الدراسي:  .4

 1تجويد وتالوة، وقرآن وتالوة  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، ويات  تادريه هاذا تاثو  وفظااا   ( والثاام  والثثثاو  سااع  والشرارو )ال الذاريات والمجادلة جزئ يتناول هذا المقرر 

المقرر على مرفلتي  األولاى تلقاي  اللالاي ييظياة الاتثو  والنلات لاياات والساور المقارر فتاى يات  تجااد  نلات وتاثو  
 اآليات والسور المقرر ، والمرفلة الثانية  يت  تسم  اآليات والسور المقرر غيعا  

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 ن:أن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم

a1- بكيفية قراءة هذه اآليات .يظهر المعرفة والفهم 

a2  تجويدية وأحكام متعلقة بالقراءة والتالوةيوضح ما في هذه اآليات من أحكام . 

 a3  النطق والتلقين لهذه اآليات  يحدد كيفية. 
 الذهنيةالمهارات 

b1 – يردد قراءة هذه اآليات بطريقة صحيحة. 

b2 –   هذه اآليات  يحفظ. 
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 6قرآن وتالوة   :مقرر توصيف

B3- .يتلو هذه اآليات تالوة صحيحة 
 المهارات العملية المهنية

c1 -  قراءة وتعليم الناس لتالوة هذه الجزين . يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر 

c2 – .يقرأ هذه اآليات قراء صحيحة مجودة  

c3  في تلقين وتالوة هذا في تلقين الطالب وتعليمهم تالوتها تالوة صحيحةيطبق ما تم أخذه. 

 المهارات العامة

d1-   في الحلقات للتلقين والتالوة.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة 

d2 -  والتالوة لهذه اآليات.تعليم الناس النطق ،  ويسعى إلى تالوة هذا تالوة صحيحة يدرس حاجة المجتمع 

d3.يستخدم التقنيات الحديثة في تعليم ونطق اآليات 

 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1- يظهر المعرفة والفهم بكيفية

 قراءة هذه اآليات .

 المحاضرات

 وترديد نطق الكلمات التلقين

 .التطبيق العملي

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 االختبارات الشفيهة

a2  يوضح ما في هذه اآليات من

أحكام تجويدية وأحكام متعلقة بالقراءة 

 والتالوة .

 a3  يحدد كيفية  النطق والتلقين لهذه

 اآليات .

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يردد قراءة هذه اآليات بطريقة

 صحيحة.

 التلقين

 .االستماع  والترديد

التالوة على شكل حلقات وكل 

 طالب يتلوا جزء

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقسم التالوة 

 وتقيم الحفظ

b2 –  . يحفظ  هذه اآليات 

B3- .يتلو هذه اآليات تالوة صحيحة 

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر  قراءة وتعليم الناس لتالوة 

 هذه الجزين .

 التكليفات ، مجموعات النقاش.
 التلقين.

 االستماع والتصحيح.
 التالوة حلقات بالتناوب.
 التقارير عن تعليم الغير

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 الشفهية االمتحانات

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 

c2 –  يقرأ هذه اآليات قراء صحيحة

 مجودة. 

c3  يطبق ما تم أخذه في تلقين

وتالوة هذا في تلقين الطالب 

 وتعليمهم تالوتها تالوة صحيحة.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
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المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة في الحلقات 

 للتلقين والتالوة.

 التعليم الذاتي، 
 تمثيل األدوار.

 التكليفات. 
 التلقين واالستماع 

 وأسلوب دراسة الحالة.
تقرير كيفيه استخدام التقنيات 

 الحديثة

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 .تقيم األداء 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع تالوة

هذا تالوة صحيحة ،  ويسعى إلى 

تعليم الناس النطق والتالوة لهذه 

 اآليات.

d3 يستخدم التقنيات الحديثة في

 تعليم ونطق اآليات.

 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 السابع الجز

)  والعشرون
 60 7 حتى سورة الحديد الذاريات السور من سورة  (الذاريات

a1,a2.,

a3,b1,b

2,b3,c1

,c2,d1,

d2,d3 

2 

 جزء ) الثامن الجزء

 (المجادلة

 60 7 حتى سورة التحريم سورة المجادلةالسور من 

a1,a2.,

a3,b1,b

2,b3,c1

,c2,d1,

d2,d3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، المحاضرة -1

 التلقين واالستماع، والترديد -2

 التالوة مجموعات  -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 دراسة الحالة. -5
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I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 4 طوال الفصل a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 تالوة المقرر تالوة سليمة  1

تسميع  السورة والمقاطع  2

السابقة  غيباً بداية كل 

 .محاضرة

a2,a3,b1,b2,c2,d1,d3 3 طوال الفصل 

اقامة حلقات تالوة واستماع  3

 لتالوة

a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 3 طوال الفصل 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  التكليفات بإجادة النطق والتالوة

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 شفهياختبار  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 شفهي اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %31 31 10 شفهياختبار  4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %41 40 16 تحريري نهائي االختبار 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
01 01% 

 

   100 100%  

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.)اسم 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 القرآن الكريم -0

 المصحف المعلم. -6

 المساعدةالمراجع 

 مصحف المدينة. -1

 .الطبعة السابعة ، القاهرة، عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد -1

 .القاهرة –دار اإليمان ، فريال زكريا العبد ، الميزان في أحكام تجويد القرآن -2

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع. –الموسوعة الشاملة  -0

 مقاطع التالوة المتفرقة للقراء المختلفين. -6

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة 

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.
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 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. االختبارات واالمتحانات ضوابط   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 6قرآن وتالوة خطة مقرر: 
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 6قرآن وتالوة   :مقرر توصيف

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.  هند عطيف / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني     6  
 
 

II.  عامة عن المقرر:معلومات 

 2قرآن وتالوة  :اسم المقرر  .1

 3532313 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2    2 

 الثاني، الفصل الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 1وتالوة، وقرآن وتالوة تجويد  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

(  تاثو  وفظااا ، ويات  تادريه هاذا الساع  والشررو  والثام  والشرارو ) الذاريات والمجادلةيتناول هذا المقرر جزئ 

المقرر على مرفلتي  األولى تلقي  اللالي ييظياة الاتثو  والنلات لاياات والساور المقارر فتاى يات  تجااد  نلات وتاثو  

 اآليات والسور المقرر ، والمرفلة الثانية  يت  تسم  اآليات والسور المقرر غيعا  

 
IV.  التعلم المقصودة للمقرر:مخرجات 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن:

 المعرفة والفهم
a1-. يظهر المعرفة والفهم بكيفية قراءة هذه اآليات 

a2 . يوضح ما في هذه اآليات من أحكام تجويدية وأحكام متعلقة بالقراءة والتالوة 

 a3 لهذه اآليات . يحدد كيفية  النطق والتلقين 

 المهارات الذهنية
b1 – يردد قراءة هذه اآليات بطريقة صحيحة. 

b2 –   هذه اآليات . يحفظ 

B3- .يتلو هذه اآليات تالوة صحيحة 
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 6قرآن وتالوة   :مقرر توصيف

 المهارات العملية المهنية
c1 -  قراءة وتعليم الناس لتالوة هذه الجزين . يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر 

c2 –  .يقرأ هذه اآليات قراء صحيحة مجودة 

c3  في تلقين وتالوة هذا في تلقين الطالب وتعليمهم تالوتها تالوة صحيحةيطبق ما تم أخذه. 

 المهارات العامة
d1-   في الحلقات للتلقين والتالوة.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة 

d2 -  تعليم الناس النطق والتالوة لهذه اآليات.،  ويسعى إلى تالوة هذا تالوة صحيحة يدرس حاجة المجتمع 

d3.يستخدم التقنيات الحديثة في تعليم ونطق اآليات 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

 والعشرون السابع الجز 1
 (الذاريات) 

السور من سورة الذاريات  حتى سورة 
 الحديد

7 21 

السور من سورة المجادلة حتى سورة  المجادلة( جزء ) الثامن الجزء 2
 التحريم

7 21 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة،  -1

 التلقين واالستماع، والترديد -2

 مجموعات  التالوة -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 دراسة الحالة. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
 a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 طوال الفصل تالوة المقرر تالوة سليمة  1

تسميع  السورة والمقاطع السابقة   2

 .غيباً بداية كل محاضرة

 a2,a3,b1,b2,c2,d1,d3 طوال الفصل

 a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 طوال الفصل اقامة حلقات تالوة واستماع لتالوة 3
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %5 5 طوال الترم والتالوةالتكليفات بإجادة النطق  1
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 %5 5 4 اختبار شفهي 2

 %10 10 7 شفهي اختبار منتصف الفصل 3

 %31 31 10 اختبار شفهي 4

 %41 40 16 تحريري نهائي االختبار 5

 %01 01 طوال الترم  الحضور والمشاركة 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 القرآن الكريم 

  المعلم.المصحف 

 المراجع المساعدة: .2

 مصحف المدينة. -1

 .الطبعة السابعة ، القاهرة، عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد -2

 .القاهرة –دار اإليمان ، فريال زكريا العبد ، الميزان في أحكام تجويد القرآن -3

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 اإلصدار الرابع. –الموسوعة الشاملة  -1

 .مقاطع التالوة المتفرقة للقراء المختلفين. -5

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %65اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرةيمنع الطالب   .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

 اسم معد مواصفات المقرر: د/ علي عبدالله سراج                             توقيعه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


