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توصيف مقرر دراس ي
اسم املقرر  :القرآن الكريم ()1
اسم املقرر باللغة اإلنجليزية:
رمز املقرر  :قرأ 101
القسم الذي يتولى تدريس املقرر :قسم القرآن الكريم – كلية
أصول الدين
الكلية التي يدرس فيها املقرر :كلية الشريعة بالرياض
القسم الذي يدرس فيه املقرر :الشريعة
املستوى الدراس ي الذي يدرس فيه املقرر :األول

 1اسم المؤسسة التعليمية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ التقرير :الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  1439 – 1438 :ه
 .2الكلية /القسم :كلية الشريعة  /قسم الشريعة
أ .التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:
رمزه :قرا 101

 .1 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :القرآن الكريم ()1
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعة واحدة (عملي)
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:
البكالوريوس يف الشريعة
 .4 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
حُيدَّد من قبل القسم العلمي

 .5 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :األول
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد
 .7المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية-- :
 .9نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات احملاضرات التقليدية
ب .التعلم اإللكرتوين
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنرتنت):
ث .املراسالت
ج .أخرى



النسبة%100 :
النسبة:
النسبة:
النسبة:
النسبة:

تعليقات
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ب .األهداف:
 .1ما هدف المقرر الرئيس ؟
أن يتقن الطالب حفظ وتالوة السور املعينة يف املقرر ويطبق فيها أحكام التجويد.
-2اذكر بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
مراجعة املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب ،وبناء
على احلاجة املستقبلية للواقع.
ج.

توصيف املقرر الدراسي :

توصيف عام للمقرر:
أ .الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد

ساعات

األسابيع

التدريس

احلزب األول من القرآن الكرمي

4

4

احلزب الثاين من القرآن الكرمي

4

4

احلزب الثالث من القرآن الكرمي

4

4

احلزب الرابع من القرآن الكرمي

3

3

قائمة الموضوعات

ب .مكونات المقرر الدراسي( :إمجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي)
محاضرات دروس إضافية

معامل المختبر

العملي

أخرى

المجموع

الساعات املؤداة
فعليا

15

15

الساعات املعتمدة

15

15

ج.

ساعات تعلم إضافية (خاصة) يقوم بها الطالب خالل األسبوع؟
اليوجد
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د.

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق
تدريسها:

جدول نواتج التعلم للمقرر
م

نواتج التعلم وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

1

المعرفة

1.1

أن يكون الطالب قادرا على حفظ اجلزء املقرر
من القرآن

1،2

أن يكون الطالب قادرا على التالوة

2

المهارات اإلدراكية

2.1

أن يكون الطالب قادرا على تطبيق أحكام
التجويد.

3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

3،1

أن يكون الطالب قادرا على حتمل مسؤولياته

استراتيجيات

تدريس طرق القياس

المقرر
 .1مساع مناذج من
التالوات اجملودة
 .2تصحيح التالوات
للزمالء
 .3التمارين املنزلية
 .4التعلم الذايت

التقييم املستمر
لألداء

 .1احملاضرات التدريسية ..التقييم املستمر
لألداء
 .2مساع مناذج من
التالوات اجملودة.
 .3تصحيح التالوات
للزمالء .
 .4التمارين املنزلية .
 .5التعلم الذايت .
 .6احملاكاة .
 .1االستماع لتالوة

 .1املتابعة
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3،2
3،3

الطالب والتسميع له
بالتعلم الذايت وأداء املهام ويلتزم بالوقت احملدد
 .2وتسميع الطالب
يف آداء املهام .
بعضهم لبعض
أن يكون الطالب قادرا على االستفادة من
 .3اجملموعات التعاونية
التغذية املرتدة االجيابية للزمالء و ملحوظاهتم
 .4التعلم الذايت
أن يكون الطالب قادرا على حتمل التكاليف

3،4

أن يكون الطالب قادرا على املسامهة يف العمل
اجلماعي

3،5

أن يكون الطالب قادرا على التواصل الفعال مع
اآلخرين

4

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

4.1

أن يكون الطالب قادرا على التواصل شفهيا
وإلكرتونيا وكتابيا

 .1االستماع لتالوة
الطالب والتسميع له

4.2

أن يكون الطالب قادرا على االستفادة من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية
التعلم والتعليم .

 .2وتسميع الطالب
بعضهم لبعض
 .3اجملموعات التعاونية
 .4االستماع لقارئ متقن
عرب وسائل التقنية

املباشرة
لتجاوب
الطالب أثناء
عمليات
التعليم املشرتكة
(التعاوين ) .
 .2مراقبة
مدى التزام
الطالب باملهام
يف الوقت
احملدد
 .3التقييم
الذايت للطالب
وتقييمه لزمالئه
 .4االختبارات
 .1املالحظة
 .2تقييم األداء
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المهارات النفس-حركية :

5.1

أن يكون الطالب قادرا على قراءة القرآن ومعرفة
خمارج احلروف وتطبيقها

ه.

 .1مساع مناذج من
التالوات املتقنة
 .2تصحيح الطالب
لبعضهم
 .3احملاكاة

جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهام التقويم المطلوبة من الطالب (مثال :اختبار ،مشروع

م

التقييم املستمر

جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،تقديم شفهي،
مالحظة......الخ)

 1الحفظ والتالوة

األسبوع

نسبته من التقويم

المحدد له

النهائي

تقييم
مستمر
كل

%100

أسبوعين
د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:
 -1ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي
الخاص لكل طالب:
-1حتديد الساعات املكتبية يف بداية الفصل .
-2يتاح جلميع الطلبة مراجعة وحدة اإلرشاد األكادميي يف مقرهم،وللوحدة برامج وأنشطة،وتضم بعضا
من أعضاء اهليئة التعليمية.
-3التواصل من خالل برنامج البالك بورد،والربيد اإللكرتوين لعضو هيئة التدريس،وغريها من الوسائل
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ه .مصادر التعلّم:

 .1الكتب المقررة المطلوبة:

 غاية املريد لعطية قابل نصر.
 تفسري اجلاللني ،للمحلي والسيوطي.

 .2قائمة بمواد مرجعية أساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
اليوجد
. 3المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

 .1ملتقى أهل التفسري www.tafsir.net
 .2جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف http://www.qurancomplex.org/arb
 .3موقع اإلسالم quran.al-islam.com/ :
 .4موقع القران الكرمي-جبامعة امللك سعود quran.ksu.edu.sa
 .5موقع صيد الفوائد ُيوي عددا كبري من الكتب املخطوطات /http://www.saaid.net
 .6املكتبة الوقفية حتوي عددا كبريا من الكتب املصورة /http://www.waqfeya.com
 .7الشبكة اإلسالمية http://www.islamweb.net
 .8املكتبة الشاملة أكرب برنامج للكتب اإلسالمية واللغوية /http://shamela.ws

 .4أي مواد تعليمية أخرى مثل البرمجيات واألسطوانات المدمجة ،والمعايير واللوائح المهنية:
املكتبة الشاملة.
و.

المرافق المطلوبة:

 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
قاعة للمحاضرات
 .2مصادر الحاسب اآللي (أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها):
اليوجد
 .3مصادر أخرى (حددها :مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):
مقرأة
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ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
1ـ األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.
2ـ تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بني الطلبة لتقيم فعالية التدريس.
3ـ تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم ،وآرائهم حول املقرر.
. 4تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك تابع للجامعة ،أو عن طريق
الربيد اإللكرتوين.
 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 .1إعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومالءمة عدد الساعات
ملفرداته .
 .2إعداد بيانات إحصائية لنتائج االختبارات من قبل األستاذ  ،ملعرفة مؤشراهتا.
 .3تقييم النتائج من قبل رئيس القسم .
 .4مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم .
 .5إجراء تقييم داخلي مبشاركة أعضاء القسم.
 .6التغذية الراجعة عن طريق الربيد اإللكرتوين.
-3إجراءات تطوير التدريس:
1ـ دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .
2ـ تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
3ـ االطالع على اجلديد يف جمال التدريس اجلامعي.
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-4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب :
1ـ متابعة القسم لنتائج الطلبة
3ـ املشاركة والتبادل يف التقييم بني أساتذة املقرر
-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط
لتطويرها:
يراجع توصيف املقرر كل  5سنوات بناء على املعلومات الراجعة املستفادة من املصادر التالية:
ملف املقرر ـ استبانات آراء األساتذة ـ استبانات آراء الطالب ـ استبانات آراء اخلرجيني ـ استبانات
آراء جهات التوظيف.
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