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 خيدم إصالح مبا وتدريسا ، حبثا   والسنة الكتاب علوم يف املتخصصة الكفاءات بناء يف عامليا   واملتميزة الرائدة العلمية لألقسام منوذجا   يكون أن :القسم رؤية
.املكان يتناسب وشرف مبا وأمنه وتنميته والعاملي اجملتمع احمللي  

 على وسطي مبنهج والعاملي احمللي اجملتمع خيدم مبا معايري اجلودة وفق والسنة الكتاب علوم يف متميزة حبوث وإنتاج متخصصة كفاءات تأهيل: القسم رسالة
الصاحل. السلف فهم  

 قسْمُ الكتاب وَالسُنَّة



 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 

          تاريخ التقرير:                           جامعة أم القرى    : . اسم املؤسسة التعليمية1

 الكتاب والسنة. القسم:الدعوة وأصول الدين. /  : . الكلية2

 أ(التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه :

 (132(       رقم املقرر : )632132) (602132علوم الحديث           رمزه : ) . اسم املقرر الدراس ي: 1

 )ساعتان(.. عدد الساعات املعتمدة: 2

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي : إجباري لطالب كلية الدعوة وأصول الدين. . البرنامج )أو البرامج(3

 السلمي د. عبد الرحمن بن نويفع : . اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراس ي4

 الطالباتمراجعة : الفريق املكلف بشطر   - أ/ مريم بنت علي بن محمد املزم   

 . السنة أو املستوى األكاديمي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي : املستوى الثاني    .5

 .103مدخل علوم الحديث  . املتطلبات السابقة لهذا املقرر)إن وجدت(:6

 ال يوجد .. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 7

 . موقع تقديم املقرر إن لم يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 % 80  النسبة؟                                                          قاعات املحاضرات التقليدية  أ.     

 

 %20  النسبة؟                                   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(     ب.     

 

   النسبة؟                                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                               املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                                أخرى    ه.     
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 . هدف املقرر الرئيس ؟1

 اس ح باعتباره املرجع األسالبن الصال ( م الحديث و عل  يتقن الطلبة القراءة الواعية  األنواع املقررة من كتاب )ن أ-1

 ( .(من النوع األول إلى النوع  الثاني والعشرون  )املقررة  نواع األ واملفاهيم في   يفسر املصطلحات العلميةأن -2

: على األقل من شرو ح الكتاب والنكت عليه وهي  اثنينيبين ما استدرك على ابن الصال ح في األنواع املقررة بمراجعة  أن -3

النواوي التقييد واإليضا ح للعراقي، النكت البن حجر، النكت للزركش ي، التقريب للنووي وتدريب الراوي شر ح تقريب 

للسيوطي، اختصار علوم الحديث البن كثير والباعث الحثيث شر ح اختصار علوم الحديث ألحمد شاكر، ألفية العراقي وفتح 

 اوي املغيث للسخ

 طريقة ابن الصال ح  ومن ينقل عنهم من املحدثين  وإضافاته عليهم يقارن بين  أن -4

 املقرر. يهااشتمل عل باألنواع التيلقة املتعأنواع علوم الحديث  أن يشر ح مناهج املحدثين في -5

 ويدافع  عنهاالحكم على الحديث بالصحة أوالحسن  أوأنواع الضعف أن يوضح ما امتازت به جهود املحدثين في  -6

 وينتقدها بالبرهان والحجة الواضحة  ألقوال واملذاهب الضعيفةأن يحلل ا -7

 ا املقرر.الفروق بين أنواع علوم الحديث التي اشتمل عله  أن يميز  -8

املقرر الدراس ي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  اذكر بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين -2

  اإلنترنت، والتغييرات في  املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 في التخصص محلًيا وعاملًيا.عرض مفرداته ومضمونه على أفراد من األساتذة املتميزين  -9

 استطالعات رأي الطالب. -10

 عام بنفس الطريقة املستخدمة في النشرة التعريفية أو ج( توصيف املقرر الدراس ي 
ٌ

)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 الدليل(. 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مقدمة الكتاب والتعريف باملؤلف وباملقرر وتوصيفه. 

 2 1 النوع األول: معرفة الصحيح...

 2 1 النوع الثاني: معرفة الحسن...

 2 1 النوع الثالث: معرفة الضعيف...

و معرفة املتصل. ، النوع الرابع والخامس: معرفة املسند  1 2 

والثامن: معرفة املرفوع، ومعرفة املوقوف، ومعرفة املقطوع.النوع السادس والسابع   1 2 

 2 1 النوع التاسع والنوع العاشر: معرفة املرسل، ومعرفة املنقطع.



 2 1 النوع الحادي عشر والنوع الثاني عشر:معرفة املعضل، ومعرفة التدليس وحكم املدلس.

عشر: معرفة الشاذ، ومعرفة النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر والنوع الخامس 

 املنكر، ومعرفة االعتبار واملتابعات والشواهد.

1 2 

النوع السادس عشر والنوع السابع عشر والنوع الثامن عشر: معرفة زيادات الثقات 

 وحكمها، ومعرفة األفراد، ومعرفة املعلل.

1 2 

 2 1 النوع التاسع عشر والنوع العشرون: معرفة املضطرب، ومعرفة املدرج.

 2 1 النوع الحادي والعشرون والنوع الثاني والعشرون: معرفة املوضوع، ومعرفة املقلوب. .

 

   مكونات املقرر الدراس ي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراس ي(: -2

دروس  محاضرات 

 إضافية

 املجموع أخرى  العملي معامل

 ساعة 24 ــــ ــــ ــــ ــــ ساعة 24 ساعات التدريس

 ساعة 2 ــــ ــــ ــــ ــــ ساعة 2 ساعات املقرر 

 

 

 . ساعات تعلم إضافية )خاصة( يقوم بها الطالب خالل األسبوع؟3

قراءة الكتب التي شرحت كتاب ابن الصال ح، خاصة: التقييد واإليضا ح للعراقي، والنكت للزركش ي، والنكت البن حجر. 

 خالل النظر في منطلقات هؤالء العلماء في حواشيهم.ليتمم معارفه، وليتدرب على التفكير من 

 

 لإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وطرق تدريسها:4
ً
 . مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت.

 

 
ا
تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة )انظر إلى الشر ح : قم بملء الجدول بمخرجات أول

 أسفل الجدول(.

 
ا
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع مخرجات التعلم املأمولة.ثانيا

 
ا
تعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم : ضع طرق القياس املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات الثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب 
ً
املقرر املستهدفة وطرق قياسها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 لإلطار الوطني للمؤهالت م
ا
 طرق القياس راتيجيات تدريس املقرر است مخرجات التعلم وفقا



 املعرفة 1

لحافظ ابن اترجمة بإيجاز  لبة الط صفأن ي -1 1-1

تصوًرا عاًما عنه وعن حياته قدموا الصال ح وي

 ،  وآثاره وعصره.

أن يرتب أنواع الحديث الصحيح بحسب   -2

 ،األصحية

)  أن يرتب املصنفات في الحديث الصحيح  -3

 ،  ( بحسب شروط الصحة

 تلقي أحاديث الصحيحين معنى أن يوضح  -4

  بالقبول 

الصحيح لذاته  أن يعرف كل من املصطلحات ) -5

الحسن لذاته ولغيره املستخرجات  –ولغيره  –

 .املنكر -الفرد –الشاذ   -التدليس ضعيف،ال

 –املوضوع  –املضطرب  –املدرج  -املعلل

 املقلوب (

أن يرسم خرائط ذهنية لفوائد املستخرجات  -6

وألقسام أنواع علوم الحديث املقررة ، 

 واملصنفات في كل منها

   االعتبار، واملتابعات، والشواهد،أن يميز ين  -7

 النافعة في باب االعتبار. ويحدد ضوابط 

 احملاضرة  -

 ) يف التعريفات (

 

 اخلرائط املفاهيمية -

بيان األنواع  ) يف

 وتقسيماتها وأمثلتها 

 

العروض التقدميية )  -

توضيح يف 

 املصطلحات 

 

األسئلة -

املوضوعية 

 واملقالية

 

 املهارات اإلدراكية 2

تعاريف العلماء اختالف  أن يناقش مسألة  -1 2-1

 ، وعالقته بالصحيح، لحديث الحسنل

  لحسناصطالح باصاحب املصابيح  يحلل مراد أن  -2

بين تصحيح اإلسناد وتحسينه وبين يوازن ، و 

 تصحيح الحديث وتحسينه

حل اإلشكال أن يقدم تلخيصا ملذاهب العلماء في  -3

 في قول الترمذي وغيره "حسن صحيح".

 ملرفوعأن يناقش تعاريف  املتصل واملسند وا -4

 بينهموالعالقة واملنقطع واملعضل  واملرسل 

. 

دراسة احلالة )قراءة و حتليل نص  -

مقدمة ابن الصالح يف األنواع املقررة 

 (مع التعقبات عليه –

 

العصف الذهين ) ملناقشة املذاهب  -

 واآلراء املختلفة للمحدثني (

 

اخلرائط املفاهيمية يف ربط  - 

 .دراسة احلالة-

 تقديم التقارير -

 

 األسئلة املقالية -



اإلسناد حكم بين مذاهب الشيخين في أن يقارن  -5

بين الصيغ الصطالحية  ، و  ، واملعلقاتعنعن،امل

مرجحا أقوى لرفع والوقف وأحكامها الكل من 

 األقوال

أن يحلل العالقة بين الفرد والشاذ واملنكر ، ويقارن  -6

 بين املذاهب فيها

لحديث يطبق طرق معرفة الوضع على أمثلة لأن  -7

 املوضوع

أن يرسم خريطة ذهنية ألنواع وضوابط زيادات  -8

 .قاتالث

 األنواع بفروعها وأمثلتها

املناظرة   )يف توضيح املسائل  

 االجتهادية(اخلالفية 

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

في الفردية إنجاز التكاليف سئولية متحمل ي أن  -1 3-1

  الوقت املحدد لتسليم الواجبات

في تقديم عمل ق يفر  بفعالية ضمن   أن يشارك -2

 تكليف جماعي  

القيادة أو التنسيق أو التنفيذ او هام ى مولأن يت  -3

 في التكليفات الجماعية ق العمل.يفر التحدث ضمن 

أن يتقبل النقد برحابة صدر  ، ويبذل جهدا  في  -4

 التقدم نحو املطلوب

 . 

 التعلم التعاوني-

 املناقشة واحلوار -

 

 

الواجبات 

 اجلماعية

  العدديةمهارات التصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4

عرضا إلكترونيا للتعريف  -بالتعاون مع زمالئه -صمم  -1 4-1

 ويعلق عليه بلغة علمية سليمةحد أنواع علوم الحديث بأ

 بفعالية الحوار  يشارك في املناقشات و -2

أن يستخدم برامج الخرائط الذهنية األلكترونية ليرسم  -3

 :أنواع علوم الحديث املقررةالخرائط الذهنية ألقسام 

العروض التقدميية) يف -

 التعريف بالصحيح مثال 

 
 

 اخلرائط املفاهيمية-

تقييم األداء يف -

 املناقشات

  

تقييم العروض -

باستخدام مقياس 

روبرك )األداء 

 املتدرج (

  

 جدول مهام قياس ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراس ي: -6

مشروع جماعي، مهمة القياس )مثال: كتابة مقال، اختبار،  التقويم

 اختبار، خطابة، تقديم شفهي، إلخ(

األسبوع 

 املحدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

%20 الثامن اختبار نصفي لقياس املعارف واملهارات 1  

%15جميع  املالحظة املباشرة لقياس املهارات على طريقة التقويم املستمر. 2  



 األسابيع

كتابة مقال عن املعارف واملهارات التي استفادها الطالب من  3

 املقرر، وجوانب القوة والضعف فيه.

األسبوع 

 الثاني عشر

5%  

يحدد عن  النهائي. 4

طريق 

 الجامعة

60%  

5  

 

  

6  
 

  

7  

 

  

 د. الرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس وطاقم التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )اذكر مقدار  -1

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

م
ّ
 هـ. مصادر التعل

 . الكتب املقررة املطلوبة:1

 البن الصال ح، طبعة نور الدين عتر، أو طبعة عائشة بنت الشاطئ. معرفة أنواع علم الحديث -

 . املراجع الرئيسة )املقاالت والتقارير وغيرها(:2

 التقييد واإليضا ح للعراقي. -

 النكت للزركش ي. -

 النكت البن حجر. -

 فتح املغيث للسخاوي. -

 تدريب الراوي للسيوطي. -

 معرفة علوم الحديث للحاكم. -

 البغدادي.الكفاية للخطيب  -

 . الكتب واملراجع املوص ى باقتنائها )املقاالت والتقارير وغيرها(:3 

 التقييد واإليضا ح للعراقي. -

 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:4

 املواقع االلكترونية: ملتقى أهل الحديث.      

 . مواد تعليمية حاسوبية:5



 التراث اإلسالمي، أو املكتبة الشاملة.برنامج  -

 البحث في مصادر املعلومات االلكترونية على موقع مكتبة جامعة أم القرى. -

 البحث في محركات البحث االلكترونية. -

 و. املرافق املطلوبة:

املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  املقرر الدراس ي  من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد 

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 . املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:1

 سبورة ذكية.مزودة بقاعة دراسية بها عدد من الكراس ي والطاوالت تكفي لجميع الطالب في املادة،  -

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:. 2

 البرامج املستخدمة في الحاسب مثل: برامج الخرائط الذهنية ، البوربوينت، برنامج املكتبة الشاملة .

 ال يوجد .    مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3

 ز.  تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1

مقالة آخر الفصل الدراس ي يكتبها الطالب عن املقرر وفوائده وجوانب القوة استطالع رأي الطالب عن طريق  - أ

 والقصور فيه.

 الطالب بما يتعلق باملقرر عن طريق توزيع استبانات تقويم املقرر التي توزع نهاية كل فصلاستطالع رأي  - ب

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. 2

 التقييم الذاتي. -

 ) تحليل استبانات تقويم املقرر (. تثمار التغذية الراجعة من الطالباس -

 التدريس :إجراءات تطوير -3

 التواصل الدائم مع املواقع التربوية واقتناص التجارب املفيدة واآلراء في طرق التدريس والتقويم . -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4

 لتصحيح االختبارات أو عينة م
ً
 ن الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دورية

 عرض عينة من تقارير الطالب على املشاركين في تدريس املقرر. -

 عرض عينة من اختبارات الطالب على املشاركين في تدريس املقرر. -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويرها:-5

 الذاتي من قبل املدرس. أوال: التقييم -

 ثانيا: مقارنة التقييم الذاتي بآراء الطالب. -

 ثالثا: مقارنتهما بآراء املختصين ممن دّرس املقرر. -



 ( على األقل، للمقارنة املرجعية.1رابعا: النظر في توصيفات املقررات املشابهة في الجهات األكاديمية األخرى ) -

 خامسا: الخروج باالقتراحات. -

 النظر في إمكانية تطوير املقرر من خالل املقترحات.سادسا:  -

 

   _________________التوقيع:   ________________________:أستاذ املقرر سما 

 ___________تاريخ استكمال التقرير: 

 ____________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 ___________________التوقيع: ______________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________تاريخ استالم التقرير: 

  

 

 

 


