البرنامج التأهيلي
مرئيات البرنامج ،أهدافه ،كفاياته

تعريف بالبرنامج التأهيلي

• أهداف الربانمج التأهيلي:
تطوير كفاءة املستفيدة علميًّا ،ومعرفًّا ومهارًًّّي ،وأتهيلها لاللتحاق بدبلوم املعلمات.
• مقررات الربانمج:
كامال تالوة مع تطبيق أحكام التجويد ،وما يراعى حلفص ،مبعدل  15عشر جزءاا يف الفصل الواحد.
 .1عرض القرآن ا
 .2حفظ عشرة أجزاء من سورة الفاحتة إىل سورة التوبة ،مبعدل مخسة أجزاء كل فصل.
 .3دراسة التجويد النظري دراسة أتصيلية.
 .4آداب محلة القرآن.
 .5مهارات لغوية مبعدل  12ساعة .
 .6تقنيات مبعدل  10 – 8ساعات .
 .7نور البيان ( دورة  10أًّيم من أول الفصل الدراسي الثاين )
 .8مهارات شخصية  ،وحبثية .
• شروط اجتياز الربانمج التأهيلي:
 .1إتقان حفظ العشرة أجزاء بنسبة .%85
كامال وتصحيح التالوة وخلوها من اللحون اخلفية بنسبة .%80
 .2عرض القرآن ا
 .3إتقان التجويد النظري بنسبة .%85
 .4احلضور بنسبة  %95من السنة الدراسية.
• مالحظات:
 مدة الدراسة يف الربانمج سنة كاملة. اجتياز الربانمج ال يعين القبول املباشر للدبلوم  ،لكن حيقق السبق يف القبول. -استمرارك يف الفصل الثاين يعتمد على اجتيازك الفصل األول بنسبة التقل عن %60

مهام مشرفة البرنامج التأهيلي:
• تنظيم املقررات املقدمة للربانمج للفصلني مع املشرفة التعليمية.
• حصر أمساء هيئة التدريس وتقسيم الساعات مع املشرفة التعليمية.
• ترتيب اجلداول وتقسيم الساعات على أعضاء هيئة التدريس مع املشرفة التعليمية.
• التواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خارج املعهد ،واملدرابت واالتفاق معهن على موعد التقدمي ،وعدد الساعات.
• متابعة مواصالت أعضاء هيئة التدريس من خارج املعهد واملدرابت.
• تسليم شهادات الشكر ألعضاء هيئة التدريس ومجيع مستحقاهتن يف آخر زًّيرة هلن مع الطالبات.
• متابعة تسليم أسئلة االختبارات جلميع املقررات.
• استالم الدرجات وتسليمها للمعهد.
• تسليم نتائج الطالبات.

اسم المقرر

عدد الساعات

التالوة

 10ساعات

أهداف المقررات وكفاياتها:
األهداف :
 -1خلو قراءة الطالبة من اللحون اجللية واخلفية
من خالل (مساع النصاب من شيخ جمود ،ومتابعة تدريب الطالبة على أخطائها اليومية).
 -2العناية ابلكلمات اليت تراعى حلفص.
 -3معرفة موضوع السورة.
 -4العناية ابلوقفات التدبرية والرتبوي.
الكفايات :
 -1حتسن قراءة الطالبة وخلوها من اللحون اخلفية بنسبة .% 80
 -2القدرة على اكتشاف اخلطأ وسببه.
 -3معرفة آلية تصويب اخلطأ.
 -4اكتساب مهارة تصحيح التالوة .

اسم المقرر

عدد الساعات

الحفظ

 5ساعات

األهداف :
 -1اتقان الطالبة حفظ عشرة أجزاء من خالل
(االختبارات األسبوعية ،متابعة سرد النصاب اليومي ،مساع النصاب من قارئ جمود).
 -2ربط واقع الطالبات ابآلًّيت.
 -3معرفة الطالبة بكيفية مدارسة موضوع السورة وتدبر بعض آًّيهتا
الكفايات :
 -1اتقان الطالبة حفظ عشرة أجزاء بنسبة  % 85خاليةا من اللحون .
 -2القدرة على استحضار مخسة أجزاء يف يوم واحد.
 -3معرفة كيفية تدبر القرآن .
 -4القدرة على البحث يف املراجع الصحيحة.

اسم المقرر
التجويد

عدد الساعات
 3ساعات في األسبوع

اسم الكتاب
هدي المجيد

األهداف :
 -1ضبط املصطلحات والتعريفات التجويدية.
 -2تطبيق آليات األحكام.
 -3التطبيق لألحكام النظرية يف نصاب احلفظ والتالوة.
 -4تثبيت املعلومات التجويدية من خالل (الواجبات ،املراجعة الشهرية ،االختبارات الشهرية والنهائية).
الكفاايت :
 -1أن تضبط الطالبة املصطلحات التجويدية.
 -2ان تستحضر الطالبة املصطلحات عند تصحيح التالوة.
 -3أن تضبط الطالبة املفردات واألحكام.
 -4أن تفرق الطالبة بني اآلحكام املتشاهبة يف اآللية.

اسم المقرر
اآلداب

عدد الساعات
ساعتان في األسبوع
لفصل دراسي واحد

األهداف :
 -1التعرف على اآلداب اليت ينبغي حلامل القرآن.
 -2غرس اآلداب من خالل ذكر قصص السرية.
 -3معرفة الفضل العظيم لقراءة القرآن ومحلته.
 -4اتباع منهج السلف يف البداءة عند تعليم طالهبم.
 -5تعلم الطالبة أن أثقل شيء يف امليزان حسن اخللق.
 -6اإلملام جبملة من األحاديث الواردة يف فضل القرآن ومحلته.
 -7االقتداء خبلق النيب صلى هللا عليه وسلم
الكفاايت :
 أن تلم الطالبة جبملة من األحاديث الواردة يف فضل القرآن وتستحضرها. أن تقتدي الطالبة خبلق النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ويرتقي خلقها وسلوكها. -أن تكتسب الطالبة حسن السمت واألدب .

الكتاب
التبيان في آداب حملة القرآن

اسم المقرر

عدد الساعات

الكتاب

مهارات لغوية

 12ساعة

ملزمة معدة من قبل االستاذة

األهداف :
 .1تتعرف الطالبة على املهارات من خالل مدخل هلا.
 .2تضبط اهلمزات وكيفية كتابتها.
 .3تفر ق بني مهز الوصل والقطع.
 .4تعطي فرقا بني الالم الشمسية والالم القمرية.
 .5ضبط التاء املربوطة والتاء املفتوحة.
 .6تعرف حذف احلروف وزًّيدهتا يف الكتابة.
 .7تستخدم عالمات الرتقيم يف مكاهنا.
الكفاايت :
 حتسن إمالء الطالبة. التفريق بني بعض املتشاهبات. ضبط بعض قواعد الرسم العثماين. -استخدام عالمات الرتقيم يف البحوث والتكليفات.

اسم المقرر
تقنيات

عدد الساعات
عشر ساعات

األهداف :
 -1أن تتعرف الطالبة على احلاسوب .
 -2أن تتعرف الطالبة على املصطلحات احلاسوبية .
 -3أن تتقن الطالبة الكتابة على احلاسوب.
 -4أن تتعرف الطالبة على بعض املشاكل اليت قد تواجهها أثناء استخدامها لربامج األوفيس.
 -5أن تتقن الطالبة إدراج الصور .
 -6أن تتقن الطالبة إدراج اجلداول.
 -7أن تتقن الطالبة إدراج الفهارس.
 -8أن تتقن الطالبة إدراج الرسوم التوضيحية .
 -9أن تتقن الطالبة إجراء عروض تقدميية عرب برانمج البوربوينت.
-10أن تتقن الطالبة إدراج امللفات الصوتيه واملرئية عرب برانمج البوربوينت.
الكفاايت :
 متكن الطالبة من إنشاء حبث مرتب ومفهرس بربانمج حمرر النصوص(.)Word -متكن الطالبة من إنشاء عرض تقدميي بربانمج العروض التقدمييه (.)Pawer Point

التكاليف
خمس تكليفات

