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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 عتاناس المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 دراسات أدبية من القرآن

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

 %100 32 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 16 ، استذكار ، واجبات ، مكتبة . تذكر()ى أخر 4

 48 اإلجمالي 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

فنون النثر وخصائص األسلوب النبوي ومكانته البيانية، كما يقف على  ومكانته الحديث النبوي يدرس الطالب في هذا المقرر

يدرك ل أدبياعض نصوص الحديث النبوي تحليالً بويحلل القصة والصورة واألمثال، و الخطابةك في الحديث النبوي التي تجلت

 .وتذوق النّصفي قراءة الطالب  ترتقي قدراتمكانته وأثره في نهضة األدب وتوجيه األدباء ول

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بيررة فرري سررائر األدبيررة، وأثررره فري الحيرراة األدفنونرره وخصائصرره وأبرر   الشررريفالحرديث النبرروي  مكانررةأن يتعررف الطالررب علررى 

 ، ويطور قدراته على قراءة النص األدبي من خالل تعلم مهارات التحليل البياني لألحاديث النبوية .عصور األدب

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  خصائص أسلوب الحديث النبوي الشريف وما يتصل بذلك من قيم فنية. أن يعّرف الطالب  1.1

  .  أن يتحدث الطالب عن أسرار بالغة النبي صلى هللا عليه وسلم وخصوصية أسلوبه النبوي 1.2

   . أن يتعّرف الطالب على أنواع الحديث النبوي والفروق بينها 1.3

   صاألدبية المتمثلة في الحديث النبوي كالخطابة واألمثال والرسائل والقصأن يعدد الطالب الفنون  1.4

  المهارات 2

    . أن يصنف الطالب األحاديث النبوية وفق الفنون األدبية المتمثلة فيها 2.1

أن يفّرق بين أساليب الخطابة والرسائل والقصص واألمثال النبويرة وبرين أسرلوب الحرديث النبروي  2.2

  . والحديث القدسي

 

   . أن يحلل الطالب األحاديث النبوية الشريفة وفق معايير التحليل البياني 2.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  . النبوي الشريفأن يستخرج الطالب األسرار البالغية و النحويّة و الصوتية  في الحديث  2.4

  القيم 3

  . أن يتحمل الطالب مسؤولية البحث عن معلومات المقرر والقيام باألعمال المسندة إليه 3.1

  . أن يعمل الطالب في فريق لتقديم عرض تقديمي إلحدى مفردات المقرر 3.2

   أن يكتب الطالب تقريراً حول إحدى مفردات المقرر 3.3

  . إثراء المحتوى الرقمي بما تعلمه في هذا المقررأن يساهم في  3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2  .التعريف بالحديث النبوي مصطلحه و خصائصه وبالغته  و كتبه و شروحها 1

2 
وأثرهرا فري الحديث القدسي(، مكانة الحديث النبوي الشريف  . )الحديث النبوي أنواع الحديث الشريف

 األدب.
2 

3 
الفنون النثرية في الحديث النبوي الشريف )الخطبة، الوصايا، األدعيرة، األمثرال، جوامرع الكلرم (/ بنراء 

 خصوصية الختام( -الحديث الشريف )خصوصية المطلع
2 

4 
فجراءه قروم عرراة  قال:" كنا في صدر النهار عند رسول هللا عمرو بن جرير البجلي والراوي:  أب

 .19مجتابي النمار..." رواه مسلم. ص
2 
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 الخطابة النبوية : 

، فخطب الناس فقرال: "  وهللا مرا أخشرى علريكم أيهرا  ،قام رسول هللا الراوي: أبي سعيد الخدري 

./// قال: جاءت امررأة إلرى رسرول هللا 33الناس إ  ما يخرج هللا لكم من  هرة الدنيا.."رواه مسلم. ص

101هللا، ذهب الرجال بحديثك..."رواه البخاري ومسلم، ص رسول فقالت: يا 

2 

6 
: " تضرمن هللا لمرن خررج فري سربيله،   يخرجره.." رواه  ، قرال رسرول هللا هريررة وأبر الرراوي:

 49مسلم، ص
2 

 2 ا ختبار النصفي ، وحل األسئلة بعد جمع األوراق  7

8 

 األمثال النبوية : 

: "مثررل مررا بعثنرري هللا برره مررن الهرردى و العلررم..." رواه قررال النبرري، موسررى األشررعريو الررراوي: أبرر

: "مثرل المرؤمن الرذي يقررأ القررآن..." رواه البخراري  ./// قال الرسول هللا75البخاري و مسلم، ص

 .91ومسلم،ص

2 

9 

، رواه 113، قررال: تحملررتا حمالررة فرتيررتا رسررول هللا أسرررل فيهررا..." صالررراوي: بشررر بررن قبيصررة

قال: "إن مثلي و مثل ما بعثني هللا به من الهردى ، أن النبي الراوي" أبو موسى األشعريمسلم.///

 و العلم.." رواه مسلم وروى البخاري قريباً منه.

2 

10 
ررمه، فرررعطى.." رواه البخرراري،  ، أن الرسررولالررراوي: عمرررو بررن تغلررب أاترري بمررال أو سرربيم فقسأ

 .127ص
2 

11 
: "يرؤتى  بالرجرل يروم القيامرة فيلقرى فري النرار قال سمعتا رسرول  يدالراوي: أبي  يد أسامة بن 

 .159فتندلق أقتاب بطنه. رواه البخاري ومسلم، ص
2 

12 
: "مثررررل القررررائم علررررى حرررردود هللا و الواقررررع فيهررررا.."رواه ، قررررال الررررراوي: النعمرررران بررررن بشررررير

 .183البخاري،ص
2 
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 الحديث القدسي :

مررن آذى لرري وليرراً فقررد آذنترره بررالحرب ، ومررا تقرررب عبرردي إلرري بشرريء أحررب علرري ممررا  قررال هللا تعررالى :

 افترضته عليه .. " 
2 

14 
 : و خصوصية بنائه النبويمزايا القص 

 .وترثيره األدبي العالمي  عرض ألسراره الجماليةحديث اإلسراء والمعراج و
2 

 2 .تابع القصص النبوي  15

 2 ا ختبار النهائي .  16

 32 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
خصائص أسلوب الحديث النبروي  أن يعّرف الطالب

 الشريف وما يتصل بذلك من قيم فنية.

 المحاضرة التقليدية 

  العصف الذهني

 ا ختبارات 

 الواجبات المنزلية

1.2 

عن أسرار بالغة النبي صلى هللا الطالب يتحدث أن 

 عليه وسلم وخصوصية أسلوبه النبوي  .

 المحاضرة التقليدية 

 العصف الذهني

  

األسئلة الحوارية واألسئلة 

 المباشرة 

 ا ختبارات

1.3 

أن يتعرررّرف الطالرررب علرررى أنرررواع الحرررديث النبررروي 

 والفروق بينها . 

 العصف الذهني

  التعلم التبادلي 

 القراءة وا طالع

 ا ختبارات 

 المشاريع الجماعية 

1.4 
أن يعدد الطالب الفنون األدبيرة المتمثلرة فري الحرديث 

 النبوي كالخطابة واألمثال والرسائل والقصص  

 المحاضرة التقليدية

  القراءة وا طالع 

 .ا ختبار 

 األسئلة المباشرة .

 المهارات 2.0

2.1 
أن يصررنف الطالررب األحاديررث النبويررة وفررق الفنررون 

 األدبية المتمثلة فيها .  

 المحاضرة التقليدية 

 العصف الذهني 
 الواجبات المنزلية

2.2 

أساليب الخطابرة والرسرائل والقصرص بين  أن يفّرق

واألمثرررال النبويرررة وبرررين أسرررلوب الحرررديث النبررروي 

 . والحديث القدسي 

 الواجبات المنزلية والمكتبية المحاضرة التقليدية 

2.3 
وفررق الشررريفة  األحاديررث النبويررة أن يحلررل الطالررب

 البياني .  معايير التحليل

 المحاضرة التقليدية 

 التغذية الراجعة 
 األسئلة المباشرة والحوارية

2.4 
الطالرب األسررار البالغيرة و النحويّرة و  أن يستخرج

 .الحديث النبوي الشريف الصوتية  في 
 الواجبات المنزلية والمكتبية القراءة وا طالع 

 القيم 3.0

3.1 
الطالررب مسررؤولية البحررث عررن معلومررات أن يتحمررل 

 . المقرر والقيام باألعمال المسندة إليه
 الواجبات المنزلية والمكتبية القراءة وا طالع

3.2 
أن يعمررل الطالررب فرري فريررق لتقررديم عرررض تقررديمي 

 . إلحدى مفردات المقرر
 المشاريع الجماعية الكراسي المتنقلة 

3.3 
مفرررردات  أن يكترررب الطالرررب تقريرررراً حرررول إحررردى

  المقرر
 الواجبات المنزلية والمكتبية  القراءة وا طالع

3.4 
أن يساهم في إثراء المحتروى الرقمري بمرا تعلمره فري 

 هذا المقرر .

 التعلم التبادلي 

 والقراءة وا طالع
 المشاريع الجماعية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 0 األول .إجراء حوار شفهي لقياس مستوى المجموعة الطالبية 1

 0 الثالث .كتابة مقال يتوقع من خالله معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة المادة 2

 %20 الثامن .إجراء ا ختبار النصفي 3

 %10 العاشر .إعداد بحث نظري من المكتبة  4

 %5 مستمر .الطالبيةقياس مستوى المشاركة  5

 %5 مستمر الحضور 6

 %60 السادس عشر .إجراء ا ختبار النهائي 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

توجيه الطالب إلى المقررات المناسبة لمستواه ، والدعم طوال الفصل لمواعيد اإلضافة والحذف  المرشد األكاديمي :

 . واالنسحاب والتأجيل واالعتذار عن الفصل

 . رئيس القسم ووكيلته ومنسقي البرنامج : تقديم الدعم للطالب وحل مشكالته األكاديمية

 . قياديةاللجنة الثقافية : رصد إبداعات الطالب األدبية وال

  اللجنة االجتماعية : حل مشاكل الطالب األسرية واالجتماعية المؤثرة على الدراسة

 لجنة المعادالت : معادلة المقرر للطلبة القادمين من جامعات أخرى .

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 محمد الصباغ. . كتبهالحديث النبوي/ مصطلحه، بالغته،  .1
 د. محمد رجب البيومي. /البيان النبوي  .2

 المساندةالمراجع 
 فاضل صالح السامرائي./ الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري .1

 علوم الحديث ومصطلحه / صبحي الصالح. .2

  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه/  محمد مصطفى األعظمي .3

 اإللكترونيةالمصادر 

  https://uqu.edu.sa/libمكتبة الملك عبدهللا الجامعية: 

 .الوراق

 .األلوكة

 .اتحاد الكتاب العرب

 .ديوان العرب

 .الشنكبوتية

 .شبكة الفصيح

 .النقاد و البالغيون العرب

 موقع العضو على شبكة جامعة أم القرى.

  ىأخر

 الكبير للتراث ( برنامج ) الجامع

 .مجلة التراث العربي: اتحاد الكتاب العرب

 .المشكاة/ تصدر عن رابطة األدب  اإلسالمي-مجلة األدب اإلسالمي

 .جلة عالمات/ تصدر عن نادي جدة األدبيم

 .جلة العربي/ تصدر عن و ارة اإلعالم الكويتيةم

 مجلة نزوى/ تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة و النشر
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جها 

 جها  عرض بيانات ، وسبورة ذكية

ً ) ىأخر تجهيزات   لطبيعة التخصص( تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس
اسررتبانة تقرريم المقرررر ا لكترونيررة نهايررة 

 الفصل الدراسي .

 
 –لجنرررة ا ختبرررارات  –قيرررادات البرنرررامج 

 أعضاء هيئة التدريس.

 –فحرررص أسرررئلة ا ختبرررارات ونتائجهرررا 

فحص عينة من إجابات الطالب وبتبادل 

عينرررة مرررن ا ختبرررارات والواجبرررات مرررع 

مراجعرة  –أعضاء هيئة تدريس المقررر 

مصررفوفة نررواتج الررتعلم للبرنررامج ومرردى 

https://uqu.edu.sa/lib


 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقيرررريم  –تحققهررررا فرررري ترررردريس المقرررررر 

 األقران والزمالء .

 فاعلية طرق تقيم الطالب

لجنررة  -لجرران الجررودة  –قيررادات البرنررامج 

لجنررررة تصررررحيح العينررررات  –ا ختبررررارات 

 العشوائية

مراجعرررة عينرررات مرررن أوراق اإلجابرررات 

للتركد من صحة التصحيح و إجراءاته و 

 دقته و موضوعيته .

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئرة التردريس  –قيادات البرنامج 

لجنرررررة تصرررررحيح  –لجنرررررة ا ختبرررررارات  -

 العينات العشوائية

مراجعة تقرير المقرر وتنفيذ  -

 المنبثقة منه الخطط التطويرية 

تحديث توصيف المقرر وفقا  -

 للمستجدات 

تصحيح عينة من ا ختبارات  -

و الواجبات من قبل اللجنة 

المسؤولة عن ذلك ورصد 

 تقرير عن درجات العينات

دراسة نسبة تحقق المقرر  -

لنواتج التعلم من خالل فحص 

 األنشطة أسئلة ا ختبار وتقيم 

عقررد مقارنررة بررين هررذا المقرررر والمقرررر 

 نفسه من جامعة أخرى .

 مصادر التعلم
أعضراء هيئرة  –قيادات البرنرامج  -الطلبة 

 التدريس

استبانة تقيم المقرر  -

ا لكترونية نهاية الفصل 

 الدراسي

تطوير عضو هيئة التدريس  -

عن طريق الدورات التدريبية 

 في طرق التدريس الجامعي

 التقنيات الحديثة في التدريساستخدام 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجا ت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 رئيس قسم الأدب:  د. محمد بن سعيد القرين هجة الاعامتد

 / جملس قسم الأدب 13اجللسة  رمق اجللسة

 هـ1442/  6/  14 اترخي اجللسة

 


