
 

 تعليم القراءة العربية الّسليمة ورسم القرآنطريقة  دورة تطوير الكوادر التعليمية في مجال

رت ةةمم مدةة د   رلقةةس دورة مكثفةةس يةةرلتس ير ةةولر رياةةوردر ريرت مممةةس  ةة  م ةة    تعريففب لالففدورة 
ور ولةةةد ريفةةةرول وريا مةةة و ورهمةةة و وا قلةةة  ريا ةةة  رييةةة مم ري ةةة ي  مةةة  ري  فةةة   ريقةةةرراة ريتر مةةةس

 )ري  أ( بدًار م  ريفرول إيى ريا مس وصواًل إيى رهمس ريقرآامس.

 ةةةةةوة ور  ةةةةةورو ريررمبةةةةةو   ةةةةة  ريميةةةةة ةمس برت ةةةةةمم ريقةةةةةرراة ريتر مةةةةةس  و ريقةةةةةرآ  رياةةةةةرلم ر ةةةةةكمً  ور ولةةةةةًدر رإل الفئفففففة المسفففففت دفة 
 بذيك )ب  ّصس مت ِّم  ريمرف س رالبردرئمس وري غس ريتر مس وريرر مس رإلي ممس( ريرت مم  و يرمب  مم  م رس 

 تتضمن الدورة 

   و ي  قورعد رير ولد.ج وريدمج بيالر  د رلقس رير كيل وريرل ئس وريد   تأصيًلا لملادئ القراءة العربية .1
ةة  .2 م ريرةةأق م و رير بمقمةةس عرًاةة   ديةةًدر دفيةة  ميةةر م  ريمت ِّةةرتةةرا ريةةدورة  فكةة م رير ولةةد رياُرلةةس ريم فتمةةس د يم فُو

مةة  مت مةة و ري  دةةس دميةةروم رلم ريم ر فةةس )ود يةةذرو ريصةةغ ر وريمبرةةدئي ( وريرةةدرىج بلةةم مةة  ر يةةلل إيةةى ر صةةتب 
ّدةم  م قرراة ريقرآ  ريارلم    ريمرف س رير يمس.يرت ى  يم تِّ

ورير ر ةةس  ةة  ميةةيرة رت ةةمم ريقةةرراة ريتر مةةس وريقةةرآ  رياةةرلم مةة  عةةرا م يأليةة رذة  ةة  ةةةذر ريةةدورة   صةةس ري بةةرة اقةةدِّّ  .3
رت ىمة  ي قةرراة ثةّم  رلقةس رصةولبل  دفية  ممر ةك   ثاة اِّ   ة  مة  مقة   يلة  ري  يةبرفرمة الو و يةد ب ر   ة ا ريرة  ر ّ 

 ريمت ِّم آيمس ريرصفمح ولاّفذة  ع ى ري  دس.
 رإلم ئمس ي مت مي .م  ريم فُ و ريتم مس وري  غومس و  ملّمسم موعس  .4

 األهداف القريلة واللعيدة للدورة

 ر ولر رياوردر ريردرليمس    ريمرراز ريرت مممس وريالوا بلم ود ي  دس إيى ريميروى ريم  وب.

 في ن اية الدورة سيكون المتدربون قادرين على 
 رت مم مد د  ريقرراة ريتر مس د رلقس رير كيل وريرل ئس وريدرج. -1
مس  -2  ر ّميي  م  رف وو  عم رةم وميروم رلم.مفو  مِّّ
  رح ري رل  يرت مم ر وة ريقرآ  ريارلم وفي  رصفمح ريقرراة ي   ب. -3

)ممكة  ر رصة ر عةدد ريمف اةررو بزلة دة ريمةّدة  رةمف اة /12ي عس ردرلبمس موزعةس ع ةى / /18/ عدد الساعات التدريبية 
 ريزمامس ي مف ارة و   رمدس ريمردرِّ ي (.

 ةل دة د يرقةدير  م ماح ري  يب دتد ر رم ز رال رد ر ري ةفل  وريارة ب  ورفقية  ايةدس ريةدورم ريم  ودةس  ة  ريةدورة الدورة ن اية 
لس يدعم ر ي رذة    رال رص ص ريمذكور.  ريف صل ع م     رال رد ر د إلا  س إيى ريم بوع و وريارب ريمو  

     ي مك   م  ر وع يورلس ريفّرة. عنوان إقامة الدورة 
 دتد ري ق ا ر و  ورير  ور م  ريفاور رياررم و   مقرام و ريمص فس. ل م فُس: ممك     يرم رتديل مك   ريدورة وروقيرل  وروزل  فصص

 


