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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مناهج وطرق البحث في الفكر اإلسالمي :اسم المقرر

 Methods and methods of research in Islamic thought 

 505-614-2 :المقرررمز 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية: اسم هـ9/6/1439 :التوصيفتاريخ  

 اللغة العربية ـــــ قسم الدراسات العليا  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 وطرق البحث في الفكر اإلسالميمناهج  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .68

Methods and methods of research in Islamic thought        2-

614-505 
  تانساع 2  . عدد الساعات المعتمدة: 2 .69

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .70
 والبالغة والنقد األدببرنامج الماجستير في   .71
72.  

 البرامج(هذه كل م في عدة برامج، بي ن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عا

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .73

 الثالث المستوى .74
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .75
 ال يوجد .76
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 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .77

 اليوجد .78
 ليمية: الرئيس للمؤسسة التع في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .79

 الحرم الجامعي بشطري الطالب والطالبات .80
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .خخ

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض

    

  النسبة:  رىأخ .ظظ

 

 :تعليقات
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 األهداف .ك

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -3
 ــــ أن يعرف الطالب أسس البحث في الفكر اإلسالمي

 التراث اإلسالمي..،ــــ أن يعرف الطالب االتجاهات الفكرية في 

 ـــــ أن يعرف الطالب أنواع المناهج التي أسسها المفكرون المسلمون

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - تم تنفيذهاي - بإيجاز أي خطط اذكر -4

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

وحلقات   ــــ تطوير استراتيجيات التدريس : التعلم الذاتي ، والتعلم الحواري التفاعلي ،

 حوار.ال

البحث في التراث اإلسالمي وربطها بمناهج البحث االطالع على مناهج وطرق  ــــــ

 الحديثة .

 

 

 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ض

 عام للمقرر: وصف
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قامت عليها مناهج باألسس النظرية والفكرية التي  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب

 وطرق البحث عند المفكرين المسلمين في التراث اإلسالمي.

 

 ع(2ن+1) 2

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .51

  ساعتان نظري عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ــــ المعرفة.مفكر فيه ــــ العلم  مفاهيم نظرية : الفكر ـــ المفكر فيه والالــــــ 

 اإلطار المرجعي للفكر اإلسالمي.ــــــ 

 

 نظرية 2 1

 موقف العلماء المسلمين من المنطق األرسطيــــــــ 

 ـــــــ نقد المنطق األرسطي عند ابن تيمية.

 ـــــــ نقد نظرية االستدالالت األرسطية عند ابن تيمية.

 ـــــــ نقد مبحث القضايا.

 نظرية 2 4

 (نظرية) 2 4 حث االستدالل اإلسالمية:مبا  ــــ 
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 ــ القياس ـــ االستقراء ــــ التمثيل.1

 ـــ قياس الغائب على الشاهد.2

 ـــ مذاهب المسلمين في العلة.3

 والتقسيم. ـــ السبر4

 ــــ االستدالل بالمتفق عليه على المختلف فيه.5

 ــــ المناهج العلمية العامة : 

 ي.ـــــ المنهج االستنباط1

 ـــــ المنهج االستقرائي.2

 

 االستردادي ) التاريخي( . ــ المنهج 3

 ـــ المنهج الجدلي.4

 (نظرية) 2 5
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .52

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30  -   2 ساعات التدريس الفعلية

 2  - ــ ــ 2 دةالساعات المعتم

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .53
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .54 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
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 دة في اإلطار الوطني للمؤهالتالوار الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياساسبة نالم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم، مع مالحظة أنه ال يلية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 

 

 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

األسس النظرية لمناهج البحث عند المفكرين معرفة  1-1

 المسلمين

 

 

 الحوار والتعلم التعاوني

 

 التقويم المستمر

إنجاز البحوث 

 تقاريروال
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قراءة وفهم النصوص في مصادر الممارسة على  1-2

 التراث اإلسالمي.

 التقويم المستمر العمل الجماعي

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1  

اكتساب مهارات وكفاءات الفهم والتفسير 

 . واالستنباط

 

 

 التفكير الناقد

 العمل الفردي والجماعي

 

البحوث 

 واالختبارات

2-2  

 والتأويل. على النقد والبرهنةالقدرة 

 

 

 التفكير الناقد

  العمل الفردي والجماعي

 

 

  

البحوث 

 واالختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1    
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 التعلم التعاوني القدرة على العمل ضمن مجموعة

 حلقات الحوار

 التقويم الذاتي

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةت مهارااالتصال ومهارات  4

4-1  

 القدرة على الحوار والتواصل

 تحفيز الطالب على التعلم التفاعلي

 

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر

مناقشة بعض اإلشكاليات والقضايا التي تطرحها  4-2

 المناهج في التراث اإلسالمي .

القيام بتجارب فردية 

 وجماعية

 

 التقويم المستمر 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 الفصل الدراسي:خالل  ةبالطل يمتقو مهامجدول  .55
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تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

 يمينسبته من التق

 النهائي

1 

 

  اقتراح قضايا معرفية

4 5 

2 
 

 تقديم اوراق عمل

7 15 

3 
 

 نقاش وحوار جماعي

8 10 

4 
 

 اختبار تحريري

10 5 

5 
 

 اختبار شفوي

13 5 

6 
 

 اختبار نهائي

16 60 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ع
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مع ) الخاص لكل طالبرشاد األكاديمي لالستشارات واإلوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ( ساعات أسبوعيا10الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس ) .2

 وفق اآلتي:يجري ترتيب اإلرشاد األكاديمي الذي يتعيّن على أعضاء هيئة التدريس تقديمه للطالب 
 نظام الجامعة ولوائحها. (1

مجلس القسم بتوزيع الطالب على األساتذة في بدء انتظامهم في البرنامج، حسب رغباتهم يقوم  (2

 وتوجهاتهم.

 إعطاء اإلرشاد األكاديمي ما يستحقه من درجة في خدمة الجامعة في مجال التدريس.   (2

 ها  ووضعها في لوح على مكتب األستاذ. تعيين الساعات المكتبية وساعات اإلرشاد وأوقات (3

 متابعة رئيس القسم.  (4

 التقارير الفصلية التي يقّدمها األستاذ عن اإلرشاد.  (5

 متابعة المرشد الرئيسي للقسم ألعمال اإلرشاد.  (6

 استبانات الطلبة.  (7

 إحاطة مجلس القسم بما يتم من متابعة وإجراءات. (8

 ساعات مكتبية تعلن للطالب، كما ينص على ذلك نظام الجامعة. ويجب على األستاذ أن يخصص 

ويتعيّن وجود فترة اتصال بالمرشد واحدة فأكثر، يقّدر أنها تأخذ ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، كما يمكن 

 ل التقليدي وجًها لوجه.اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة وتوظيفها في اإلرشاد العلمي إضافة إلى االتصا

 

 مصادر التعلّم .عع

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .5
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 ــــ  تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، مصطفى عبد الرازق .   

 ـــــ  نقض المنطق ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، صححه محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، القاهرة.   

 م ، علي سامي النشار ، دار المعارف ، القاهرة.ـــــ  مناهج البحث عند مفكري اإلسال   

 .1980،  2ـــــ  تاريخ الجدل ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي، ط   

 والترجمة والنشر . للتأليفـــــ  كشف اصطالحات الفنون ، محمد علي التهانوي ، تحقيق لطفي عبد البديع ، المؤسسة المصرية العامة    

 . 1987اء ، بيضال ول الحوار وتجديد علم الكالم ، طه عبد الرحمن ، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع ، الدارــــــ  في اص   

 . 1989مل الديني وتجديد العقل ، طه عبد الرحمن ، شركة بابل ، الرباط، ـــــــ  الع   

 . 1995في العربي ، بيروت ، ــــــــ  تجديد المنهج في تقويم التراث ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقا  

 .1991ية ، حمو النقاري ، والدة ، الدار البيضاء ، ــــــــ  المنهجية األصولية والمنطق اليوناني من خالل أبي حامد الغزالي وتقي الدين ابن تيم  

 .2005، دار المان ، الرباط ،ــــــــ  منطق الكالم من المنطق الجدلي الفلسفي غلى المنطق الحجاجي األصولي ، حمو النقاري   

 .1984ــــــــ  تكوين العقل العربي ، محمد عابد الجابري ، دار الطليعة ، بيروت ،  

 .2011ـ  ضوابط المعرفة ، عبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم ن دمشق ، ـــــــ  

 

 :(وغيرها اريروالتق المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .6

 ــــ مجلة البالغة وتحيل الخطاب .

 

 ـــــ عالم الفكر

 ـــــ المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 1988ـــــ مجلة العرب والفكر العالمي ، 
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 1992ـــــ مجلة دراسات سيميائية ، 

 

 

 

رهالتواصل االجتماعي وغي مواقع اإلنترنت ومواقعواإللكترونية  أدرج المواد .7    

http://www.landcivi.com/new_page_136.htm 

https://t.me/ioinchat/B8PELUByMFvu4dl-tkbe   

https://www.rwaq.org/courses/isra107 

https://www.new-educ.com http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

/http://www.merriam-webster.com 

www.wata.cc 

/archive.sakhrit.co 

       األسطوانات المدمجة:و      يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي  أدرج   .8

 

 ة                                                                                                ـــــ المكتبة الشامل

 ـــــ المكتبة اإللكترونية 

 ـــــ مكتبة المصطفى

 ـــ مكتبة محمد ربيع الغامديــ
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 المطلوبةالمرافق  .غغ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بي ن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها ات،المختبروالمباني )قاعات المحاضرات،  .31
 

 . Data Showـــــ قاعة دراسية للطالب تتسع لعشرين طالبا مزودة بجهاز عرض 

 . Data Showبجهاز عرض ـــــ قاعة دراسية للطالبات تتسع لعشرين طالبة مزودة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .32
 

 لقواعد البيانات الدولية بمكتب الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقميةـــــ نهاية طرفية بمكتبة الكلية 

 ـــــ عدد عشرين جهاز حاسب آلي مرتبط بقواعد البيانات.

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .33

 قائمة بها(:
 

 م المقرر الدراسي وإجراءات تطويره يوتق .ق

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .52
 االستماع إلى آراء الطالب ومالحظاتهم واقتراحاتهمـــــــ 
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .53
 

 راسي من أجل الوقوف على جوانب القوة والضعف في طريقة التدريس.الفصل الدتقييم ذاتي في منتصف 

 ـــ تقويم الزمالء بالقسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .54

 .التدريبيةـــــ الدورات 

 ـــــ تنظيم حلقات الحوار والنقاش ألجل تبادل الخبرات.

اهات والبحث عن حلول المشكالت واإلكرـــــ عقد لقاءات بين الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرح 

 ومقترحات .

 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .55

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دوريةٍ  هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 طالب في بحوثهم وفي إجاباتهم.ـــــ مناقشة ال
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 ـــــ استخدام برمجيات البحث للتأكد من أصالة البحوث العلمية.

 والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي صِّ  .56
 

 ـــــ المقارنة المرجعية مع مقررات برامج مماثلة .

 ات أخرى.ـــــ استطالع آراء مختصين من جامع

 ـــــ تطوير محتوى المقرر لمتابعة مستجدات المعرفة.

 

 

  

 أ.د. هاني فراج أبوبكر :منسق البرنامجسم ا
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