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 الدبلوم العايل يف احلسبة



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

40 

 

 
  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 نوع املقرر املقرر اسم رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 (نظري -عملي -معتمدة )

ول
 األ

وى
ملست

ا
 

 نظري 2 ال يوجد  مقرر اجباري سة علم احلسبةاملدخل لدرا 2-1601545
 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري دراسات يف علم العقيدة 3-1601516
 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 3-1601546

2-1601515 
مواقف يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 من السرية النبوية
 ال يوجد  اجباريمقرر 

2 
 نظري

 نظري 2 ال يوجد  مقرر اجباري اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبة 2-1601534

 عن والنهي ابملعروف األمر وأحاديث آايت 3-1601547
 املنكر

 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري

 نظري 2 ال يوجد  مقرر اجباري اإلسالمية الشريعة ضوء يف اإلنسانية العالقات 2-1601549
 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري ابالحتساب املتعلقة الشرعية القواعد 3-1601550

ثاين
ى ال

ستو
امل

 

 نظري 2 ال يوجد  مقرر اجباري احملتسب أخالقيات 2-1601548
 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري قضااي احتسابية معاصرة  3-1601520
 نظري 3 ال يوجد  رر اجباريمق ابالحتساب املتعلقة األنظمة 3-1601540
 نظري 3 ال يوجد  مقرر اجباري التواصل مهاراتاحلوار و  3-1601543
 نظري 1 ال يوجد  مقرر اجباري الرقمي  بحثمهارات ال 1-1601537
 عملي  4 ال يوجد  مقرر اجباري العملي التدريب 4-1601538

 36  جمموع الساعات 
 

 
 )مرفق توصيف مقرر الخبرة الميدانية ( البحثية للخطة الدراسية:أو  امليدانيةاملكوانت  3/ 1/ 4
 :)إن وجدت( موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 1/ 3/ 1/ 4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ

  على القيام أبعمال االحتساب تدريب الدارس يف اجملال امليداين على امليداين

 من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 مادة )التدريب امليداين ( الفصل الثاين من الدراسة . 

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج
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  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 1/ 4

  
 توصيف املقرر الدراسي 

 

 

 

 : املدخل لدراسة علم احلسبة املقرر سما

 

 (1601545-2) :رمز املقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ  9/3/1440 اتريخ التوصيف:

      احلسبة- املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر القسم:-لكليةا

 

 ي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراس .أ
  1601545-2املدخل لدراسة علم احلسبة      املقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 الدبلوم العايل يف احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً 

 املستوى األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .6
 يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إن مل يكنفرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر. –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .8

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
  

 %100 النسبة:
 

   

 % 0 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 0 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 % 0 النسبة:  ابملراسلة .د
    

 % 0 النسبة:  تذكر أخرى .ه
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

44 

 

 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ها.   دراسة أصول علم احلسبة وحكمه واترخيه وأركانه، وبيان الشبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والرد علي

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

ملتخصصة يف جمال احلسبة واالستفادة من كل فكرة جديدة لتضمينها االطالع الدائم على املصادر واملراجع العلمية ااحلديثة ا .1
 يف احملتوى.

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر ال ي .2
 االطالع على حبوث ونتائج وتوصيات املؤمترات الوطنية والدولية يف جمال احلسبة . .3
 لدى الطلبة. رر الدراسي إىل تنميتهاللمعارف أو املهارات ال ي يسعى املقوضع موجز  .4
 .املستخدمة يف املقرر الدراسي باية تطوير تلك املعارف أو املهارات يةسرتاتيجيات التدريستوصيف اال .5
 . متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس  .6
  تطوير املقرر يف ضوء حاجات ومتطلبات الطلبة وكذلك طبيعة اجملتمع اجلامعي. .7
 علمي وتوظيف ذلك خلدمة مقررات املنهج.حث الطلبة على البحث ال .8
 .ظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(حتديث مصادر تعلم   .9
 الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة    .10
 وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة    .11

 ينت  وعرض الشرائح يف تدريس موضوعات املقرر.استخدام البور بو  .12

 اإلستعانة ابملقاالت العلمية ونتائج الدراسات العلمية يف تدريس موضوعات املقرر. .13

 إشراك الطالب يف تقدمي العروض مما يساعد على تنمية العديد من املهارات لديهم.  .14

 حتديد مراجع ومصادر علمية حديثة . .15
 

 ة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظوصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:
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 دراسة احلسبة من مجيع جوانبها العلمية والعملية 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 ه . حكمته ، و أمهيو  هفضلو  ،مفهومه:  نكرامل عن والنهي ابملعروف األمر -1

 2 1 نشأة علم احلسبة وتطوره، وأهم مؤلفات علماء املسلمني يف أتصيله.   -2

 4 2 مقارنة والية احلسبة ابلوالايت األخرى ) القضاء ، املظامل، الفتوى (  .   -3

 احملتسب، شروط واحملتسب، تطوعامل بني الفرق احملتسب، تعريف احملتسب،: الركن األول :  احلسبة أركان  -4
 .، أعوان احملتسب وأدواتهوآدابه احملتسب صفات

2 4 

، أحوال عليهم احملتسب أنواع عليه، احملتسب شروط ، عليه احملتسب تعريف:  عليه احملتسب: الثاين الركن  -5
 .احملتسب عليه، حقوق احملتسب عليهم

2 4 

 2 1 . فيه احملتسب شروط املنكر، أقسام ، فيه باحملتس تعريف:  فيه احملتسب: الثالث الركن  -6

 ،املنكر إنكار أحوال ، املنكردرجات إنكار  ،ذاته االحتساب تعريف: ذاته  االحتساب: الرابع الركن  -7
  .االحتساب تكرار

2 4 

 4 2 والرد عليها. املنكر عن والنهي ابملعروف األمر حول شبهات -8

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .3
 ال يوجد.
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 طار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
عملية ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Map خريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

1-1 
 احملاضرة الصفية.  أركان احلسبة أن يعرف الدار   .1

  حلوار والنقاش.ا 
  .قراءة النصوص 
   تلخيص املعلومات والرسومات

 الشجرية.
  .العصف الذهين 
  .االكتشاف املعريف 
  .التعلم الذايت 
  القراءة اخلارجية. 
  .الواجبات املنزلية 

 .االختبار الشفوي 
  .االختبار التحريري 
  .منوذج مالحظة 
   تقييم الواجبات

 املنزلية.
  ن.تقييم األقرا 
   تلخيص تقييم

 .املعلومات وعرضها

1-2 
 . شروط كل ركن وما تعلق بهأن يذكر الدار   .2

1-3 

 
أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وخطورة أن يبني الدار   .3

 . تركه
1-4 

 
 نكر  .الشبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن امل أن يعرف الدار 

 املهارات املعرفية 2

2-1 
 أن يفرق الطالب بني مفاهيم احلسبة وغريها من املفاهيم املرادفة  .1
أن يستنبط الدرا  أحكام املسائل املتعلقة ابحلسبة من أدلتها  .2

 الشرعية 

  تكليف الطالب ابلنظر يف بعض
 املسائل ودراستها.

  .البحث واالستقصاء 

 

 .االختبارات والتقومي 
 ريرالتقا. 
  املالحظة ألداء 

الطالب أثناء املناقشة 
 .واحلوار

2-2 
 أن يستطيع الدار  الرد على الشبهات ال ي تثار حول احلسبة  .3

2-3 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 والتفكري،أن يظهر الطالب القدرة على مشاركة زمالئه النظر  .1 3-1
 .نيها الصحيحةواحرتام آرائهم ومحلها على معا

  القيام أبدوار قيادية من خالل
تكليف الطالب ابإلشراف على 

  مراقبة مدى التزام
الطالب إبجناز املهام 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 .املناشط غري الصفية أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد. .2 3-2
 .متثيل أدوار يف حلقات النقاش 
  إشراك الطالب يف املناشط

 اجلماعية.

يف على الوجه املراد 
 احملدد.الوقت 

  تقومي أداء الطالب
 .موعةأثناء عمل اجمل

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
املعلومات أن يستفيد الطالب من التقنية احلديثة ابحلصول على  .1

  البحث.حيتاجها يف  ال ي

  قيام الطالب بتقدمي املادة العلمية
 العرض.ابستخدام أجهزة 

  يف الطالب إبجراء البحوث تكل
 ابستخدام التقنية.

  تقومي أداء الطالب
 من خالل األداء
 والعرض.

  تقييم البحوث
ابستخدام  املؤداة

 التقنية احلديثة.

أن يتعود الطالب على االستخدام األمثل ملصادر املقرر  .2 4-2
 .االلكرتونية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقيا  االستيعاب واملذاكرة 1

  % 10 فرتات خمتلفة تلفة مثل: ورش العمل واملسابقات واألنشطة وامللخصات أو ممارسات عمليةنشاطات خم 2

 % 15 الثاين عشر اختبار فصلي  3

 % 5 الرابع واخلامس حبوث علمية 4

 % 60 الساد  عشر االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
هليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس وا
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 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات املكتبة 
 .التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
 .التواصل هباتف اجلوال 
 مية احملددة سلًفا.توجيه الطالب حلضور النقاشات العل 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املرجع الرئيس:  

 حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، د. محد بن انصر العمار . 

 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه . د. خالد عثمان السبت 

 املراجع األخرى : 

 ة للماوردي. األحكام السلطاني 

  . األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء 

 علوم الدين للازايل .  ءاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من كتاب إحيا 

 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

   . هللا حممد عبد هللا .  عبدللدكتور والية احلسبة يف اإلسالم 

  . احلسبة مشروعيتها أمهيتها وحكمها ، د. فضل إهلي ظهري 

  . شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، د. فضل إهلي ظهري 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  ري( املتخصصة يف احلسبة.الدكتوراة، املاجست)األطروحات العلمية لرسائل 
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 .األحباث احملكمة يف الدورايت واجملالت 

 .أوراق العمل ال ي قدمت يف املؤمترات 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ( :املكتبة الشاملةhttps://al-maktaba.org/.) 

 ( :املكتبة الوقفيةhttp://waqfeya.com/.) 

  مو( :قع احملتسبhttp://almohtasb.com/main/.) 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ( قرصCD.للمكتبة الشاملة ) 

 .قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات 

 بكة العنكبوتيةاملعاجم اللاوية واالصطالحية املربجمة واملوجودة على الش 

 املرافق املطلوبة .و
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 رض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات الع .1

 ( طالًبا.20قاعة دراسية سعة ) 

 .معامل احلاسب اآليل البحثية 

 .قاعة الدائرة التلفازية 

 .قاعات احملاضرات وحلقات النقاش 

 اجلامعية. مكتبة امللك عبد هللا 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
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 ض البحث واالستقصاء.حواسيب آلية ألغرا 

 .نظام التعلم اإللكرتوين عن بعد 

  :داات شو( جهاز عرض البياانتData show.) 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .3
 .مكتبة خمتصة ابلقسم 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 يات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيج . 

 تقييم عضو هيئة التدريس(.-طرق التدريس-وضع استبانة للطالب يتم من خالهلا قيا : )املنهج الدراسي 

 .)متابعة نتائج خمرجات التعليم )االختبارات الدورية والنهائية للطالب 

 دريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية الت

 ملفرداته.مة عدد الساعات ئإعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومال  

  مؤشراِتا.ملعرفة  األستاذ،إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل 

  القسم، أو الزمالء الزائرين.تقييم النتائج من قبل رئيس  

 ر التدريس:إجراءات تطوي 
 استخدام منوذج حتليلSWOT  التهديدات(.-الفرص-الضعف-ملعرفة نقاط )القوة 

 والسماع آلرائهم حول جمرايت تطوير التدريس وفق ميوهلم.استخدام التقنية للتواصل بني األستاذ والطالب ، 

 على حضور الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. صر احل 

 : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،)مثلقق من معايري إجناز الطالب إجراءات التح
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 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

 .تقييم أعمال الطلبة والبحوث والواجبات ومستوايت أدائهم فيها 

 قامة ورشة عمل مبشاركة الطلبة، يتم فيها.إ 

 ليعرف مقيا  الثبات من عدمه ملستوى الطالب.مراجعة التصحيح وتدقيق البحوث من قبل عضو هيئة تدريس آخر ، 

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 .عمل مراجعة دورية حملتوايت املقرر 

 .مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني وإجراء التعديالت وفق املستجدات 

 .حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي مستوى الطلبة 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص 

 .كتابة تقرير املقرر ومناقشة اإلجيابيات والسلبيات 

 .تقومي املقرر يف ضوء نتائج التعلم 

  حات التحسني والتطوير عرب الوسائل املتاحة لذلك.األخذ مبقرت 

 .االطالع على جتارب اجلامعات األخرى واالستفادة منها 
 

  عبد هللا بن فهد القاسمد.  منسق الربانمج: اسم

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 وصيف المقرر الدراسيت

 

 

 

 المقرر: دراسات في علم العقيدة اسم

 

 (1601516-3)رمز المقرر: 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :املؤسسة التعليمية اسم 1/3/1440:  اتريخ التوصيف

 املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر :القسم-لكليةا

      احلسبةالقسم : 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .1
 1601516-3املقرر الدراسي ورمزه: دراسات يف علم العقيدة  اسم. 1

 ثالث ساعات: . عدد الساعات املعتمدة2 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم العايل يف احلسبة3 .2

 (ج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامجيف حال وجود مقرر عام يف عدة برام)

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى األول4 .3
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .4
  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .5
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي 7 .6
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر. –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .7

 :(منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق .8

 قاعات احملاضرات التقليدية .1

✓  

 %100 :النسبة
 

   

 التعليم اإللكرتوين .2

= 

 % 0 :النسبة

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .3

= 

 % 0 :النسبة

    

 ابملراسلة .4

= 

 %0 :النسبة

    

 أخرى تذكر .5

✓  

 % 0 :النسبة
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 :تعليقات

 

 األهداف .2
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ية ومهارة اإلقناع ورد الشبه املتعلقة وتنمية ملكته النقدية والتحليل املهمة يهدف املقرر إىل تعريف الدار  ببعض مسائل العقيدة
ابلعقيدة حىت يكون ملماً مبا حوله من القضااي العقدية ال ي حيتاج إليها يف احتسابه عليها وفق ميزان الكتاب والسنة ، حمافظًا على 

 .األصول والثوابت، للمحافظة على اجملتمع اإلسالمي من االحنراف العقدي

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -تنفيذها  يتم -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ابلقسم.املختصة لجنة التتوالها  املراجعة الدورية للمقرر ال ي *
ملراجع العلمية ااحلديثة املتخصصة يف جمال العقيدة واالستفادة من كل فكرة جديدة اإلطالع الدائم على املصادر وا *

 لتضمينها يف احملتوى.
 زايرة بعض املواقع اإللكرتونية املوثوقة ال ي تتناول العقيدة واالستفادة منها. *
 االطالع على حبوث ونتائج وتوصيات املؤمترات الوطنية والدولية يف جمال العقيدة. *
 ي املختصني وتقييم املقرر كل فرتة من الزمن.أخذ رأ *
 وضع موجز للمعارف أو املهارات ال ي يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها لدى الطلبة. *
 توصيف االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة يف املقرر الدراسي باية تطوير تلك املعارف أو املهارات. *
 رر الدراسي.تنويع الطرق املتبعة لتقومي الطالب يف املق *
 تطوير املقرر يف ضوء حاجات ومتطلبات الطلبة وكذلك طبيعة اجملتمع اجلامعي.  *
 متابعة الطرق احلديثة يف وسائل ومصادر البحث العلمي، والتعرف على كيفية استخدامها وتوظيفها خلدمة املقرر. *
 حث الطلبة على البحث العلمي وتوظيف ذلك خلدمة مقررات املنهج. *
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. ر الدراسي وصف املقر  .5

 وصف عام للمقرر:

إىل معرفتها واإلملام هبا وليتمكن من االحتساب على املخالفني فيها على بينة  حيتاج احملتسبعقدية مهمة  دراسة مسائليتناول املقرر 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

55 

 

 واإلقناع. وعلم ابلدليل

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
  ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 .متهيد خمتصر يف التعريف ابلعقيدة اإلسالمية الصحيحة، وبيان خصائص ومسات أهل السنة واجلماعة

 6 2 .أواًل/ التوحيد أقسامه، وأمهية كل قسم وأثره يف حياة املسلم

  :لشركاثنًيا/ ا

 .حقيقة الشرك  .1
-الشركية  والتمائم ىالرق-لكهانةا-دة لاري هللاابعض املنكرات الشركية: )صرف العب .2

 (.سحرال

3 9 

 :اثلثًا/ الكفر

 ، وأنواع كل منهما.  والفرق بينهما وانقسامه إىل أصار وأكرب، ة الكفرحقيق

2 6 

 :رابًعا/ البدعة

 حقيقة البدعة لاًة واصطالًحا، وضوابطها. -1
ين البدع. -2  شبهات حُمَسِّ
 - الطواف حول القبور ودعاء األموات)  املعاصرة:عتقادية صور لبعض أشهر البدع اال -3

 (بدعة التكفري واإلرجاء -التربك ببعض اآلاثر واألماكن التارخيية -وأنواعه التوسل 

2 6 

 6 2 .وضوابطهوأقسامه وأحكامه خامساً/ الوالء والرباء حقيقته 

 6 2 .اعة املسلمني، وحقوق والة األكر وأثر ذلك يف حياة النا وجوب لزوم مج

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو درو  إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة
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 يت االضايف( ال ي يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذا-عدد ساعات الدراسة  .3
 .ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلأوالً  -

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -

علم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التاثلثاً  -
 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Map خريطة منهج املقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر مقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم لل م

 املعرفة 1

 احملاضرة الصفية ● تها.مدركاً ألمهيو سائل العقيدة عارفا مبأن يكون الطالب  .1 1-1

 عروض الباور بوينت ●

 احلوار والنقاش.  ●

 قراءة النصوص.  ●

تلخيص املعلومات والرسومات   ●

 الشجرية.

 عصف الذهين.ال  ●

 االكتشاف املعريف.  ●

 التعلم الذايت.  ●

اختبار أعمال السنة 
 ( درجة.20وخيصص له )

تقدمي حبث علمي أو 
واجب يرتبط مبواضيع املقرر 

 ( درجات.5وخيصص له )

املناقشات واملشاركات 
واألنشطة التعليمية. 

 ( درجة.15وخيصص هلا)

ار النهائي وحيتوي االختب
على أسئلة موضوعية 
( 60ومقالية، وخيصص له )

 درجة.

 

 أن يكون قادراً على اإلقناع ورد الشبه املتعلقة ابلعقيدة. .2 1-2

1-3 

 

أن يكون قادراً على تطبيق دور احلسبة يف محاية اجملتمع اإلسالمي من  .3

 االحنراف العقدي وفق املنهج النبوي.

1-4 

 

ب مدرك ألمهية لزوم مجاعة املسلمني وبيان حقوق والة أن يكون الطال .4

 األمر.
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 القراءة اخلارجية.  ●

 الواجبات املنزلية.  ●

 املهارات املعرفية 2

تكليف الطالب ابلنظر يف   الطالب حقيقة التوحيد وأثره يف حياة املسلم.القدرة على أن يبني  .1 2-1

 بعض املسائل ودراستها.

 .البحث واالستقصاء 

 .عقد املناظرات اجلماعية 

 

 .االختبارات والتقومي 

 .التقارير 

  املالحظة ألداء

الطالب أثناء 

 املناقشة واحلوار.

،  لبعض املسائل العقدية املسائل املخالفةأن يربز الطالب القدرة على  .2 2-2

 وحيلل أسباهبا .

 أن يعطي أمثلة ومناذج لتلك املسائل. .3 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

على مشاركة زمالئه النظر والتفكري، واحرتام  أن يظهر الطالب القدرة .1 3-1
 آرائهم ومحلها على معانيها الصحيحة.

القيام أبدوار قيادية من خالل  ●
تكليف الطالب ابإلشراف 
 على املناشط غري الصفية.

 متثيل أدوار يف حلقات النقاش. ●

إشراك الطالب يف املناشط  ●
 اجلماعية.

مراقبة مدى التزام  ●
الطالب إبجناز املهام 

لى الوجه املراد يف ع
 الوقت احملدد.

تقومي أداء الطالب  ●
 أثناء عمل اجملموعة.

 أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد. .2 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن يستفيد الطالب من التقنية احلديثة ابحلصول على املعلومات ال ي  .1 4-1

 ث. حيتاجها يف البح

قيام الطالب بتقدمي املادة  ●
العلمية ابستخدام أجهزة 

 العرض.

تكليف الطالب إبجراء   ●
 البحوث ابستخدام التقنية.

تقومي أداء الطالب  ●
من خالل األداء 

 والعرض.

تقييم البحوث املؤداة  ●
ابستخدام التقنية 

 ونية.أن يتعود الطالب على االستخدام األمثل ملصادر املقرر االلكرت  .2 2-4 احلديثة.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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   ال يوجد 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  (مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل م

 لتسليمه
 النهائينسبته من التقييم 

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقيا  االستيعاب واملذاكرة 1

  % 10 فرتات خمتلفة نشاطات خمتلفة مثل: ورش العمل واملسابقات واألنشطة وامللخصات أو ممارسات عملية 2

 % 20 الساد   اختبار فصلي 3

 % 5 الثاين عشر حبوث علمية 4

 % 60 الساد  عشر االختبار النهائي 5

 اد األكادميي للطالب ودعمهماإلرش .8

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  

 الساعات املكتبة. ●

 كرتوين.التواصل عرب الربيد اإلل ●

 التواصل هباتف اجلوال. ●

 توجيه الطالب حلضور النقاشات العلمية احملددة سلًفا. ●

 مصادر التعّلم .26

 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة .1

املؤلف: تقي الدين أبو العبا  ابن ،  اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة العقيدة الواسطية ●
الطبعة: الثانية ،  الرايض –الناشر: أضواء السلف ، احملقق: أبو حممد أشرف بن عبد املقصود،  هـ(728توىف: تيمية )امل
 .م1999 هـ /1420

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

59 

 

حتقيق: سليم بن ،  هـ(790املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الارانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف: ،  االعتصام ●
 م1992 -هـ 1412الطبعة: األوىل، ،  عفان، السعوديةالناشر: دار ابن ،  عيد اهلاليل

املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي ،  شرح العقيدة الطحاوية ●
م الناشر: دار السال،  حتقيق: مجاعة من العلماء، ختريج: انصر الدين األلباين،  هـ(792الصاحلي الدمشقي )املتوىف: 

 م2005 -هـ 1426الطبعة: الطبعة املصرية األوىل، ،  للطباعة والنشر التوزيع والرتمجة )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي(
املؤلف: سليمان بن عبد هللا بن حممد بن ،  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا على العبيد ●

الطبعة: ،  الناشر: املكتب االسالمي، بريوت، دمشق،  زهري الشاويشاحملقق: ،  هـ(1233عبد الوهاب )املتوىف: 
 م2002هـ/1423األوىل، 

،  هـ(1377املؤلف : حافظ بن أمحد بن علي احلكمي )املتوىف : ،  معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ●
 م 1990 -هـ  1410عة : األوىل ، الطب،  الدمام –الناشر : دار ابن القيم ،  احملقق : عمر بن حممود أبو عمر

الناشر: دار ،  املؤلف: صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد ●
 م1999 -هـ 1420الطبعة: الرابعة ،  ابن اجلوزي

الناشر: الرائسة العامة إلدارات ،  هـ(1420املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف: ،  التحذير من البدع ●
 هـ1412الطبعة: األوىل، ،  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة ،  املؤلف: حممد بن حسني بن حسن اجليزاين،  قواعد معرفة البدع ●
 م 1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية

 :(أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها .2 

 األطروحات العلمية لرسائل )الدكتوراة، املاجستري( املتخصصة يف العقيدة. ●

 األحباث احملكمة يف الدورايت واجملالت. ●

 أوراق العمل ال ي قدمت يف املؤمترات. ●

 :نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهااملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت  .3

 .(tawhed.net/-http://www.alموقع التوحيد: ) ●

 .(/http://albaydha.comموقع البيضاء: ) ●

 .(/https://al-maktaba.orgاملكتبة الشاملة: ) ●

 .(/http://waqfeya.comاملكتبة الوقفية: ) ●

 .(/http://almohtasb.com/mainتسب: )موقع احمل ●

http://www.al-tawhed.net/
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 :مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة .4

 ( للمكتبة الشاملة.CDقرص ) ●

 قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات. ●

 نكبوتيةاملعاجم اللاوية واالصطالحية املربجمة واملوجودة على الشبكة الع ●

 املرافق املطلوبة .27

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 عامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، وامل .1
 ( طالًبا.20قاعة دراسية سعة ) ●

 قاعة الدائرة التلفازية. ●

 قاعات احملاضرات وحلقات النقاش. ●

 مكتبة املعهد. ●

 مكتبة امللك عبد هللا اجلامعية. ●

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 حواسيب آلية ألغراض البحث واالستقصاء. ●

 ام التعلم اإللكرتوين عن بعد.نظ ●

 (.(Data showجهاز عرض البياانت داات شو:  ●

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 .ورقية وإلكرتونية مكتبة خمتصة ابلقسم ●

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .11
 حلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات ا ●
 تقييم عضو هيئة التدريس(.-طرق التدريس-وضع استبانة للطالب يتم من خالهلا قيا : )املنهج الدراسي ●

 متابعة نتائج خمرجات التعليم )االختبارات الدورية والنهائية للطالب(. ●
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 .بات...إخلمن حبوث وواج املشروعات اإلنتاجيةمتابعة  ●

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم

 إعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومالئمة عدد الساعات ملفرداته.  ●

 إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل األستاذ، ملعرفة مؤشراِتا. ●
 يس القسم، أو الزمالء. تقييم النتائج من قبل رئ ●
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. ●

 إجراءات تطوير التدريس: ●

 التهديدات(.-الفرص-الضعف-ملعرفة نقاط )القوة  SWOTاستخدام منوذج حتليل ●

 هلم.استخدام التقنية للتواصل بني األستاذ والطالب، والسماع آلرائهم حول جمرايت تطوير التدريس وفق ميو  ●

 احلرص على حضور الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. ●
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل  ●
 الرتكيز على التعلم النشط والتعلم الذايت ●
 لطالب.التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات املقرر وتاطي الفروق الفردية بني ا ●

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 معاجلتها. والسعي يف ،لطالبومعرفة مواضع ضعف ا ،حتليل نتائج االختبارات ●
 تقييم أعمال الطلبة والبحوث والواجبات ومستوايت أدائهم فيها. ●
 االطالع على جتارب اجلامعات، ذات التخصصات املماثلة، يف تدريس نفس املقررات وحتفيز الطالب. ●
 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع هناية كل موضوع. ●
 االختبارات الدورية. ●
 وتدقيق البحوث من قبل عضو هيئة تدريس آخر، ليعرف مقيا  الثبات من عدمه ملستوى الطالب.مراجعة التصحيح  ●
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 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 .وتوصيفه عمل مراجعة دورية حملتوايت املقرر ●

 ت وفق املستجدات.مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني وإجراء التعديال ●

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي مستوى الطلبة. ●

 االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص. ●

 كتابة تقرير املقرر ومناقشة اإلجيابيات والسلبيات. ●

 تقومي املقرر يف ضوء نتائج التعلم. ●

 .األخذ مبقرتحات التحسني والتطوير عرب الوسائل املتاحة لذلك ●

 االطالع على جتارب اجلامعات األخرى واالستفادة منها. ●

 

   عبد هللا بن فهد القاسمد.  :منسق الربانمج اسم

 هـ1440/    /  خ:التاري ................................................................ :التوقيع
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املنكر عن والنهي ابملعروف مراأل فقه املقرر: اسم

 1601546-3 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440-3-8  اتريخ التوصيف:

 احلسبة   -املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر القسم: -لكليةا

 

 نهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة ع .ت
 1601546-3 :املقرر رمز      املنكر عن والنهي ابملعروف األمر فقهاملقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1

 ثالث ساعات . . عدد الساعات املعتمدة:2 .1
 الدبلوم العايل للحسبة .. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

 هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي 

 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .3
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .5
 القصيم ) قاعات دراسية ( –الرايض   ن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:املقرر، إن مل يكفرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 % 0 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز

    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
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 تعليقات:

 عن طريق الشبكة التلفزيونية . % 90الربانمج يُقدم عند الطالب والطالبات ، وعند الطالبات يُقدم بنسبة 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ترسيخ املنهج الصحيح الوسطي يف تطبيقها .إكساب الدرا  معارف أساسية يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، و 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 واملواقع واملقاالت املصنفة يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . أ/ االطالع على أهم الكتب

 ة .ب/ توزيع مفردات املادة على الطالب وتكليفهم ببحثها ومجع معلومات علمية عنها من بعض املواقع العلمية ووسائل البحث كاملكتبة الشامل

 دليل الربانمج(.  نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقةوصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

 .منها االحتسابية الفوائد واستنباط أحكامها، وبيان املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر فقه يف شرعية مسائل على التعرف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 دريس ساعات الت عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 اشرتاط إذن ويل األمر يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .   -1

 6 2 التجسس على فاعل املنكر، أحكامه وضوابطه.  -2

 3 1 السرت على فاعل املنكر .   -3

 3 1 االحتساب عند تفشي املنكرات .   -4

 3 1 العجز عن إنكار املنكر .   -5

 3 1 االحتساب عند غلبة الظن بعدم االستجابة.   -6
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 3 1 اإلنكار يف مسائل اخلالف .   -7

 3 1 النصيحة لوالة األمور .   -8

 3 1 االحتساب بني األقارب : ) مثل : الوالد على ولده، الولد على والديه( .  -9

 االحتساب بني الزوجني.  -10
 االحتساب على النساء احملارم وغري احملارم .  -11

1 

  

3 

  

 3 1 االحتساب على املتلبس ابملنكر . -12

 3 1 لتعزير يف االحتساب وضوابطها -13

 3 1 االحتساب والتعامل مع الفتاوى الشاذة وزالت العلماء. -14

 تعريف البدائل الشرعية ـ وبيان مشروعيتها. -15
 أمهية البدائل الشرعية .                           

 الضوابط العامة للبدائل .                           

 صور من البدائل الشرعية وبيان معاجلتها للمنكرات.                            

2 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 جلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية  : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقر  م

 املعرفة 1

 عن والنهي ابملعروف األمر فقه يف متنوعة ويناقش ويتقن مسائل الدار  يشرح أن 1-1
 .املنكر

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار

 واملناقشة 

1-2    

1-3    

 املهارات املعرفية 2

 عن والنهي ابملعروف األمر فقه يف املتخصصة للمراجع الرجوع الدار  يستطيع  أن 2-1
 .منها واإلفادة املنكر

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية

 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين ان فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتوظيفه يف عملية االحتسابإتق 2-2

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  ناقشة واحلوارالعرض وامل أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1
 الصفية

3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقر  م

 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1

 مةويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السلي

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 
 والتدريب الصفي

االختبارات الشفوية   
 واملالحظة الصفية

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
اعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مج م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 4 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1

 %20 6 االختبار التحريري ) نصفي ( 2

 %10 8 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3

 %60 16 االختبار النهائي 4

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 . املكتبية الساعات أثناء الدعم وتقدمي الطالب أ/ استقبال

 . التدريس هيئة عضو موقع أو الواتس اب  أو االلكرتوين  الربيد طريق عن التواصل ب/

 مصادر التعّلم .ي
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

69 

 

 : الرئيس املرجع

 .املسعود أمحد بن العزيز عبد. د. األمة حفظ يف وأثرمها املنكر عن والنهي ابملعروف .األمر1

  محد العمار .. د ، املنكر عن لنهيوا . حقيقة األمر ابملعروف2

 :املقرر مراجع مساعدة يف
 .الشيزري نصر بن الرمحن لعبد احلسبة طلب يف الرتبة هناية .1

 .تيمية ابن اإلسالم لشيخ املنكر عن والنهي ابملعروف األمر .2

 .  األخوة اببن املعروف القرشي حممد بن حملمد احلسبة أحكام يف القربة معامل .3

 احلسبة البن بسام . طلب يف الرتبة هناية .4

 باية اإلربة يف معرفة أحكام احلسبة البن الديبع. .5

 .احلقيل الرمحن عبد بن سليمان. د والسنة، الكتاب ضوء يف املنكر عن والنهي ابملعروف األمر .6

 .  إهلي فضل. د اخلالف، مسائل يف اإلنكار .7

 . املعيط الرمحن لعبد املنكر عن والنهي ابملعروف األمر .8

 . الستار عبد العزيز لعبد املنكر عن والنهي ابملعروف األمر .9

 . السبت خالد. د املنكر ، عن والنهي ابملعروف األمر .10

 .  السبت خالد. د ، املخالف على الرد فقه .11

 . الشيخ آل إبراهيم بن حممد بن العزيز عبد للشيخ واحلاضر املاضي بني املنكر عن والنهي ابملعروف األمر .12

 ال يوجد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1

 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع  .2

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جلامعة التابعة الدعوية للدراسات السعودية جلمعيةا موقع .3

   . األلوكة موقع .4

 موقع الدرر السنية . .5

 :مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة. 4

 .برانمج املكتبة الشاملة 

 املرافق املطلوبة .أأ
لدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر ا

 مقعدا . 30 – 20 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 بروجكرت ، السبورة الذكية .

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 :ت احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيا . 

 الاستباانت. . 

 . النقاش واحلوار مع الطالب.

 . ملحوظات واقرتاحات الطالب .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
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 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 

 .الطالب إجناز ملف تقييم .

 تقييم ملف إجناز املقرر . .

 للقسم. السنوي األداء . تقرير 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 املقرر الواحد. مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية تطبيق

 فيها . شاركةامل على املقرر طلبة وحتفيز صلة ابملناهج، ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم .

 اجملال . يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التايري. 

 .املعتمدة املناظرة الكليات واملعاهد خربات من االستفادة .

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض
بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل 

 أخرى(:
 ( . الثاين )املصحح  . القسم أعضاء قبل من اإلجابة أوراق مراجعة -

 ..الطالب عمال أ تقييم -

 املقرر . لنفس مناظرة كلية  من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة مقارنة -

 يط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخط .ط
 التحصيلية والتكليفات الدورية. واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -

 تكليفات . من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 املقرر . وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء االجتماعات الدورية -
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 املقرر . وسلبيات إجيابيات ومناقشة رراملق تقرير كتابة -

 والتطوير . التحسني أوجه واقرتاح املتعلم تعلم نتائج ضوء يف املقرر تقومي -
 

 عبد هللا بن فهد القاسمد.  منسق الربانمج: اسم

 هـ1440/     /        التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

مواقف في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السيرة  :المقرر اسم
 النبوية 

 1601515-2 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ10/30/1440 اتريخ التوصيف: 

                   ملعروف والنهي عن املنكراملعهد العايل لألمر اب لكلية:ا

 احلسبة القسم:

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 (1601515-2) مواقف يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من السرية النبويةاملقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .7
 الدبلوم العايل للحسبةمج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الربا3 .8
 املستوى االول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .9
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .10
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .11
 ملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع تقدمي ا7 .12
 شطر الطالبات ابلزاهر -شطر الطالب ابلعزيزية -املعهد العايل لالمر ابملعروف والنهي عن املنكر .13

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

  بة:النس  التعليم اإللكرتوين .ل

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م

    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  أخرى .س
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ح
 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 . إطالع الدار  على جوانب من سرية النيب صلى هللا عليه وسلم ، بوصفه القدوة احلسنة 
 ة التثبت يف تلقي السرية والشمائل النبوية .توجيه الدار  إىل منهجي 
 . تدريب الدار  على استنباط املواقف والعرب من سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 .تعريف الدار  أبمهية االحتساب 

)مثل االستخدام المتزايد .  لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
  ومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  لتقنية المعل

  تتوالها لجنة الخطط والجداول بالقسم. يالمراجعة الدورية للمقرر الت 
    البحوث العلمية الجديدة في مجاالت المقرر.بناء على  دوريًّاتحديث محتوى المقرر 
    ظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت كتب، مقاالت، ...()تحديث مصادر تعلم. 
   .تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس ورفع ملفات إلكترونية تعليمية لموضوعات المقرر 

   الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر.دراسة 

    متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس . 
    مع األساتذة لتحسين وتطوير تدريس المقرر. وتبادل النقاشورش عمل إقامة 

  .زيارات مقننة للمكتبة الجامعية والمراكز العلمية المتخصصة في األمن الفكري 
 .االطالع على مواقع متخصصة ومراكز أبحاث على الشبكة العنكبوتية 

  نماذج اختبارات . –وضع أسئلة شاملة لمحتويات المقرر 
 رائح في تدريس موضوعات المقرر.استخدام البور بوينت  وعرض الش 

 .اإلستعانة بالمقاالت العلمية ونتائج الدراسات العلمية في تدريس موضوعات المقرر 

  .إشراك الطالب في تقديم العروض مما يساعد على تنمية العديد من المهارات لديهم 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في مجال تقنيات التدريب 

 ي لبعض أجزاء المقرر.إعداد مقرر إلكترون 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .خ
 (. البرنامج

 وصف عام للمقرر:
وتوظيفها  االمر بالمعروف والنهي عن المنكرومكنتها العلمية في مجال التعريف باهمية السيرة النبوية 

 .فهوم القدوة في المواقف االحتسابيةفي بناء م

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 أمهية دراسة السرية النبوية ومكنتها العلمية  واخذ العربة منها

 2 1 أهم مصادر دراسة السرية النبوية 

 2 1  :مفهوم االحتساب 

 2 1 االجتماعياالحتساب وأثره 

 4 2          صفات احملتسب  كما هو مفهوم من سريته

 4 1 ضوابط االحتساب 

 2 2  التعامل الشرعي مع صاحب املنكر

 -هديه صلى هللا علية وسلم األمر ابملعروف والنهي عن االحتساب مع أهل بيته :
 هديه صلى هللا علية وسلم يف التعامل مع النساء .

 اب مع األطفال.هديه يف االحتس
 هديه  يف االحتساب مع اخلدم .

  

2 4 

 -هديه صلى هللا عليه وسلم يف االحتساب داخل كيان اجملتمع:

 يف معاملة املنافقني ) املرحلة املدنية ( .هديه صلى هللا علية وسلم

2 4 
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 هديه صلى هللا علية وسلم يف معاملة اليهود ) املرحلة املدنية ( 

 : م يف معاملة األسرى ) املرحلة املدنية ( هديه صلى هللا علية وسل
 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .12

 
 محاضرات

دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى  تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعيًا:خالل وم بها الطالب التي يق الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .13
 ال يوجد

 

قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .14
 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالم قم بملء الجدول بمخرجات تعل: أوالً  -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -
سق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة أن تتبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثاً  -

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها وطرق 
 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
للمقرر وفقًا لمجاالت  مخرجات التعلم

 لمؤهالتالوطني ل اإلطار

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

يشرح االحتساب وأثره األمين على  1-1
 اجملتمع.

 احملاضرة العروض

 .Power Pointالتقدميية  

 املناقشة الصفية واحلوار.

 التطبيق العملي واستخدام ورش العمل.

 التعلم الفردي والتعاوين.

 نت. استخدام شبكة اإلنرت 

 احملاضرات.

 الواجبات املنزلية.

 البحث

 اختبار الفصلي

املناقشات واملشاركات 
 واألنشطة التعليمية. 

 االختبار النهائي 

 

 يناقش آاثر الافلة عن هذه الشعرية 1-2

يعرف أن احلسبة تشمل مجيع طبقات  1-3
 اجملتمع

 املهارات املعرفية 2

 ات املقررتقوية الفهم واالستيعاب ملفرد 2-1

 

استخدام أسلوب عرض موضوعات 
املقرر يف صورة أسئلة لتنمية مهارة حل 

 املشكالت.

استخدام أمثلة من واقع احلياة وربطها 
 مبوضوعات املقرر .

الواجبات املنزلية اليت تتضمن 
االنطباعات الشخصية للمتعلمني عن 

 موضوعات املقرر 

اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف 

 (.%10أسئلة التذكر   ) 

 (.%40أسئلة الفهم    ) 

 (.%20أسئلة التطبيق ) 

 (%30أسئلة حل املشكالت )

 القدرة على حل املشكالت املرتبطة بعملية التعلم  2-2

 

تنمية التفكري االبتكاري والقدرة على تطبيق  2-3
 املعرفة يف مواقف جديدة 
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 هارات املعرفيةتطوير امل

 التعلم التعاوين

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

العمل في جماعات ينتج عنه عالقات  3-1
 إيجابية ناجحة مع اآلخرين.

 

 حل المشكالت التعليمية.

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 العصف الذهني.

 األنشطة الجماعية.

 لعب الدور.

 

 استبيانات.

 تقييم األقران.

 التقييم الذاتي.

م مراجعة أعمال الطالب وتفاعلهم قوائ
داخل الصف. بع األبحاث التي تسند 

 لمجموعة من الطالب .

 
تقبل نقد األقران في جلسات التعلم  3-2

 التعاوني.

 

المشاركة في أنشطة المجتمع مع  3-3
 االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة.

  ت العدديةتقنية المعلومات والمهارامهارات االتصال و مهارات  4

4-1  

  طرق البحث عن بعض مصادر
 المعلومات من الشبكة العنكبوتية.

 

تكليف الطالب بإجراء بحث أو 
دراسة مسحية باستخدام مصادر 

 متعددة من المعلومات.

تكليف الطالب باتباع األسلوب 
العلمي في توثيق المعلومات 

 البحثية

مناقشة وعرض ما تم التوصل 
تلك إليه من خالل استخدام 

 المهارات.

استخدام مهارات الحاسب اآللي 

 تقييم التكاليف الفردية والجماعية.

ام برامج متخصصة لمعرف تقويم استخد
المعلومات البحثية التي قام بها الطالب 

 من خالل األنترنت.

 تقويم األبحاث والدراسات المسحية.

تقويم أسلوب  الطالب في توثيق 
 المعلومات.

 

مهارات التعامل مع المكتبة الرقمية  4-2
 السعودية  .
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مهارات التعامل مع المقررات اإللكترونية  4-3
  ن بعد.ع

 

في العروض التقديمية ) البور 
بينت( والورد في كتابة التكليفات 

وخطة البحث، وأدوات البحث، 
 وتحليل المحتوى.

العروض العملية القائمة على 
 الوسائط المتعددة.

 التعلم القائم على اإلنترنت.

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1   مهارات كتابة التقارير
 والبحوث العلمية.

 

 .التطبيق العملي لهذه المهارات 

 .طريقة البحث واالستقصاء 

 .طريقة المشروعات 

 .النمذجة 

 .المحاكاة 

 التوضيحي.  الشرح والعرض 

 

 تحليل أعمال الطالب.

 مقابالت شخصية مقننة.

 مالحظة عناصر األداء. بطاقات

تقييم العروض التقديمية وأداء الطالب 
 أثناء عرض مشروعه البحثي.

 

 مهارات إعداد العروض التقديمية. 5-2

 مهارات كتابة النصوص اإللكترونية. 5-3

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .15

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،عي: اختبار، مشروع جمامثالالتقويم المطلوبة ) مهام م
 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 %20 الثاني عشر اختبار فصلي 1

2 
على مدار  المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر

 الفصل
10% 

 %10 األسبوع الثامن بحث علمي 3

 %60 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و  .ذ
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 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

  البريد االلكتروني.بالتواصل 

 بهاتف الجوال. التواصل 

 .) نظام الساعات المكتبية ) ثمانية ساعات 

 اإلرشاد األكاديمي 

 .الرد على استفسارات الطالب أثناء إعداده للمشروع البحثي 

  ًحضور النقاشات العلمية المحددة سلفا . 

 

 مصادر التعّلم .بب
 .نعمان محمد علي البعدانيأحوال النبي صلى هللا عليه وسلم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محمد -1

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم تأليف د. طارق محمد الطواري -

 زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية.

دمشق تخريج األحاديث: محمد  -هـ( الناشر: دار القلم 1416المؤلف: محمد الغزالي السقا )المتوفى:  فقه السيرة

 .هـ  1427ناصر الدين األلباني الطبعة: األولى، 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 أبحاث المؤتمرات الدولية 

  

 :رهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيو اإللكترونية  أدرج المواد. 3

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 

  داتا شو) البيانات عرضجهاز : (Data Show 

  :الفيسبوك، التويتر، اليوتيوبمواقع التواصل االجتماعي المتنوعة 

 األسطوانات المدمجة:و  يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
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 معلومات البحثية في المواقع اإللكترونية للجامعات وغيرها.االستفادة من قواعد ال 

 

 المطلوبةالمرافق  .تت
ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق الدراسي  ربّين متطلبات المقر 

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

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،و ي )قاعات المحاضرات، المبان .7
 قاعات المحاضرات 
 قاعات التدريب وحلقات النقاش 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و )أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .8
 السبورة الذكية 

 )جهاز عرض الشرائح )الداتا شو 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  اذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .9
 بها(:

  ذات العالقة بالمقرر يةبرامج تدريب. 
   في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق الحاسب اآللي. 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره و تق .ظ

 تدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية ال

 ،طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. تقرير من الطالب عن المقرر من حيث )المحتوي 
  الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج 
  من بحوث وواجبات...إلخ المشروعات اإلنتاجيةمتابعة. 

 لتعليمية التي تم تحقيقها من تدريس المقرر تطبيق إستبيانات علي المتعلمين علي مدار الفصل الدراسي  لمعرفة األهداف ا 
 عرض نماذج من األبحاث والتقارير البحثية التي قام الطالب بإعدادها لمعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف 

 .استبيان ومقابالت الستطالع أراء الطالب حول المقرر 

  .تصميم نماذج لتقييم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:و ت أخرى لتقاستراتيجيا
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 طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي المستمر. 
  . ) المراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) لجنة الخطط الدراسية والجداول 
  .عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي 
   الخبرات واألفكار، وتبادل الزائرينالزمالء تقويم األساتذة. 

 .قوائم المراجعة للممارسات التدريسية 

 .زيارات متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس 

 إجراءات تطوير التدريس:
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية في التدريس اإلبداعي  . 
  تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم بادل الزيارات الميدانيةحث األساتذة على ت. 
 .زيارات منظمة لمراكز متخصصة في موضوع المقرر واالطالع على نتاجها البحثي 

 .تطوير األجهزة والبرمجيات في معامل الحاسب اآللي الموجودة 

 التركيز على التعلم النشط والتعلم الذاتي 

 ت المقرر.إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعا 
 .التنوع في استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات المقرر وتغطي الفروق الفردية بين الطالب 
 .استخدام الوسائط التعليمية المتطورة في عرض موضوعات المقرر 

أعضاء ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب
 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   تدريس هيئة

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 معالجتها. والسعي في ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،تحليل نتائج االختبارات 
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  ها.تكوين لجنة من أساتذة القسم تتولى مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيح 
 .تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات الخاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم 

 .تبادل الزيارات الصفية بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس المقرر 

 .االطالع على تجارب الجامعات، ذات التخصصات المماثلة، في تدريس نفس المقررات وتحفيز الطالب 

 ت مع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس.تبادل تصحيح االختبارا 

 .التقويم التكويني المالزم أثناء تدريس موضوعات المقرر 
 .استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع  

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص  

 وفق المستجداتتعديالت  اءجر مراجعة الخطة الدراسية كل عامين إل. 

 . مقابلة المقرر بمقررات مماثلة في أقسام متشابهة 
  . مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري 
  في تحسين المقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالتحليل النتائج اإلحصائية لتقويم. 

 . اإلفادة من تجارب الجامعات األخرى 

 ومون بتدريس نفس المقرر حول استراتيجيات التدريس والمحتوى التعليمي.مراجعة آراء الزمالء الذين يق 

 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

  االطالع على األبحاث في مجال اإلعالم وعالقته باألمن الفكري. 
 

 
  

 عبد هللا بن فهد القاسمد.  :منسق البرنامج اسم

    

  ـه1440:    /        /التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبة املقرر: اسم

 1601534-2رمز املقرر:
 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

86 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

      جامعة ام القرى التعليمية:املؤسسة  اسم هـ1440-2-27  اتريخ التوصيف:

 قسم احلسبة –املنكر  املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 1601534-2 اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبةورمزه: املقرر الدراسي  اسم. 1 .14
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 الدبلوم العايل يف احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

 وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .17
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .18
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .19
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقدمي  فرع أو. 7 .20
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر -املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 :100 النسبة% 

 

   

  النسبة:  لكرتوينالتعليم اإل .ف
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ق
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 تذكر أخرى .ر
  

 %0 النسبة:
 

 .ورات الذكيةيقوم أستاذ املقرر ابالستفادة من القاعات اجملهزة مببىن املعهد، واليت يتوافر هبا أجهزة عرض البياانت )الداات شو(، والسب :تعليقات

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يف العمل االحتسايب.وتوظيفها  يهدف املقرر إىل إكساب الطالب املعارف واملهارات املتعلقة ابإلرشاد النفسي 

 
ات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
    البحوث العلمية اجلديدة يف جماالت املقرر.بناء على  دورايًّ حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(حتديث مصادر تعلم. 
 طالب يف تقدمي العروض مما يساعد على تنمية العديد من املهارات لديهم. إشراك ال 
 سية. راحمتوى املقَّرر ابلقاعات الدتوضيح ل استخدام الوسائط والكائنات الرقمية املختلفة  
   الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
    إبداعية متنوعة.تطبيق طرق تدريس 
    وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
  

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

نفسي، وأهدافه وأمهيته وأسسه، كذلك التعرف على يتضمن مقرر اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبة: املفاهيم املتعلقة ابإلرشاد ال
أخالقيات العمل اإلرشادي، ومهارات وطرق اإلرشاد النفسي وتفعيلها يف جمال احلسبة، مع بيان أهم وسائل مجع املعلومات وتوظيفها 

 يف العملية اإلرشادية.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 التدريس ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 اإلرشاد النفسي: مفهومه، أهدافه، مناهجه، أمهيته يف جمال احلسبة.  -1

 2 1 الدينية، النفسية ، االجتماعية. النفسي:أسس اإلرشاد  -2

جماالت اإلرشاد النفسي وتطبيقاِتا يف احلسبة:) اإلرشاد األسري، إرشاد  -3
 األطفال، إرشاد الشباب، إرشاد كبار السن(.

2 4 

 4 2 لنفسي: خصائصه ومهاراته.املرشد ا -4

 4 2 مبادئ وأخالقيات العمل اإلرشادي.  -5

 4 2 العملية اإلرشادية: مراحلها وتفعيلها يف جمال احلسبة.  -6

 4 2 طرق وفنيات اإلرشاد النفسي وتطبيقاِتا االحتسابية.  -7

 4 2 أدوات مجع املعلومات يف اإلرشاد النفسي: دراسة احلالة، املقابلة، املالحظة.   -8

 

  30 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
 

 

 جات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمر  .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 وب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلأوالً  -
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 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم اثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ه: ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي لمقرراسرتاتيجيات التدريس ل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

أمهيته يف و مناهجه، و أهدافه، و  اإلرشاد النفسيأن يعرف الطالب مفهوم  1-1
 جمال احلسبة. 

- الفصلية االختبارات التعلم الذايت -احملاضرة
 التدريبات

 االجتماعية النفسية،الدينية،  النفسي:أسس اإلرشاد أن يلخص الطالب  1-2
 وعالقتها ابحلسبة.

 -االختبارات الفصلية املناقشةاحلوار و  –تعلم التعاوين ال

 االختبارات الشفهية 

اخلرائط -املناقشة والعصف الذهين .االت اإلرشاد النفسي وتطبيقاهتا يف احلسبةأن يستعرض الطالب جم 1-3
  الذهنية

 -االختبارات الفصلية
 عروض الطالب

 املهارات املعرفية 2

 -اخلرائط الذهنية-احملاضرة يف جمال احلسبة. املرشد النفسيرز خصائص أن يستنبط الطالب أب 2-1
 االكتشاف واالستقصاء.

-االختبارات الفصلية
 املناقشات الصفية

التدريب العملي -لعب األدوار يف بيئة عمله. مبادئ وأخالقيات العمل اإلرشاديأن يطبق الطالب   2-2
 دراسة احلالة-امليداين

العمل -مشروع التخرج
 اجلماعي

 تعلم األقران -التعلم التعاوين أن خيطط الطالب للعملية اإلرشادية وتفعيلها يف جمال احلسبة. 2-3

 التمارين

 النقد والتحليل

العمل -احملاكاة -لعب االدوار يف العمل االحتسايب.طرق اإلرشاد النفسي أن يستخدم الطالب مهارات و   2-4
 دراسة احلالة-اجلماعي

املقابالت  -ءمالحظة األدا
 عروض الطالب-

2-4    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

90 

 

 طرق التقومي لمقرراسرتاتيجيات التدريس ل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 التدريبات قبعات التفكري-حل املشكالت أن يتقبل الطالب نقد ومالحظات أقرانه داخل القاعة الدراسية. 3-1

ة أداء الطالب أثناء مالحظ التعلم التعاوين مع أقرانه أثناء التكليفات اجلماعية. يتفاعل الطالب أن 3-2
 املناقشة واحلوار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

من املواقع  على املعلومات احلديثة احلصولالتقنية يف  أن يستخدم الطالب 4-1
 االلكرتونية املعتمدة.

-التعلم الذايت-ءالبحث واالستقصا
 تقييم األقران

و التكليفات البحثية 
 املالحظة

أن جيمع الطالب أدوات اإلرشاد النفسي وأساليبه من خالل التقنية وتفعيلها  4-2
 يف العمل االحتسايب.

تقومي تواصل الطالب من  املناقشة الصفية
 خالل األداء والعرض

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 

5-1    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %15 السابع اختبار نصفي 1

 %15 على مدار الفصل املشاركة يف األنشطة اخلاصة ابملقرر ) تدريبات ، املناقشات الصفية( 2

 %10 األسبوع الثامن تكليفات حبثية 3

 %60 هناية الفصل االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 ء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضا
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 الرد على االستفسارات عن طريق الربيد االلكرتوين 
 .)  الرد على استفسارات الطالب خالل الساعات املكتبية ) مثانية ساعات يف االسبوع 
 اإلرشاد األكادميي 

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.اإلرشاد النفسي: النظرية والتطبيق والتكنولوجيا، ، (2015)طه عبد العظيم حسني -1

 دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة. حبوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي،(، 2001)حممد حمروس الشناوي  -2

 الرايض. (، التوجيه واإلرشاد النفسي، عامل الكتب2005حامد عبد السالم زهران ) -3

 دار غريب للنشر، القاهرة.العملية اإلرشادية، (،1996)حممد حمروس الشناوي -4

  ، مكتبة الرشد، الرايض.التوجيه واإلرشاد النفسي( 2007)أمحد الزغيب -5

 مكتبة اإلسكندرية، مصر. مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته،(، 2005)موزة عبد هللا املالكي -6

 دار مكتبة اهلالل، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة. التوجيه واإلرشاد النفسي،(،2008ي )عبد احلميد حممد اهلامش -7

  موقع شبكة األلوكة. اإلرشاد النفسي الديين يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،(، 1436) حممود فتوح سعدات -8

 القاهرة. دار النهضة العربية، التوجيه واإلرشاد اإلسالمي والعلمي،(1992)عبد الرمحن العيسوي -9

 .مكتبة العبيكان، الرايضاإلرشاد النفسي واالجتماعي، ( 2001)صاحل عبد هللا أبو عباة، عبد اجمليد طاش نيازي -10

 (، مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي، دار املسرية، عمان.2007سامي ملحم) -11

 ، عمان.دار الفكر الدليل العلمي للمرشدين النفسيني والرتبويني،(،2007)اندر فهمي الزيود. -12

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 أوراق إلكرتونية )املوسوعة العربية لإلرشاد والعالج النفسي( -

http://www.eawraq.com/news.php?action=view&id=69 
 النفسي جبامعة عني مشس:جملة اإلرشاد  -

htmhttp://www.cocegypt.8m.com/page2. 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 :النفسي جبامعة عني مشسمركز اإلرشاد  -
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/comhttp://www.cocegypt.8m. 
 :العريبحياتنا النفسية الدليل النفسي  -

http://www.hayatnafs.com/daleel/daleel3.htm 
 :اجملانيةمكتبة هداية النفس االلكرتونية للكتب واملراجع والرسائل  -

post_9013.htm-http://www.hnafs.com/2005/10/blog 
 :القاهرةإلرشاد النفسي مبعهد الدراسات الرتبوية جامعة موقع مركز ا -

http://ies.cu.edu.eg/counseling/ksm.htm 
 :العريباملرشد  -

http://almurshedal3raby.jeeran.com/  
 :واإلرشادع التوجيه موق -

http://www.ec18.net/  
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 هارد املكتبة املصورة -

 املكتبة الشاملة -

 املرافق املطلوبة .جج
ات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

 قاعات احملاضرات 
 قاعات التدريب وحلقات النقاش 
 مكتبة املعهد 

 مكتبة امللك عبدهللا ابجلامعة 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
  الذكية راتالسبو 
 )جهاز عرض الشرائح )الداات شو 

http://www.cocegypt.8m.com/
http://www.hayatnafs.com/daleel/daleel3.htm
http://www.hnafs.com/2005/10/blog-post_9013.htm
http://ies.cu.edu.eg/counseling/ksm.htm
http://almurshedal3raby.jeeran.com/
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 جهاز احلاسب االيل 
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .3

  عرض يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. فيديو وشاشات مسجلة:مواد 

 شبكة انرتنت متنقلة 

 مايك السلكي 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فاعلية التدريس من الطالب من خالل: .1

 تبيان تقييم لقياس رضا الطالب يتم توزيعه عليهم بنهاية املقرر ويتضمن تقييم )احملتوي، طرق التدريس، عضو هيئة التدريس(.اس .2

 النقاش اجلماعي مع الطالب ملعرفة مرئياهتم ومقرتحاهتم .3

 متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية. .4

 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. ،تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي .5
 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعاتمتابعة  .6
 .عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب إبعدادها ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف .7

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 شوائية من الطالب على حمكم خارجي.عرض نتائج عينة ع 
 .تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار 
 .التقييم الذايت 
 ملف تقرير املقرر 
 .قوائم املراجعة للممارسات التدريسية 
 .استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر 

 نتائج الطالب يف املقرر 

 إجراءات تطوير التدريس: .غ
 ضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.ح   
  تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .زايرات منظمة ملراكز متخصصة يف موضوع املقرر واالطالع على نتاجها البحثي 
 .تطوير األجهزة والربجميات يف معامل احلاسب اآليل املوجودة 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

94 

 

 الرتكيز على التعلم النشط والتعلم الذايت 
 .إجراء ورش عمل للتدرب على بعض املهارات اخلاصة مبوضوعات املقرر 
 .التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات املقرر وتغطي الفروق الفردية بني الطالب 

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلءات التحقق من معايري إجناز الطالب إجرا .ف
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 معاجلتها يف يوالسع الطالب، ضعف مواضع ومعرفة االختبارات، نتائج حتليل. 

  تصحيحها بعد األوراق من عينات مراجعة تتوىل القسم أساتذة من جلنة تكوين. 

 ابلقسم آخر عضو مع ابلطالب اخلاصة والواجبات لألنشطة التقييم مهام تبادل. 

 املقرر تدريس يف املشاركني التدريس هيئة أعضاء بني الصفية الزايرات تبادل. 

 الطالب وحتفيز املقررات نفس تدريس يف املماثلة، التخصصات ذات اجلامعات، جتارب على االطالع. 

 التدريس هيئة أعضاء من الزمالء مع االختبارات تصحيح تبادل. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ق
 زمةمراجعة تقدم الطالب يف املقرر ووضع االنشطة االثرائية الال 
 دوري. بشكل ومفرداته املقرر توصيف مراجعة 
 متشاهبة. أقسام يف مماثلة مبقررات املقرر مقابلة 
 وتطويره املقرر حتسني يف منها واإلفادة الطالب لتقومي اإلحصائية النتائج حتليل. 
 عليميالت واحملتوى التدريس اسرتاتيجيات حول املقرر نفس بتدريس يقومون الذين الزمالء آراء مراجعة. 
 ابملقرر املرتبطة التعلم مصادر حتديث. 
 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات  ملناقشة تقوميالذين بقومون بتدريس نفس املقرر  اء هيئة التدريسدورية مع اعض عقد اجتماعات

 حمتوى املقرر، واقرتاح احللول املناسبة للتعديل والتطوير
 عليه يف ضوء  التعديالت الالزمةقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين ي

 ابملقرر.نتائج الدراسات العاملية احلديثة فيما يتعلق 
 

  عبد هللا بن فهد القاسمد/  منسق الربانمج: اسم

 هـ1440/      /    التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 آايت وأحاديث األمر ابملعروف النهي عن املنكر املقرر: اسم

 1601547-3 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم ه4014-3-9  اتريخ التوصيف:

 احلسبة -هد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكراملع القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 1601547-3 - آايت وأحاديث األمر ابملعروف النهي عن املنكراملقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .22
 الدبلوم العايل يف احلسبة.قرر الدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه امل3 .23

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .24
 .ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .25
 ال يوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .26
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .27

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين .ت
    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

  النسبة: ال ابملراسلة .خ
    

  النسبة: ال تذكر أخرى .ذ
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

97 

 

 تعليقات:

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 والعمل هبا. وف النهي عن املنكرألمر ابملعر املتعلقة ابحاديث األايت و استنباط وفهم اآلالدار  مهارات  إكسابيهدف املقرر إىل 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم.املراجعة الدورية للمقرر ال ي ت

 .حتديث حمتوى املقرر دورايًّ بناء على البحوث العلمية اجلديدة يف جماالت التواصل واحلوار 

 .حتديث مصادر تعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتية 

 مية ملوضوعات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس ورفع ملفات إلكرتونية تعلي 

 .دراسة الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر 

 . تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة 

 .إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر 

 .توطيد العالقات مع املراكز العلمية املتخصصة يف موضوع احلوار 

 امعية واملراكز العلمية املتخصصة يف مهارات التواصل واحلوار الفعال.زايرات مقننة للمكتبة اجل 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

 منها. استنباط القواعد واألحكام الشرعيةفهم و املنكر و  دراسة مجلة من اآلايت واألحاديث حول األمر ابملعروف والنهي عن

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 يدرس الطالب يف هذا املقرر اآلايت واألحاديث اآلتية مع تفسريها وشرحها:  
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 أوالً : آايت يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر : 

تعاىل : ) ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ( اآلية  قوله .1
 " من سورة آل عمران 104"
" من سورة آل 115-110قوله تعاىل : )كنتم خري أمة أخرجت للنا  أتمرون ابملعروف( اآلايت " .2

 عمران.
" من سورة 114أو معروف( اآلية "قوله تعاىل : ) ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة  .3

 النساء   
قوله تعاىل : ) الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتواًب عندهم يف التوراة واإلجنيل  .4

 " من سورة األعراف .157، 156أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر( اآلايت "
بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن  املنكر( اآلية قوله تعاىل : )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء  .5

 " من سورة التوبة .71، 70"
 " من سورة التوبة.112قوله تعاىل : )اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر( اآلية " .6

1 3 

قوله تعاىل : )الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر(  .7
 " من سورة احلج.41ية "اآل

" 17قوله تعاىل : )اي بين أقم الصالة وآمر ابملعروف وأنه عن املنكر وأصرب على ما أصابك( اآلية " .8
 من سورة لقمان.

 " من سورة البقرة. 44قوله تعاىل : ) أأتمرون النا  ابلرب وتنسون أنفسكم ( اآلية " .9

1 3 

" من سـورة 200، 199عن اجلاهلني ( اآلايت "قوله تعاىل : ) خذ العفو وآمر ابلعرف وأعرض  .10
 األعراف.

 ( سورة آل عمران.159قوله تعاىل : ) فبما رمحة من هللا لنت هلم .. ( اآلية ) .11
 " من سورة املائدة.2قوله تعاىل : ) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ( اآلية " .12

1 3 

" من سورة 76من أيمر ابلعدل وهو على صراط مستقيم( اآلية "قوله تعاىل : )هل يستوي هو و  .13
 النحل.

" من سورة 53قوله تعاىل : )وقل لعبادي يقولوا ال ي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ( اآلية " .14
 اإلسراء.

قوله تعاىل : )وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابل ي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه  .15
 " من سورة فصلت.34محيم( اآلية "ويل 

1 3 

قوله تعاىل : )وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوان وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما(  .16
 " من سورة الفرقان.77 – 63اآلايت "

1 3 
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 سورة العصر كاملة. .17
 اثنياً : أحاديث يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر : 

 يف الصحيح : "من رأى منكم منكراً فلياريه بيده .." احلديثحديث أيب سعيد اخلدري  .1
حديث عائشة عند ابن حبان وأمحد وغريها :"اي أيها النا  إن هللا تبارك وتعاىل يقول لكم : مروا  .2

 ابملعروف واهنوا عن املنكر ... احلديث ".
األمر ابملعروف سهم ، حديث حذيفة عند البزار وغريه : " اإلسالم مثانية أسهم: اإلسالم سهم...، و  .3

 والنهي عن املنكر سهم ... احلديث " 

1 3 

حديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني : " إايكم واجللو  يف الطرقات ، ....... ، واألمر  .4
 ابملعروف والنهي عن املنكر " احلديث.

 حديث أيب ذر يف الصحيح : "يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة ، .. .. وأمر ابملعروف .5
 صدقة ، وهني عن املنكر صدقة" احلديث.

1 3 

حديث أيب هريرة يف الصحيحني : " اإلميان بضع وسبعون شعبة فأعالها شهادة أن ال إله إال هللا ،  .6
 وأدانها إماطة األذى عن الطريق" احلديث.

ره حديث جابر بن عبد هللا عند احلاكم وغريه : "سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأم .7
 وهناه فقتله" احلديث.

1 3 

حديث حذيفة عند الرتمذي وأمحد : "والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ، أو  .8
 ليوشكن هللا ... احلديث "

حديث جابر عند ابن حبان : "تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل ،....، وعلى  .9
 احلديث األمر ابملعروف والنهي عن املنكر "

1 3 

حديث جرير عند ابن حبان وغريه : "ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي يقدرون أن ياريوا عليهم وال  .10
 ياريون إال أصاهبم هللا بعقاب ... احلديث"

حديث أيب ثعلبة اخلشين يف السنن : "بل ائتمروا ابملعروف وتناهوا عن املنكر ، حىت إذا رأيت شحاً  .11
 مطاعاً .." احلديث

1 3 

حديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيح : " ما بعث هللا من نيب .... إال كانت له بطانتان بطانة  .12
 أتمره ابملعروف ...." احلديث 

حديث أسامة بن زيد يف الصحيحني : "جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتنزلق أقتابه يف النار  .13
 ، فيدور كما يدور احلمار .." احلديث 

حديث النعمان بن بشري يف الصحيح : "مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا  .14
 على سفينة فكان بعضهم .." احلديث.

1 3 
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على إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل ملسو هيلع هللا ىلص حديث جرير يف الصحيحني : "ابيعت النيب  .15
 مسلم". 

فقالت : "أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال : نعم ملسو هيلع هللا ىلص لنيب حديث زينب عند البخاري وغريه أهنا سألت ا .16
 إذا كثر اخلبث"

 حديث ابن مسعود يف السنن : "إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل ..... " احلديث .17
 ملعاذ بن جبل إىل اليمن : " ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا .....ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن عبا  يف بعثه  .18

1 3 

ملسو هيلع هللا ىلص وية ابن احلكم السلمي يف صحيح مسلم "بينما أان أصلي مع رسول هللا " احلديث .حديث معا .19
 إذ عطس رجل من القوم ، ... احلديث".

حديث أيب سعيد اخلدري عند أمحد وابن ماجه " أال ال مينعن رجاًل هيبة النا  أن يقول احلق إذا  .20
 علمه ... احلديث"

كذب احلديث ، وال حتسسوا وال جتسسوا حديث أيب هريرة يف الصحيح : "إايكم والظن فإن الظن أ .21
 ، وال تنافوا .." احلديث.

 حديث جرير بن عبد هللا : " الدين النصيحة ......" احلديث .22

1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42 == == === === 42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
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 ن جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

تعريف الدار  ابلنصوص الواردة يف االحتساب من كتاب هللا العظيم، وسنة النيب صلى  1-1
 م .هللا عليه وسل

املناقشات وإلقاء الدرو   احملاضرات
 يف قاعة الدر .واحلوارات 

 التعلم الفردي والتعاوين.

 استخدام شبكة اإلنرتنت. 

 

 االختبارات التحريرية والشفوية

الواجبات املنزلية وكتابة 
التأكيد على أمهية االحتساب وفضله من خالل القرآن الكرمي ، واحلديث النبوي  2-1 .البحوث

 ريف.الش

 املهارات املعرفية 2

املناقشات وإلقاء الدرو   احملاضرات الوقوف على ضوابط احلسبة املستنبطة من خالل نصوص الوحي. 2-1
 يف قاعة الدر .واحلوارات 

 التعلم الفردي والتعاوين.

 استخدام شبكة اإلنرتنت. 

 

 االختبارات التحريرية والشفوية

الواجبات املنزلية وكتابة 
 .ثالبحو 

 تعميق معرفة معاين اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الواردة يف احلسبة واالحتساب . 2-1

تدريب الدار  على استنباط القواعد واألحكام الشرعية الواجب مراعاِتا من النصوص  2-2
 الشرعية، وذلك عند القيام بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 ت الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقا 3

 . إلقاء مواد تدريسية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

 .  القيام أبدوار قيادية 

 متثيل أدوار يف حلقات النقاش 

 .خلق جو من املنافسات

شاركات املو تقومي املناقشات -
 .الفاعلة

الذي يقوم به  املنشطتقومي -
 .الطالب من ِقَبل زمالئه

املواقف العملية )إلقاء بعة متا-
( رائسة فريقحوار، إدارة ، در 
. 

 زايرات ...(. -

 القدرة على قيادة فريق املناقشة. 3-2

 استثمار املعرفة مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصية.  3-3

 ممارسة ألخالقيات احملاور اجليد مع اآلخرين . 3-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 

 ية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقن 4

 إدراك املتعلم أطراف التواصل واحلوار.  4-1

 

تكليف الطالب ابلرجوع إىل مصادر 
 .إلثراء مادة املقرر لكرتونيةإ

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية 
 املقرر. تموضوعابعض عن وإحصائية 

 تصل ابملقرريتقدمي عرض موضوع معني 
 .وهبواسطة البوربوينت أو حن

 

 تقومي التقارير الكتابية
 .واإلحصائية

أداء اإللقاء والعرض  مالحظة 
. 

 االستعانة آبراء اآلخرين.

 التقومي الذايت للمشاركني .

 

 والقدرة على التواصل والتحاور. 4-2

 كرتوين.لاإل الكمبيوتر والربيدلكرتوين من خالل صل اإلواالتالقدرة على ممارسة  4-3

 

 على عقد لقاءات حوارية. القدرة 4-4

 

 القدرة على النقد السليم . 4-5

 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 خل(مالحظة......ا
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 15 السادس اختبار فصلي 2

 % 10 الرابع ورش عمل ومسابقات 3

 % 10 الثاين عشر ممارسة عملية لبعض جوانب املقرر 4
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 % 60 السادس عشر االختبار النهائي 5

 األكادميي للطالب ودعمهم اإلرشاد
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات املكتبية 
  ين.التواصل ابلربيد االلكرتو 
 .التواصل هباتف اجلوال 
 . ًحضور النقاشات العلمية احملددة سلفا 

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 جامع البيان عن أتويل آي القرآن اإلمام ابن جرير الطربي . .1
 اجلامع ألحكام القرآن اإلمام القرطيب .2
 تفسري القرآن العظيم البن كثري الدمشقي. .3
 تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي. روح املعاين يف .4
 أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن للشنقيطي . .5
 ي. امستفسري حماسن التأويل للق .6
 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية للشوكاين. .7

 اثنياً: شروح كتب السنة :

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقالين. .1
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للحافظ حممود العيين. .2
 شرح القاضي عياض على صحيح مسلم. .3
 شرح النووي على مسلم ، ليحىي بن شرف النووي . .4
 عون املعبود شرح سنن أيب داود ، حملمد مشس احلق العظيم آابدي  . .5
 حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي ، للحافظ حممد املباركفوري. .6
 واحلكم ، للحافظ عبد الرمحن بن أمحد رجب احلنبلي . جامع العلوم .7
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 جملة الدراسات الدعوية. .1
 يف شىت اجلامعات فقه الكتاب والسنةاألطروحات العلمية املتخصصة يف  .2
 دورايت واجملالتيف ال فقه الكتاب والسنةاألحباث احملكمة يف موضوع  .3
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. .4
 موقع اجلمعية السعودية للحسبة التابعة جلامعة أم القرى.  .5
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةموقع اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية التابعة جلامعة  .6
 موقع مركز احملتسب ابلرايض. .7

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة الشاملة. .1
 جامع الفقه اإلسالمي. .2
 جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز للسنة النبوية املطهرة. .3

 افق املطلوبةاملر  .خخ
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 لعالقة ابملقرر.ذات اللتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2
 للعرض التلفزيوين. ةقاع  .3

 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 قاعات احملاضرات .1
 قاعات التدريب وحلقات النقاش .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  ألغراض البحث  .1

 أشرطة ممانطة وأقراص مضاوطة.  .2

 Data Showجهاز عرض البياانت )داات شو : ) .3
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 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 برامج تدريبية ذات العالقة ابملقرر. .1

 جمهزة للتدريب والتطبيق.فيديو وتلفاز يف قاعات  تسجيلية:أفالم  .2

 لدرو  وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. أسطواانت .3

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ك
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ل

 التدريس(.تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي، طرق التدريس، تقييم عضو هيئة  .1

 االطالع على أحدث التطويرات يف اجلامعات األخرى. .2

 متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية. .3

 املشروعات اإلنتاجية من حبوث وواجبات...إخل. .4

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. .5

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم .6

 من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس .م
 التقومي الذايت املستمر طيلة الفصل الدراسي. .1

 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( . .2

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. .3

 تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار. .4

 ير التدريس:إجراءات تطو  .ن
 خضوع الطالب الضعاف لربامج مساعدة علمياً.  .1

 إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين.   .2
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 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي.   .3

 تنظيم ورش عمل لتطوير وتبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.  .4

 امليدانية فيما بينهم.حث األساتذة على تبادل الزايرات   .5

 زايرات منظمة ملراكز متخصصة يف موضوع املقرر واالطالع على نتاجها البحثي.  .6

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ه
 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من

 حتليل نتائج االختبارات، ومعرفة مواضع ضعف الطالب، والسعي يف معاجلتها. .1

 تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها. .2

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .و
 مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إلجراء تعديالت وفق املستجدات. .1

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة . .2

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري . .3

 لتقومي الطالب واإلفادة منها يف حتسني املقرر وتطويره. حتليل النتائج اإلحصائية .4

 اإلفادة من جتارب اجلامعات األخرى . .5
 

  اسمد. عبدهللا بن فهد الق منسق الربانمج: اسم

 هـ1440-.....-..... التاريخ ...................................... التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلسالمية  العالقات اإلنسانية يف ضوء الشريعة قرر:امل اسم

 1601549-2: رمز املقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

      جامعة ام القرى التعليمية:املؤسسة  اسم هـ1440-3-1  اتريخ التوصيف:

 قسم الدورات التدريبية –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 1601549-2ورمزه: العالقات اإلنسانية يف ضوء الشريعة اإلسالمية املقرر الدراسي  اسم. 1 .28
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .29
 الدبلوم العايل يف احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .30

 مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود 

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .31
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .32
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .33
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: تقدمي فرع أو فروع . 7 .34
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر -املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .35

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 :100 النسبة% 

 

   

 %0 النسبة:  ينالتعليم اإللكرتو  .غ
    

 %0 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظ
    

 %0 النسبة:  ابملراسلة .أأ
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 تذكر أخرى .بب
  

 %0 النسبة:
 

ورات يقوم أستاذ املقرر ابالستفادة من القاعات اجملهزة مببىن املعهد، وال ي يتوافر هبا أجهزة عرض البياانت )الداات شو(، والسب تعليقات:
 .الذكية

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف املقرر اىل تعريف الدار  تعريف الدار  مبفهوم العالقات اإلنسانية، وبيان أسس ومبادئ العالقات اإلنسانية يف الشريعة 
 اإلسالمية وتفعيلها يف جمال احلسبة.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ر الدراسي. املقر لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

   ابلقسم. اخلطط واملناهجتتوالها جلنة  املراجعة الدورية للمقرر ال ي 
    إلفادة من الشبكة العنكبوتيةظم، وابشكل منت )كتب، مقاالت، ...(حتديث مصادر تعلم. 
   الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
    وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
 .االطالع على مواقع متخصصة ومراكز أحباث على الشبكة العنكبوتية 
 نمية العديد من املهارات لديهم. إشراك الطالب يف تقدمي العروض مما يساعد على ت 
  مراجعة البحوث والدراسات العلمية يف اجلامعات واجملالت والدورايت العربية واألجنبية ذات الصلة بتقنيات

 التدريب.
 

 الربانمج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

يتضمن مقرر العالقات اإلنسانية يف ضوء الشريعة اإلسالمية: مفهوم العالقات اإلنسانية وأهدافها وأمهيتها للمحتسب، مع بيان أهم 
،  اإلسالمية، كذلك التعرف على عوامل بناء وهدم العالقات اإلنسانية يف اجملتمع املسلم ةمصادرها وخصائصها ومبادئها يف ضوء الشريع

 و ذكر مناذج للعالقات اإلسالمية يف اإلسالم، مع عرض تطبيقات للعالقات اإلنسانية يف جمال االمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 العالقات اإلنسانية: مفهومها، أهدافها، أمهيتها. 

 4 2 ر العالقات اإلنسانية يف الشريعة اإلسالمية.مصاد

 4 2 خصائص العالقات اإلنسانية يف الشريعة اإلسالمية ومقارنتها ابلقوانني الوضعية.

أسس ومبادئ العالقات اإلنسانية يف الشريعة اإلسالمية وتفعيلها يف جمال احلسبة: األسا  
 اإلمياين، العدل، املساواة، اخللق احلسن.. اخل.

2 4 

العوامل املسامهة يف بناء العالقات اإلنسانية يف اجملتمع املسلم: األمر ابملعروف والنهي عن  
 املنكر، إصالح ذات البني، حسن التعامل مع النا ، التحلي ابآلداب العامة..اخل.

2 4 

حلقد العوامل املسامهة يف هدم العالقات اإلنسانية يف اجملتمع املسلم: الايبة والنميمة، ا 
 واحلسد، السخرية واالستهزاء، اهلجران..اخل.

2 4 

 مناذج من العالقات اإلنسانية يف الشريعة اإلسالمية، ضوابطها وأدب التعامل معها،مثل:

 .العالقات الفردية 

 .العالقات العامة 

 .العالقات الزوجية واألسرية 

 .العالقات بني احلاكم واحملكوم 

 .العالقات الدولية 

 ري املسلمنيالعالقات مع غ 

2 4 

 املنكر: عن والنهي ابملعروف األمر جمال يف اإلنسانية للعالقات منوذج تطبيقي

 تعامل احملتسب مع املخطئ:-

 تعامل احملتسب مع املخطئ وفق املبادئ اآلتية:-)أ(

)الرفق، احلكمة، التثبت، القدوة احلسنة الرمحة، الكرامة اإلنسانية، النفاذ إىل قلب 

2 4 
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 املخطئ..اخل(

 معاجلة احملتسب للخطأ وفق األساليب اآلتية:-)ب(

 ببيان اخلطأ معاجلة ،الشرعي احلكم بيانو  ابملوعظة اخلطأ معاجلةالتدرج يف معاجلة اخلطأ، ) 
 أبسلوب املخطئ مع التعامل، املناسب البديل بتقدمي اخلطأ معاجلة ومضرته، اخلطأ خطورة
 (. أحسن، معاجلة اخلطأ ابهلجر حسب املصلحة، معاجلة اخلطأ ابجملادلة ابل ي هي اإلقناع

 2 4 

 

  30 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ضايفالذايت االالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 ساعة واحدة أسبوعياً.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجاثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات ا م

 املعرفة 1

أن يوضح الطالب مفهوم العالقات اإلنسانية وخصائصها يف  1-1
 ضوء الشريعة اإلسالمية. 

احلوار -التعلم الذايت -احملاضرة
 واملناقشة

- الفصلية االختبارات
 التدريبات

أن حيدد الطالب مصادر العالقات اإلنسانية يف الشريعة  1-2
 اإلسالمية.

احلوار  –التعلم التعاوين 
 املناقشةو 

 -االختبارات الفصلية

 االختبارات الشفهية 

أن يستعرض الطالب مناذج من العالقات اإلنسانية يف الشريعة  1-3
 اإلسالمية، ضوابطها وأدب التعامل معها.

 

-ذهينالعصف ال-املناقشة 
  اخلرائط الذهنية

 -االختبارات الفصلية
 عروض الطالب

 املهارات املعرفية 2

أن يطبق الطالب مبادئ العالقات اإلنسانية يف الشريعة  2-1
 اإلسالمية يف العمل االحتسايب.

 

-مالحظة األداء -احملاكاة
 التعلم ابلنمذجة-لعب األدوار

 التدريب امليداين-

العمل -مشروع التخرج
 عياجلما

أن يستبط الطالب العوامل املسامهة يف بناء وهدم العالقات  2-2
 اإلنسانية يف اجملتمع املسلم.

-تعلم األقران -التعلم التعاوين
االكتشاف -حل املشكالت
 دراسة احلالة.-واالسقصاء

أوراق العمل 
عروض  -والتقارير

 الطالب

تعامل مع يستخدم الطالب املهرات واألساليب النبوية يف ال أن  2-3
  املخطئ يف ميدان عمله.

 

 -املشروعات البحثية احملاكاة-لعب االدوار
أوراق العمل 

عروض -والتقارير
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات ا م

 

 
التدريب -الطالب

 امليداين

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يتقبل الطالب نقد ومالحظات أقرانه داخل القاعة  3-1
 الدراسية.

قبعات -حل املشكالت
 التفكري

 التدريبات

مالحظة أداء الطالب  التعلم التعاوين مع أقرانه أثناء التكليفات اجلماعية. يتفاعل الطالب أن 3-2
 أثناء املناقشة واحلوار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

املتعلقة على املعلومات  احلصولالتقنية يف  أن يستخدم الطالب 4-1
 عات املقرر.مبوضو 

التعلم -ءالبحث واالستقصا
 تقييم األقران-الذايت

التكليفات البحثية و 
 املالحظة

أن جيمع الطالب مهارات العالقات اإلنسانية من خالل التقنية  4-2
 وتفعيلها مع اجلمهور يف امليدان.

-العروض-املناقشة الصفية
 التقارير

تقومي تواصل الطالب 
من خالل األداء 

 والعرض

 (وجدت ملهارات النفسية احلركية )إنا 

5-1    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
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 %15 عالساب اختبار نصفي 1

 %15 على مدار الفصل ، املناقشات الصفية( )تدريباتاملشاركة يف األنشطة اخلاصة ابملقرر  2

 %10 األسبوع الثامن تكليفات حبثية 3

 %60 هناية الفصل االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشار 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 الرد على االستفسارات عن طريق الربيد االلكرتوين 
 ( ساعات يف  10الرد على استفسارات الطالب خالل الساعات املكتبية) االسبوع. 
 األكادميي اإلرشاد 

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 معامل العالقات اإلنسانية يف اإلسالم، أمحد عبد الرحيم السايح، مطابع رابطة العامل اإلسالمي، )ب ت(. -1
 .1998آداب العالقات اإلنسانية يف اإلسالم، نصر فريد واصل، املكتبة الوقفية، القاهرة،  -2
 .2011يف بناء العالقات اإلنسانية من منظور قراين عودة عبد هللا عودة، حولية كلية الشريعة  والدراسات اإلسالمية، قطر،  أدب املعاملة وأثره -3
 .2013ليزاي،العالقات اإلنسانية بني أفراد اجملتمع املسلم، معتوق اللحياين، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية، ما -4
 .1419قات اإلنسانية يف السرية النبوية، نوال سعد الطويرقي.رسالة ماجستري، كليةة الرتبية جامعة أم القرى،العال -5
 .1427رى.العالقات اإلنسانية: مفهومها وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي، حيىي بن حممد زمزمي.كرسي امللك عبد العزيز للقرآن الكرمي، جامعة أم الق -6
 .2012للعالقات اإلنسانية، خالد بن محيدان احلمدان.مركز الدراسات والبحوث جبامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، مدى تطبيق رجال األمن -7
اإلرهاب، جامعة اإلمام نظرات استشرافية يف فقه العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغري املسلمني، حسن بن حممد مسفر.حبوث املؤمتر العاملي ملوقف اإلسالم من  -8

 . 2004مد بن سعود اإلسالمية، حم
 .1986العالقات اإلنسانية، سيد عبد احلميد مرسي،مكتبة وهبة، القاهرة،  -9

  .2000،دار النشر للثقافة والعلوم، القاهرة، اجلواد عبد أمحد اآلخرين، حممد مع وتتعامل انجحة عالقات تبين كيف -10
 .2000والتوزيع، القاهرة، ، الدار العربية للنشرشهيب علي اإلنسانية، حممد العالقات -11
 .1987منهج القرآن والسنة يف العالقات اإلنسانية، جماهد حممد هريدي، )ب ت(، -12

 اعيل عبد الباري.امس،أمحد اجملتمع املدين يف مواقف من اخطاء افراد النبوي يف معاجلة الرتبوي املنهج -13
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 غريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير و 2 

 فلسطني-غزة-جملة العالقات العامة، تصدر من اجلامعة اإلسالمية -1

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Qwwpeqa30233385798aQwwpeq 

  - اململكة العربية السعودية -جملة إلكرتونية صادرة بتصريح من وزارة الثقافة واالعالم  االجتماعية:جملة العلوم  -2
sa.net/content.php?action=s&id=41http://www.swm 

 .مه رابطة العامل اإلسالمى ىف مدينة سوكوتو النيجرييةتظن"، السلمياإلسالم وأسس التعايش "إصدارات مؤمتر  -2

 إصدارات "مؤمتر التسامح يف اإلسالم"، نظمته رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة.-3

 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 3

 موقع رابطة العامل اإلسالمي https://themwl.org/ar/homepage  

  موقع مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطينhttps://www.kacnd.org/ 

  املكتبة الرقمية السعوديةhttps://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 

   مكتبة امللك فهد الوطنيةhttps://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

 املكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى http://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة الشاملة. -1

 هارد الكتب املصورة. -2

 املرافق املطلوبة .ذذ
ربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخت

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .6

 قاعات احملاضرات 

https://themwl.org/ar/homepage
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
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 قاعات التدريب وحلقات النقاش 
 مكتبة املعهد 

 مكتبة امللك عبدهللا ابجلامعة 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .7
  الذكية راتالسبو 
 )جهاز عرض الشرائح )الداات شو 
 جهاز احلاسب االيل 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .8

 ات عرض يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق.مواد مسجلة : فيديو وشاش 

 شبكة انرتنت متنقلة 

 مايك السلكي 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ي
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2

 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فاعلية التدريس من الطالب من خالل:

 استبيان تقييم لقياس رضا الطالب يتم توزيعه عليهم بنهاية املقرر ويتضمن تقييم )احملتوي، طرق التدريس، عضو هيئة التدريس(. .3

 ومقرتحاهتم مرثياهتمالنقاش اجلماعي مع الطالب ملعرفة  .4

 متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية. .5

 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. وي،تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملت .6
 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعاتمتابعة  .7
 .عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب إبعدادها ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف .8

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. عرض نتائج عينة 
 .تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار 
 .التقييم الذايت 
 ملف تقرير املقرر 
 .قوائم املراجعة للممارسات التدريسية 
 .استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر 
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 نتائج الطالب يف املقرر 

 إجراءات تطوير التدريس: .أأ
  تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 الرتكيز على التعلم النشط والتعلم الذايت 
 .إجراء ورش عمل للتدرب على بعض املهارات اخلاصة مبوضوعات املقرر 
 يعة موضوعات املقرر وتغطي الفروق الفردية بني الطالب.التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طب 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .بب
 ى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخر 

 معاجلتها يف والسعي الطالب، ضعف مواضع ومعرفة االختبارات، نتائج حتليل. 
  تصحيحها بعد األوراق من عينات مراجعة تتوىل القسم أساتذة من جلنة تكوين. 
 ابلقسم آخر عضو مع ابلطالب اخلاصة والواجبات لألنشطة التقييم مهام تبادل. 
 املقرر تدريس يف املشاركني ريسالتد هيئة أعضاء بني الصفية الزايرات تبادل. 
 التدريس هيئة أعضاء من الزمالء مع االختبارات تصحيح تبادل. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تت
 مراجعة تقدم الطالب يف املقرر ووضع االنشطة االثرائية الالزمة

 دوري بشكل اتهومفرد املقرر توصيف مراجعة . 
 وتطويره املقرر حتسني يف منها واإلفادة الطالب لتقومي اإلحصائية النتائج حتليل. 
 التعليمي واحملتوى التدريس اسرتاتيجيات حول املقرر نفس بتدريس يقومون الذين الزمالء آراء مراجعة. 
 املقرر من حيث إجيابيات وسلبيات  ملناقشة تقوميرر الذين بقومون بتدريس نفس املق اء هيئة التدريسدورية مع اعض عقد اجتماعات

 حمتوى املقرر، واقرتاح احللول املناسبة للتعديل والتطوير
  عليه يف ضوء  التعديالت الالزمةتكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء

 ابملقرر.ة فيما يتعلق نتائج الدراسات العاملية احلديث
 

 عبد هللا بن فهد القاسمد/  منسق الربانمج: اسم

 ه1440/     /     التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب  املقرر: اسم

 1601550-3  ملقرر:رمز ا
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440-3-8  اتريخ التوصيف:

 احلسبة   -املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 1601550-3  :املقرر رمز.           ابالحتساب املتعلقة الشرعية لقواعدا املقرر الدراسي ورمزه: اسم. 1

 ثالث ساعات .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 الدبلوم العايل للحسبة . . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .37

 ل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بك

 األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .38
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .39
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .40
 القصيم ) قاعات دراسية ( –الرايض  : لتعليميةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة افرع أو فروع تقدمي . 7 .41

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

 % 0 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد

    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر رىأخ .زز
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 .تعليقات:

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

 إكساب الدرا  معارف أساسية يف القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب ، وترسيخ املنهج الصحيح يف تطبيقها .    
لتقنية املعلومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
 

  .      ابالحتساب املتعلقة الشرعية أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف القواعد

 معلومات علمية عنها من بعض املواقع العلمية ووسائل البحث كاملكتبة الشاملة .ب/ توزيع مفردات املادة على الطالب وتكليفهم ببحثها ومجع 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

 يقها على املسائل االحتسابية.وتطب ، ابالحتساب املتعلقة الشرعية القواعد على التعرف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 : تعريفات ومقدمات: أوالً 

 التعريف ابلقواعد الشرعية وبيان أمهيتها .  -1
 التعريف بعلم أصول الفقه والقواعد األصولية. -2
 ضوابط الفقهية.التعريف بعلم الفقه والقواعد الفقهية وال -3
 التعريف مبقاصد الشريعة، والقواعد املقاصدية.  -4

2 6 

 :  دراسة لبعض القواعد الشرعية مع التطبيق عليها وهي :اثنيا

 القواعد األصولية:( )أ

ماال يتم ترك احلرام إال به فهو واجب  -2ماال يتم الواجب إال به فهو واجب   -1
 سدُّ الذرائع معترب . - 5  الرتك فعلٌ  -4  النهي يقتضي الفساد -3

2 6 
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 ) ب ( القواعد املقاصدية:

 بيان أمهيتها للمحتسب . .1
 بيان أن الشريعة اإلسالمية أتت حبفظ الضرورات اخلمس ووجوب احملافظة عليها. .2
 مراتب املقاصد ) ضرورية ، حاجية ، حتسينية (. .3
عالقتها قاعدة " الشريعة مبنية على جلب املصاحل ودرء املفاسد " أدلتها ،  .4

 مبقاصد الشريعة اإلسالمية.
 قاعدة " تقدمي أعلى املصاحل عند تزامحها " أدلتها، ضابط املصلحة املعتربة . .5
 قاعدة " ارتكاب أهون املفاسد عند تزامحها " بياهنا ، أدلتها ، ضابط املفسدة . .6
 قاعدة " للوسائل حكم املقاصد " بياهنا ، أدلتها .  .7

3 9 

 هية الكربى :) ج ( : القواعد الفق

 . قاعدة " األمور مبقاصدها " معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب .1

 . قاعدة " اليقني ال يزول ابلشك " معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب 2

.  قاعدة "املشقة جتلب التيسري" معناها، دليلها، ضوابط كل من املشقة والتيسري، 3
 يلها، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب .معناها، دل

 . قاعدة " الضرر يزال " معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب.4

. قاعدة " العادة حمكمة " معناها ، قيودها ، جمال إعماهلا ، معناها ، دليلها، تطبيقاِتا 5
 يف جمال االحتساب .

 

3 9 

 احملتسب :قواعد وضوابط فقهية هلا عالقة بعمل )د( : 

الوجوب مشروط ابالستطاعة ، أو الواجبات تسقط ابلعجز، معناها ، دليلها ،  .1
 تطبيقاِتا يف جمال االحتساب. 

 الضرورات تبيح احملظورات، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب . .2
ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال  .3

5 15 
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 اب .االحتس
ما حيرم مع القدرة على غريه جيب مع العجز، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال  .4

 االحتساب . 
ما حيرم أخذه حرم إعطاءه أو ما حرم فعله حرم طلبه، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف  .5

 جمال االحتساب .
جمال األمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف  .6

 االحتساب .
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب اإلمكان، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا  .7

 يف جمال االحتساب .
ال ينهى عن منكر إال ويؤمر مبعروف ياين عنه حسب اإلمكان، معناها ، دليلها  .8

 ، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب 
 بيقاِتا يف جمال االحتساب .ال أمر وال إنكار إال بعلم، معناها ، دليلها ، تط .9
 حاضر املنكر ابختياره كفاعله، معناها، دليلها، تطبيقاِتا يف جمال االحتساب. .10
يضاف الفعل إىل الفاعل دون اآلمر ما مل يكن جمربًا ، معناها ، دليلها ،  .11

 تطبيقاِتا يف جمال االحتساب .
 حتساب . اإلقرار حجة قاصرة ، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال اال .12
للمحتسب أن يدفع عن نفسه ما يضره ، معناها ، دليلها ، تطبيقاِتا يف جمال  .13

 االحتساب .
 

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 ال يوجد 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
 يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
لتشكل معاً عملية ة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسباثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapملقرر خريطة منهج ا

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 حريرية والشفويةاالختبارات الت العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ابالحتساب، وتطبيقاِتا . املتعلقة الشرعية ويناقش القواعد الدار  يشرح أن 1-1

 واملناقشة 

1-2    

1-3    

 املهارات املعرفية 2

 ابالحتساب املتعلقة الشرعية القواعد يف املتخصصة للمراجع الرجوع الدار  يستطيع  أن 2-1
 .منها واإلفادة

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 رية والشفويةاالختبارات التحري

 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين وتوظيفه يف عملية االحتساب ابالحتساب املتعلقة الشرعية إتقان القواعد 2-2

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار القيام بشعرية احلسبةأن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند  3-1
 الصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1

 خراج املعلومة من مصادرها السليمةويتقن التعامل مع التقنية يف است

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 
 والتدريب الصفي

االختبارات الشفوية   
 واملالحظة الصفية

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35
ملطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي ا م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 4 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1

 %20 6 االختبار التحريري ) نصفي ( 2

 %10 8 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3

 %60 16 ائياالختبار النه 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 . املكتبية الساعات أثناء الدعم وتقدمي الطالب أ/ استقبال

   . التدريس هيئة عضو موقع أو الواتس اب  أو االلكرتوين  الربيد طريق عن التواصل ب/

 مصادر التعّلم .رر
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 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 : الرئيس املرجع

 القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب، لـ  أ.د / عالء الدين الزاكي .

 املقرر: مراجع

 .الغامدي العلي انصر. د لـ املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر فقه يف املؤثرة األصولية القواعد -1

 .الباحسني عبدالوهاب. د لـ واألصوليني، الفقهاء عند التخريج – 2

 .الدبوسي زيد أليب ، النظر أتسيس -3

 .الزجناين الدين لشهاب ، األصول على الفروع ختريج – 4

 . اإلسنوي الدين جلمال ، األصول على الفروع ختريج يف التمهيد – 5

 . التلمساين هللا عبد أليب ، األصول على الفروع بناء إىل الوصول مفتاح – 6

 .اللحام البن ، األصولية والفوائد القواعد – 7

 . شوشان األخضر حممد بن لعثمان ، األصول على الفروع ختريج – 8

 .اخلن مصطفى. د ، الفقهاء اختالف يف ألصوليةا القواعد يف االختالف أثر – 9

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1

 ع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.موق .2
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 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع  .3

 موقع اجلمعية الفقهية السعودية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. .4

 ةاإلسالمي سعود بن حممد اإلمام جلامعة التابعة الدعوية للدراسات السعودية اجلمعية موقع .5

   . األلوكة موقع .6

 موقع الدرر السنية . .7

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 برانمج جامع الفقه واألصول. -

 املرافق املطلوبة .زز
اسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدر 

  الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 وابلنس بة للطالبات فكذكل ابلإضافة للش بكة التلفزونية .

 ا(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريه .9
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .10
 . نية يو وابلنس بة للطالبات فكذكل ابلإضافة للش بكة التلفز . بروجكرت ، السبورة الذكية .   

 صة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خا .11
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .جج

 .. االستباانت
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 .الطالب مع واحلوار النقاش. 

 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 دريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية الت .حح
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 

 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .

 .للقسم السنوي األداء تقرير.  

 

 إجراءات تطوير التدريس: .خخ
 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية تطبيق

 . فيها املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من عضاءأ يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 

 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التايري. 

 .املعتمدة املناظرة واملعاهد الكليات خربات من االستفادة. 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز .دد
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ( . الثاين املصحح.  ) القسم أعضاء قبل من اإلجابة أوراق مراجعة -

 ..الطالب عمال أ تقييم -

 . املقرر لنفس مناظرة كلية  من تدريس طاقم مع الواجبات من عينة مقارنة -
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ذذ
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -

 . تكليفات من الطالب أجنزه امل مستمرة متابعة -

 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -

 . املقرر وسلبيات إجيابيات ومناقشة املقرر تقرير كتابة -

 والتطوير . التحسني أوجه واقرتاح املتعلم تعلم نتائج ضوء يف املقرر تقومي -
 

 قاسمفهد ال بن عبدهللا. د منسق الربانمج: اسم

 ه1440/      / - التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 أخالقيات احملتسب       : املقرر اسم

 

 (1601548-2) :رمز املقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم هـ  9/3/1440اتريخ التوصيف: 

      احلسبة- املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكرالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 1601548-2أخالقيات احملتسب       املقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1 .42
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .43
 الدبلوم العايل يف احلسبةالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . 3 .44

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .45
 ال يوجد ة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابق5 .46
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .47
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .48
 ر.شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاه –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .49

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .حح
  

 %100 النسبة:
 

   

 % النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

 % 0 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

 % النسبة:  ابملراسلة .كك
    

 % 0 النسبة:  تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

 
 األهداف .ط

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 .. بيان أمهية األخالق حلفظ النظام العام للمجتمع اإلسالمي، مع دراسة األخالق اإلسالمية، وبيان أمهيتها يف عمل احملتسب

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

االطالع الدائم على املصادر واملراجع العلمية ااحلديثة املتخصصة يف جمال احلسبة واالستفادة من كل فكرة جديدة لتضمينها  .1
 يف احملتوى.

 اول ابلقسم.تتوالها جلنة اخلطط واجلد املراجعة الدورية للمقرر ال ي .2
 االطالع على حبوث ونتائج وتوصيات املؤمترات الوطنية والدولية يف جمال احلسبة . .3
 لدى الطلبة. للمعارف أو املهارات ال ي يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاوضع موجز  .4
 .اتاملستخدمة يف املقرر الدراسي باية تطوير تلك املعارف أو املهار  يةسرتاتيجيات التدريستوصيف اال .5
 . متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس  .6
  تطوير املقرر يف ضوء حاجات ومتطلبات الطلبة وكذلك طبيعة اجملتمع اجلامعي. .7
 حث الطلبة على البحث العلمي وتوظيف ذلك خلدمة مقررات املنهج. .8
 .ظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(حتديث مصادر تعلم   .9
 الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة    .10
 وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة    .11

 استخدام البور بوينت  وعرض الشرائح يف تدريس موضوعات املقرر. .12

 اإلستعانة ابملقاالت العلمية ونتائج الدراسات العلمية يف تدريس موضوعات املقرر. .13

 الطالب يف تقدمي العروض مما يساعد على تنمية العديد من املهارات لديهم.  إشراك .14

 حتديد مراجع ومصادر علمية حديثة . .15
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسيس . 
 وصف عام للمقرر:
 مجيع جوانبها العلمية والعملية  دراسة احلسبة من

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مفهوم علمي األخالق واالحتساب ، والعالقة بني االحتساب واألخـالق. واملـراد  -1
 ابلدراسات الرتبوية لعلمي األخالق و االحتساب . 

4 8 

أصول األخـالق اإلسـالمية ) العـدل ، احللـم و والسنة .  مكانة األخالق يف القرآن -2
 ، الصرب ، الرمحة ، اإلحسان .....(.

2 4 

 4 2 األسس العامة لألخالق اإلسالمية وحاجة احملتسب إىل معرفتها. -3

 4 2 .طرق اكتساب األخالق اإلسالمية -4

سـالمية العبادات اإلسالمية وأثرها يف سلوك املسـلم وأخالقـه. مشوليـة األخـالق اإل -5
 للنظام العام يف اجملتمع .

2 4 

يف  علـــيهم الســـالم  مـــنهج األنبيـــاءشـــواهد مـــن و  . التعامـــل مـــع الـــنفس واآلخـــرين  -6
 . التعامل مع اآلخرين

2 4 

 4 2 .ارتباط االحتساب ابألخالق اإلسالمية وآاثرها يف عمل احملتسب -7

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو ةدروس إضافي حماضرات 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ال يوجد. ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .38
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 ساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت وات .39
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 يس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدر اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 لة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكام
 Curriculum Map خريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

1-1 
لمي األخالق واالحتساب ، والعالقة مفهوم عأن يعرف الدار   .4

 بني االحتساب واألخالق

 .احملاضرة الصفية 
  حلوار والنقاش.ا 
  .قراءة النصوص 
   تلخيص املعلومات والرسومات

 الشجرية.
  .العصف الذهين 
  .االكتشاف املعريف 
  .التعلم الذايت 
  القراءة اخلارجية. 
  .الواجبات املنزلية 

 .االختبار الشفوي 
   التحريري.االختبار 
  .منوذج مالحظة 
   تقييم الواجبات

 املنزلية.
  ن.تقييم األقرا 
   تلخيص تقييم

 .املعلومات وعرضها

1-2 
األسس العامة لألخالق اإلسالمية وحاجة أن يذكر الدار   .5

 .احملتسب إىل معرفتها
1-3 

 
 . طرق اكتساب األخالق اإلسالميةأن يبني الدار   .6

1-4 

 
 لية األخالق اإلسالمية للنظام العام يف اجملتمع .مشو  أن يعرف الدار 

 املهارات املعرفية 2

2-1 
أن يفرق الطالب بني مفاهيم األخالق والسلوك وغريها من  .4

 املفاهيم املرادفة 
 أن يستنبط الدرا  أسس األخالق اإلسالمية  من األدلة الشرعية  .5

  تكليف الطالب ابلنظر يف بعض
 املسائل ودراستها.

  ث واالستقصاء.البح 

 

 .االختبارات والتقومي 
 التقارير. 
  املالحظة ألداء 

الطالب أثناء املناقشة 
 .واحلوار

2-2 
أن يستطيع الدار  الرد على الشبهات ال ي تثار حول أخالق  .6

 املسلمني
2-3 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 والتفكري،ئه النظر أن يظهر الطالب القدرة على مشاركة زمال .3 3-1
 .واحرتام آرائهم ومحلها على معانيها الصحيحة

  القيام أبدوار قيادية من خالل
تكليف الطالب ابإلشراف على 

 .املناشط غري الصفية
 .متثيل أدوار يف حلقات النقاش 
  إشراك الطالب يف املناشط

 اجلماعية.

  مراقبة مدى التزام
الطالب إبجناز املهام 
يف على الوجه املراد 

 احملدد.الوقت 
  تقومي أداء الطالب

 .أثناء عمل اجملموعة

 أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد. .4 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
املعلومات أن يستفيد الطالب من التقنية احلديثة ابحلصول على  .3

  البحث.حيتاجها يف  ال ي

  بتقدمي املادة العلمية قيام الطالب
 العرض.ابستخدام أجهزة 

   تكليف الطالب إبجراء البحوث
 ابستخدام التقنية.

  تقومي أداء الطالب
 من خالل األداء
 والعرض.

  تقييم البحوث
ابستخدام  املؤداة

 التقنية احلديثة.

أن يتعود الطالب على االستخدام األمثل ملصادر املقرر  .4 4-2
 .االلكرتونية

 (وجدت ارات النفسية احلركية )إنامله 5

5-1    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 10 مستمر ستيعاب واملذاكرةأسئلة شفوية لقيا  اال 1

  % 10 فرتات خمتلفة نشاطات خمتلفة مثل: ورش العمل واملسابقات واألنشطة وامللخصات أو ممارسات عملية 2

 % 15 الثاين عشر اختبار فصلي  3

 % 5 الرابع واخلامس حبوث علمية 4

 % 60 الساد  عشر االختبار النهائي 5
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 عمهماإلرشاد األكادميي للطالب ود .ش
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات املكتبة 
 .التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
  اجلوال.التواصل هباتف 
 .توجيه الطالب حلضور النقاشات العلمية احملددة سلًفا 

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املرجع الرئيس:  

  د. عبد الرمحن امليداين، الأخالق الإسالمية وأأسسها . 

  ر صاحل بن محيدنضرة النعيم يف أخالق النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم ، جمموعة ابحثني إبشراف الدكتو. 

 املراجع األخرى : 

 أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم، د. احلداد 

  . علم األخالق اإلسالمية ، د. مقداد ايجلن 

  النظرية اخللقية عند ابن تيمية، د. عبد الرمحن امليداين 

  .األخالق ومصادرها بني الوضعية والدين ، د. محدي عبد العال 

 مية ، د. أمحد عليان. األخالق يف الشريعة اإلسال 

  .الرتبية الوقائية يف اإلسالم ، د. خليل احلدري 

  .احلكمة يف الدعوة إىل هللا ، د. سعيد بن علي القحطاين 

  .نظرية األخالق اإلسالمية، د. حممد عبد هللا عفيفي 

 األخالق يف اإلسالم ، د. حممد يوسف احلمادي 
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 ت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملال2 

  الدكتوراة، املاجستري( املتخصصة يف األخالق والرتبية.)األطروحات العلمية لرسائل 

 .األحباث احملكمة يف الدورايت واجملالت 

 .أوراق العمل ال ي قدمت يف املؤمترات 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 امل( :كتبة الشاملةhttps://al-maktaba.org/.) 

 ( :املكتبة الوقفيةhttp://waqfeya.com/.) 

 ( :موقع احملتسبhttp://almohtasb.com/main/.) 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ( قرصCD.للمكتبة الشاملة ) 

  املواقع اإللكرتونية للجامعات.قواعد املعلومات البحثية يف 

 املعاجم اللاوية واالصطالحية املربجمة واملوجودة على الشبكة العنكبوتية 

 املرافق املطلوبة .شش
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 هزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أج
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .12

 ( طالًبا.30-20قاعة دراسية سعة ) 

 .معامل احلاسب اآليل البحثية 

 .قاعة الدائرة التلفازية 
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 .قاعات احملاضرات وحلقات النقاش 

 اجلامعية. مكتبة امللك عبد هللا 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .13
 .حواسيب آلية ألغراض البحث واالستقصاء 

 .نظام التعلم اإللكرتوين عن بعد 

  :داات شو( جهاز عرض البياانتData show.) 

 أو أرفق قائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،   إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .14
 .مكتبة خمتصة ابلقسم 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رر
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 تقييم عضو هيئة التدريس(.-طرق التدريس-وضع استبانة للطالب يتم من خالهلا قيا : )املنهج الدراسي 

 رجات التعليم )االختبارات الدورية والنهائية للطالب(.متابعة نتائج خم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 ملفرداته.مة عدد الساعات ئإعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومال  

  مؤشراِتا.ملعرفة  ،األستاذإعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل 

  القسم، أو الزمالء الزائرين.تقييم النتائج من قبل رئيس  

 :إجراءات تطوير التدريس 
 استخدام منوذج حتليلSWOT  التهديدات(.-الفرص-الضعف-ملعرفة نقاط )القوة 

 ميوهلم.، والسماع آلرائهم حول جمرايت تطوير التدريس وفق استخدام التقنية للتواصل بني األستاذ والطالب 
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 على حضور الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. صر احل 

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

 .تقييم أعمال الطلبة والبحوث والواجبات ومستوايت أدائهم فيها 

 .إقامة ورشة عمل مبشاركة الطلبة، يتم فيها 

 ليعرف مقيا  الثبات من عدمه ملستوى الطالب.مراجعة التصحيح وتدقيق البحوث من قبل عضو هيئة تدريس آخر ، 

 .ورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الد
 .عمل مراجعة دورية حملتوايت املقرر 
 .مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني وإجراء التعديالت وفق املستجدات 
 .حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي مستوى الطلبة 
 .االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص 
  ير املقرر ومناقشة اإلجيابيات والسلبيات.كتابة تقر 
 .تقومي املقرر يف ضوء نتائج التعلم 
 .األخذ مبقرتحات التحسني والتطوير عرب الوسائل املتاحة لذلك 
 .االطالع على جتارب اجلامعات األخرى واالستفادة منها 

 

  عبد هللا بن فهد القاسمد.  منسق الربانمج: اسم

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 

 

 : قضااي احتسابية معاصرة  املقرر اسم

 

 (1601520-3) :رمز املقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 عة أم القرىجام املؤسسة التعليمية: اسم هـ  9/3/1440 اتريخ التوصيف:

      احلسبة- املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 1601520-3قضااي احتسابية معاصرة      املقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1 .50
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 الدبلوم العايل يف احلسبةج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانمج )أو الربام3 .52

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 ال يوجد جدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن و 5 .54
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .55
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .56
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر. –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .57

 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة 8

 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
  

 %100 النسبة:
 

   

 % النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

 % 0 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس
    

 % النسبة:  ابملراسلة .عع
    

 % 0 النسبة:  تذكر أخرى .فف
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 تعليقات:

 
 األهداف .ع

 يس؟ما هدف املقرر الرئ -3

دراسة قضااي احتسابية معاصرة متعلقة ابالعتقاد والعبادة واملعامالت واألخالق والتقنية احلديثة، وحتليل أسباهبا واستنباط احللول 
 االحتسابية املناسبة هلا .  

ملعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية ااملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

االطالع الدائم على املصادر واملراجع العلمية ااحلديثة املتخصصة يف جمال احلسبة واالستفادة من كل فكرة جديدة لتضمينها  .16
 يف احملتوى.

 جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. تتوالها املراجعة الدورية للمقرر ال ي .17
 االطالع على حبوث ونتائج وتوصيات املؤمترات الوطنية والدولية يف جمال احلسبة . .18
 لدى الطلبة. للمعارف أو املهارات ال ي يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاوضع موجز  .19
 .املعارف أو املهاراتاملستخدمة يف املقرر الدراسي باية تطوير تلك  يةسرتاتيجيات التدريستوصيف اال .20
 . متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس  .21
  تطوير املقرر يف ضوء حاجات ومتطلبات الطلبة وكذلك طبيعة اجملتمع اجلامعي. .22
 حث الطلبة على البحث العلمي وتوظيف ذلك خلدمة مقررات املنهج. .23
 .نكبوتيةظم، واإلفادة من الشبكة العبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(حتديث مصادر تعلم   .24
 الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة    .25
 وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة    .26

 استخدام البور بوينت  وعرض الشرائح يف تدريس موضوعات املقرر. .27

 عات املقرر.اإلستعانة ابملقاالت العلمية ونتائج الدراسات العلمية يف تدريس موضو  .28

 إشراك الطالب يف تقدمي العروض مما يساعد على تنمية العديد من املهارات لديهم.  .29

 حتديد مراجع ومصادر علمية حديثة . .30
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س

 وصف عام للمقرر:
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 احتسابية معاصرة متعلقة ابالعتقاد والعبادات واملعامالت واألخالق والتقنية احلديثة .  قضااي

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

قضااي احتسابية معاصرة متعلقة ابلعقيدة : ) الالو ، اإلحلاد، عبادة الشيطان،   -9
 لبدعية، خمالفات دورات الطاقة والطب البديل ... وغريها( . اإلرهاب، الزايرات ا

3 9 

قضااي احتسابية معاصرة متعلقة ابلعبادات : ) ترك الصالة، قلة االهتمام   -10
 ابملساجد، اإلفطار يف هنار شهر رمضان، خمالفات احلجاج ومحالت احلج ... وغريها( 

3 9 

) الراب، الاش، الرشوة، خمالفات قضااي احتسابية معاصرة متعلقة ابملعامالت :   -11
الباعة واملشرتين، القمار، خمالفات البيع اإلليكرتوين، خمالفات اإلعالانت التجارية ... 

 وغريها ( . 

3 9 

قضااي احتسابية معاصرة متعلقة ابألخالق والسلوك : ) التربج والسفور، الشذوذ  -12
فتيات، املعاكسات ، االبتزاز اجلنسي ، املخدرات، اخلمر واملخدرات، اخللوة، هروب ال

 ... وغريها ( . 

3 9 

 6 2 منكرات التقنية واالتصاالت احلديثة، وخطرها يف انتشار املنكرات .  -13

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 ملعتمدةالساعات ا

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .43
 ال يوجد.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44
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 م اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
اتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرت : ضع طر اثلثاً  -

 لم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التع
 Curriculum Map خريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

1-1 
 احملاضرة الصفية.   أن يعرف الدار  أنواع املنكرات املتعلقة ابلعقيدة والعبادات  .7

  حلوار والنقاش.ا 
  لنصوص.قراءة ا 
   تلخيص املعلومات

 والرسومات الشجرية.
  .العصف الذهين 
  .االكتشاف املعريف 
  .التعلم الذايت 
  القراءة اخلارجية. 
  .الواجبات املنزلية 

 .االختبار الشفوي 
  .االختبار التحريري 
  .منوذج مالحظة 
  .تقييم الواجبات املنزلية 
  ن.تقييم األقرا 
   تلخيص املعلومات تقييم

 .وعرضها

1-2 
  أن يعرف الدار  أنواع املنكرات املتعلقة ابملعامالت واألخالق  .8

1-3 

 
 معاجلة منكرات الواقع املعاصر. أمهية أن يبني الدار   .9

1-4 

 
 .أبرز أسباب القضااي االحتسابية املعاصرة  أن يعرف الدار 

 املهارات املعرفية 2

2-1 
 أن يفرق الطالب بني أنواع املنكرات .   .7
أن يستنبط الدرا  آاثر املنكرات املتعلقة ابحلسبة ابختالف  .8

 أنواعها . 

  تكليف الطالب ابلنظر يف
 بعض املسائل ودراستها.

  .البحث واالستقصاء 

 

 .االختبارات والتقومي 
 التقارير. 
  الطالب  املالحظة ألداء

 2-2 .أثناء املناقشة واحلوار
ل قضااي احلسبة أن يستطيع الدار  البحث عم حلول مناسبة حل .9

 املختلفة . 
2-3 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 والتفكري،أن يظهر الطالب القدرة على مشاركة زمالئه النظر  .5 3-1
 .واحرتام آرائهم ومحلها على معانيها الصحيحة

  القيام أبدوار قيادية من
تكليف الطالب خالل 

ابإلشراف على املناشط غري 
 .ةالصفي

  مراقبة مدى التزام الطالب
على الوجه املراد إبجناز املهام 
 احملدد.يف الوقت 

  تقومي أداء الطالب أثناء
 أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد. .6 3-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 .متثيل أدوار يف حلقات النقاش 
  إشراك الطالب يف املناشط

 اجلماعية.

 .عمل اجملموعة

 ومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعل 4

4-1 
املعلومات أن يستفيد الطالب من التقنية احلديثة ابحلصول على  .5

  البحث.حيتاجها يف  ال ي

  قيام الطالب بتقدمي املادة
العلمية ابستخدام أجهزة 

 العرض.
   تكليف الطالب إبجراء

 البحوث ابستخدام التقنية.

  تقومي أداء الطالب من
 والعرض. خالل األداء

 يم البحوث املؤداةتقي 
ابستخدام التقنية 

 احلديثة.
أن يتعود الطالب على االستخدام األمثل ملصادر املقرر  .6 4-2

 .االلكرتونية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
شروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، م م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقيا  االستيعاب واملذاكرة 1

  % 10 فرتات خمتلفة نشاطات خمتلفة مثل: ورش العمل واملسابقات واألنشطة وامللخصات أو ممارسات عملية 2

 % 15 الثاين عشر اختبار فصلي  3

 % 5 الرابع واخلامس حبوث علمية 4

 % 60 الساد  عشر االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
 ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي
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 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات املكتبة 
 .التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
 .التواصل هباتف اجلوال 
 .توجيه الطالب حلضور النقاشات العلمية احملددة سلًفا 

 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املرجع الرئيس:  

 قة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، د. محد بن انصر العمارحقي . 

 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه . د. خالد عثمان السبت 

 املراجع األخرى : 

  .األحكام السلطانية للماوردي 

  . األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء 

 علوم الدين للازايل .  ءكتاب إحيا  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من 

 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

   . عبد هللا حممد عبد هللا . للدكتور والية احلسبة يف اإلسالم 

  . احلسبة مشروعيتها أمهيتها وحكمها ، د. فضل إهلي ظهري 

  ل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، د. فضل إهلي ظهري . شبهات حو 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  الدكتوراة، املاجستري( املتخصصة يف احلسبة.)األطروحات العلمية لرسائل 
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 .األحباث احملكمة يف الدورايت واجملالت 

 املؤمترات.أوراق العمل ال ي قدمت يف  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ( :املكتبة الشاملةhttps://al-maktaba.org/.) 

 ( :املكتبة الوقفيةhttp://waqfeya.com/.) 

 ( :موقع احملتسبhttp://almohtasb.com/main/.) 

 ، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية. 4

 ( قرصCD.للمكتبة الشاملة ) 

 .قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات 

 املعاجم اللاوية واالصطالحية املربجمة واملوجودة على الشبكة العنكبوتية 

 املرافق املطلوبة .ضض
م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حج
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .15
 ( طالًبا.30-20قاعة دراسية سعة ) 

 .معامل احلاسب اآليل البحثية 

 عة الدائرة التلفازية.قا 

 .قاعات احملاضرات وحلقات النقاش 

 اجلامعية. مكتبة امللك عبد هللا 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .16



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

147 

 

 .حواسيب آلية ألغراض البحث واالستقصاء 

 .نظام التعلم اإللكرتوين عن بعد 

  :داات شو( جهاز عرض البياانتData show.) 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .17
 .مكتبة خمتصة ابلقسم 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زز
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .  

  تقييم عضو هيئة التدريس(.-طرق التدريس-يتم من خالهلا قيا : )املنهج الدراسيوضع استبانة للطالب 

 .)متابعة نتائج خمرجات التعليم )االختبارات الدورية والنهائية للطالب 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 ملفرداته.مة عدد الساعات ئرر ومالإعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املق  

  مؤشراِتا.ملعرفة  األستاذ،إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل 

  القسم، أو الزمالء الزائرين.تقييم النتائج من قبل رئيس  

 :إجراءات تطوير التدريس 
 استخدام منوذج حتليلSWOT  التهديدات(.-الفرص-الضعف-ملعرفة نقاط )القوة 

 والسماع آلرائهم حول جمرايت تطوير التدريس وفق ميوهلم.خدام التقنية للتواصل بني األستاذ والطالباست ، 

 على حضور الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. صر احل 

 تدريس مستقلني،  : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة)مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
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 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .تقييم أعمال الطلبة والبحوث والواجبات ومستوايت أدائهم فيها 

 .إقامة ورشة عمل مبشاركة الطلبة، يتم فيها 

 ليعرف مقيا  الثبات من عدمه ملستوى الطالب.ئة تدريس آخرمراجعة التصحيح وتدقيق البحوث من قبل عضو هي ، 

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 .عمل مراجعة دورية حملتوايت املقرر 

 .مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني وإجراء التعديالت وفق املستجدات 

 ائية لتقومي مستوى الطلبة.حتليل النتائج اإلحص 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص 

 .كتابة تقرير املقرر ومناقشة اإلجيابيات والسلبيات 

 .تقومي املقرر يف ضوء نتائج التعلم 

 .األخذ مبقرتحات التحسني والتطوير عرب الوسائل املتاحة لذلك 

  االستفادة منها.االطالع على جتارب اجلامعات األخرى و 
 

  عبد هللا بن فهد القاسمد.  منسق الربانمج: اسم

 

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املقرر: اسم

 ابالحتساباملتعلقة  نظمةاأل

 1601540-3رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 القرى أم جامعة التعليمية: املؤسسة اسم   هـ9/3/1440 التوصيف: اتريخ

      احلسبة- املنكر عن والنهي ابملعروف لألمر العايل املعهد القسم:-الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 1601540-3  رمزه:     ابالحتساب املتعلقة مةنظاأل ورمزه: الدراسي املقرر اسم .1 .1

 ساعات 3 املعتمدة: الساعات عدد .2 .2

 احلسبة يف العايل الدبلوم الدراسي: املقرر ضمنه يقدم الذي الربامج( )أو الربانمج .3 .3
 الربامج( هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال )يف

 الثاين املستوى الدراسي: املقرر فيه يعطى الذي الدراسي ملستوىا أو السنة .4 .4

 وجدت(:اليوجد )إن املقرر هلذا السابقة املتطلبات .5 .5

  وجدت(: )إن املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات .6 .6

  اليوجد التعليمية: للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي فروع أو فرع .7 .7
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 %100 النسبة:   اضرات التقليديةقاعات احمل .صص
    

 % النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    
 % 0 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .رر

    
 % النسبة:  ابملراسلة .شش
    
 % 0 النسبة:  تذكر أخرى .تت

 

  اللكرتونية والبيئة شو الداات البياانت ضعر  واجهزت ابملعهد اجملهزة القاعات من ابالستفادة املقرر استاذ يقوم تعليقات:

 

 األهداف .ب
  الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

 ،اململكة يف ابحلسبة املتعلقة االنظمة يعرفو  ،ومصادرها االسالمية ابلشريعة وعالقتها االنظمة حقيقة الدار  يدرك ان
  .االحتسايب العمل جمال يف اململكة يف نظمةاال امهية شعرويست ،امليداين عمله يف ابالحتساب املتعلقة االنظمة يستخدمو 

_______________________________________________________________ 

 مراجع أو املعلومات لتقنية املتزايد االستخدام مثل) .الدراسي املقرر وحتسني لتطوير - تنفيذها يتم - خطط أي إبجياز اذكر -2
    (.الدراسة جمال يف اجلديدة لألحباث كنتيجة  احملتوى يف والتايريات اإلنرتنت،

  ابلقسم واجلداول اخلطط جلنة قبل من للمقرر الدورية املراجعة .1
  املتخصصة اجلديدة العلمية البحوث على بناء دوراي املقرر حمتوى حتديث .2
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 االنرتنت من واالفادة منتظم بشكل التعلم مصادر حتديث .3
  املقرر تعلم يف الطالب يواجهها ال ي الصعوابت دراسة .4
 متطورة وابداعية متنوعة تدريس طرق تطبيق .5
 املقرر تدريس وتطوير لتحسني االساتذة مع عمل ورش اقامة .6
 االنرتنت يف متخصصة حبثية مواقع على االطالع .7
 املقرر حملتوايت ومتنوعة شاملة اسئلة وضع .8
  التدريس يف االيل احلاسب استخدام .9
 مهاراِتا نميةلت العروض تقدمي يف الطالب اشراك .10
  املتخصصة والتقنية العلمية املستجدات مسايرة .11
  .املتخصصة احملكمة واجملالت العلمية والدراسات البحوث من االفادة .12
 . حديث الكرتوين مقرر اعداد .13

 

 

 (. انمجاملطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الرب : مالحظة)وصف املقرر الدراسي  .ج
 :للمقرر عام وصف
     التخصص هذا يف التعلم مصادر على الضوء والقاء منها االفادة وطرق ومصادرها وانواعها ابالنظمة التعريف املقرر يتناول

  .ح
 

 تناوهلا: ينبغي اليت املوضوعات .1

  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 6 2 اململكة يف نظمةاأل واعأنو  عيةالشر  ابلسياسة وعالقته ظامابلن التعريف

 6 2  وتطبيقها فهمها وقواعد اململكة يف نظمةاأل مصادر

 6 2  املدنية اخلدمة يف للمحتسب والوظيفية املالية واحلقوق الواجبات
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 6 2  العقلية واملؤثرات املخدرات على ابالحتساب املتعلقة االنظمة

 6 2 والتحرش ازاالبتز  على ابالحتساب املتعلقة االنظمة

 6 2 العامة داباأل وخمالفات السحر على ابالحتساب املتعلقة االنظمة

 اجلزائية والدعوى والتنفيذ واالستدالل الضبط واحكام اجلزائية االجراءات نظام
  وبطالهنا

2 6 

 

 

    وتوزيعها: املقرر ساعات عدد إمجايل .2
 اجملموع رىأخ تطبيق  استديو أو معامل إضافية درو  حماضرات 

 42     42 الفعلية التدريس ساعات

 3     3 املعتمدة الساعات

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .4

 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 املناسبة. التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقيا  قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات اجلدول مبلء قم :أوالً  -
 املستهدفة. التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب ال ي التدريس اسرتاتيجيات ضع :اثنياً  -
 وطرق املستهدفة املقرر تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات ميوتقو  قيا  على تساعد ال ي املناسبة التقييم طرق ضع :اثلثاً  -

  يف تعلم خمرجات مقرر كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاً  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات تقييمها
 التعلم. جماالت من جمال كل
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم رجاتخم

 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 1

 ابالحتساب املتعلقة ابالنظمة التعريف 1-1
  اململكة يف

 فردي وتعلم نقاش حوار تقدميية، احملاضرة)عروض
 ووسايل العنكبوتية الشبكة ابستخدام وتعاوين
 املتخصصة العلمية واالحباث ديثةاحل التقنية

 الفصلية االعمال اختبار
 15 له وخيصص االول

  درجة

 الفصلية اختباراالعمال
 درجة 15 له وخيصص الثاين

 مرتبط علمي حبث تقدمي
 5 له وخيصص ابملادة

  درجات

 واحلوار واملشاركة املناقشة
 درجات 5 هلا خيصص

 وخيصص النهائي االختبار
  درجة 60 له

 

 اململكة يف االنظمة مصادر توضيح 1-2
 الشرعية ابلسياسة وعالقتها

  

 العمل يف االنظمة استخدام على القدرة 1-3
 االحتسايب امليداين
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 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم رجاتخم

 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفية املهارات 2

 اجزاء بني العالقة ادراك على القدرة 2-1
 املقرر

 يف املقرر موضوعات عرض اسلوب استخدام
 كالتاملش حل مهارة لتنمية اسئلة صورة

 وربطها احلياة واقع من امثلة استخدام
 املقرر مبوضوعات

 االنطباعات املتضمنة املنزلية الواجبات
 املقرر موضوعات عن للمتعلمني الشخصية

 الذهين العصف اسرتاتيجية

 املعرفية واملهارات املتطور التعلم اسرتاتيجية

 حتت املقرر موضوعات لبعض الذايت التعلم
 املادة استاذ اشراف

 ٪10 التذكر اسئلة

 ٪40 الفهم اسئلة

 ٪20 التطبيق اسئلة

 املشكالت حل اسئلة
30٪ 

 خالل من االستنتاج على القدرة 2-2
  ذلك تتطلب اشكاالت مناقشة

 االختبارات انواع على التعرف
 واشكاهلا

  

 املرتبطة املشكالت حل على القدرة 2-3
 مهارات واكتساب التعلم بعملية
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 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم رجاتخم

 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

  الناقد التفكري

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3

 مع اجملتمع انشطة يف املشاركة 3-1
  والقيم ابالنظمة االلتزام

  التعليمية املشكالت حل

  واحلوار املناقشة

  التعاوين التعلم

 الذهين العصف

 اجلماعية االنشطة

  االقران تقييم

 الذايت التقييم

 اعمال مراجعة قوائم
 داخل وتفاعلهم الطالب

 الصف

  االحباث تقييم 

 العالقات مالحظة
 واالنشطة الشخصية
 ابملقرر املرتبطة

 عنه ينتج مجاعات يف العمل 3-2
 مشرتكة اجيابية علمية عالقات

  

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
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 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم رجاتخم

 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 تقنية استخدام مهارات تشمل 4-1
 نت واالنرت االيل واحلاسب االتصال

 ابملقرر املرتبطة

  ابملادة متعلقة حبوث ابجراء الطالب تكليف

 يف العلمي االسلوب ابتباع الطالب تكليف
 املعلومات توثيق

 االنشطة كتابة  يف احلاسب مهارات استخدام
  والبحوث

 الفردية التكاليف تقييم
 واجلماعية

 متخصصة برامج استخدام
 ال ي البحوث وتقومي ملعرفة

  البالط هبا قام

 يف الطالب اسلوب تقومي
 املعلومات توثيق

 خالل من الطالب حتضري
  االلكرتونية الكشوفات

 املكتبات مع ونالتعا مهارات 4-2
 مع والتعامل السعودية الرقمية

 بعد عن االلكرتونية املقررات

  

 وجدت( )إن احلركية النفسية املهارات 5

  املهارات هلذه العملي التطبيق  العلمية والبحوث التقارير كتابة  مهارة 5-1

 واالستقصاء البحث طريقة

 واحملاكاة النموذجية املشروعات طريقة

 الطالب اعمال حتليل

 مقننة شخصية مقابالت

  االداء عناصر مالحظة

 التقدميية العروض تقييم



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

158 

 

 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم رجاتخم

 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 التقدميية العروض اعداد مهارات 5-2
 االلكرتونية والنصوص

  

 

 الدراسي: الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .5
 خطابة، مقال، كتابة  مجاعي، مشروع اختبار، )مثال: املطلوبة التقومي مهام م

 مالحظة......اخل( شفهي، تقدمي

 النهائي التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 %15 الساد  فصلي اختبار 1

 %15 الفصل مدار على  ابملقرر اخلاصة ابالنشطة املشاركة 2

 %10 الثامن االسبوع  العلمي بحثال 3

 %60 الفصل هناية النهائي االختبار 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم.د
 

 مقدار ذكر مع) طالب لكل اخلاص األكادميي واإلرشاد لالستشارات التعليمية واهليئة التدريس هيئة أعضاء إاتحة ترتيبات
 (.أسبوع كل  يف الارض هلذا التدريس هيئة أعضاء خالله يتواجد أن يتوقع الذي الوقت
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 مصادر التعّلم .ه
 املطلوبة: املقررة الكتب أدرج .1

 ( الريس رزق ، الرويس خالد ) السعودية االنظمة لدراسة املدخل

 السنيدي عبداللله املدنية اخلدمة مبادئ

 شناق زكي اجلزائية االجراءات نظام يف الوجيز

 قحطاينال حممد اململكة يف الدستورية النظم

  املرزوقي حممد اململكة يف التنظيمية السلطة

 وغريها(: والتقارير العلمية )اجملالت األساسية املرجعية املواد أدرج .2 

 وغريها: االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد .3

 املدجمة: اانتواألسطو  الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد .4

  .و

 املرافق املطلوبة .و
 القاعات داخل املقاعد عدد أي) واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية

 وغريها(: واملعامل، رض،الع وقاعات واملختربات، احملاضرات، )قاعات املباين .1

 وغريها(: والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض )أدوات تقنية مصادر  .2
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 هبا(: قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً  )حددها: أخرى مصادر .3

  .ي

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 التدريس: فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التاذية على احلصول اسرتاتيجيات . 
 املقرر عن الطالب من تقرير

  الطالب نتائج متابعة

  الطالب وحبوث العلمي االنتاج متابعة

  وتقييمها الطالب احباث من مناذج عرض

 القسم: أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .ش
  الفصل لةطي املستمر الذايت التقومي
 للمقرر الدورية املراجعة
  خارجي حمكم على الطالب من عشوائية عينة نتائج عرض
 التدريس هيئة اعضاء بني متبادلة زايرات

 املقرر تدريس يف املشاركني الزمالء اراء استطالع

 التدريس: تطوير إجراءات .ص
  مساعدة علمية لربامج الضعاف الطالب خضوع .ض
 يزينياملتم للطالب حوافز اجياد .ط
 ابداعية لدورات التدريس اعضاء حضور .ظ
  التدريس هيئة اعضاء بني خربات تبادل .ع

 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق مثل: ) الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .ض
 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
  ومعاجلتها الطالب ضعف مواطن ومعرفة االختبارات نتائج أخرى(:حتليل مؤسسة

 تصحيحها بعد االوراق من عينات ملراجعة القسم اساتذة من جلنة تكويني .ط
 التدريس هيئة اعضاء الصفيةبني الزايرات تبادل .ظ
 املتخصصة االحرى اجلامعات خربات من االستفادة .ع
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  الدراسية اخلطة لتطويره:مراجعة والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة يطالتخط إجراءات ِصف .ط
 عاميني كل

  مشاهبهة اقسام مبقررات القسم مقررات مقابلة .ظ
 دوراي املواد مفردات مراجعة .ع
 املقرر بتدريس قاموا الذين الزمالء اراء مراجعة .غ
 االخرى اجلامعات جتارب من االفادة .ف

 

  القاسم فهد بن هللا عبدد. الربانمج: منسق اسم

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مهارات التواصل واحلوار الفعال املقرر: اسم

 1601543-3 رمز املقرر:

 
 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

163 

 

 ف مقرر دراسيمنوذج توصي

 جامعة أم القرى   املؤسسة التعليمية اسم 1440-3-10 اتريخ التوصيف:

 احلسبة  القسم:املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر          -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 1601543-3.  المهارات التواصل واحلوار الفع املقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1

 ثالث ساعات .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 الدبلوم العايل يف احلسبة .. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . املستوى الثاينعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي ي4 .60
 ال توجد . . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 ال توجد .. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .63
 شطر الطالبات ابلزاهر -شطر الطالب ابلعزيزية -روف والنهي عن املنكراملعهد العايل لألمر ابملع .64

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

   

 %0 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذذ
    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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 %0 النسبة:  قراءة موجهة .غغ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وكيفية  بني أنواعه وبيان آلياته ومعوقاته، وتوضيح أهدف احلوار واسرتاتيجياته والتمييز لتواصال أمهيةاملقرر يركز على 
 .التعامل مع أمناط احملاورين وتفعيلها يف جمال احلسبة

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 تتوالها لجنة الخطط والجداول بالقسم. يالمراجعة الدورية للمقرر الت 
    البحوث العلمية الجديدة في مجاالت التواصل اإلنساني.بناء على  دوريًّاتحديث محتوى المقرر 
    ظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، مواقع انترنت(تحديث مصادر تعلم. 
   تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس ورفع ملفات إلكترونية تعليمية لموضوعات المقرر. 

   الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر.دراسة 

    وتنفيذ بعض البرامج الحوارية المباشرة  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
    وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسين وتطوير تدريس المقرر.ورش عمل إقامة 

  ية المتخصصة في مجال التواصل والحوار.زيارات مقننة لمكتبة المعهد والمكتبة الجامعية والمراكز العلم 
  نماذج اختبارات . –وضع أسئلة شاملة لمحتويات المقرر 
  استخدام الحاسب اآللي في التدريس ) التعليم اإللكتروني( حيث يتم عرض المادة التعليمية للمقرر من خالل استخدام

 (data showالحاسب األلي وجهاز )
 ئح في تدريس موضوعات المقرر .استخدام البور بوينت  وعرض الشرا 

 .اإلفادة من المقاالت العلمية ونتائج الدراسات العلمية في تدريس موضوعات المقرر 

  .إشراك الطالب في تقديم العروض مما يساعد على تنمية العديد من المهارات لديهم 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في مجال التواصل والحوار 

 علمية حديثة . تحديد مراجع ومصادر 

 .مراجعة البحوث والدراسات العلمية في الجامعات والمجالت والدوريات العربية واألجنبية ذات الصلة بالتواصل والحوار 
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 .إعداد مقرر إلكتروني لبعض أجزاء المقرر 

 . إعداد قاعة مناسبة لعقد الحوارات والمناظرات 

 م ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عاوصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:
بني أنواعه وبيان آلياته ومعوقاته، وتوضيح أهدف احلوار  اإلنساين مع التمييز لتواصال أمهيةيركز املقرر على 
احملاور الناجح، وكيفية توظيف وكيفية التعامل مع أمناط احملاورين وبيان بعض آداب ومهارات  واسرتاتيجياته

 .لاة اجلسم يف التواصل واحلوار وتفعيلها يف جمال احلسبة

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 عوامل، وأنواعه، وسائله، وعناصره، أمهيته، التواصل مفهوم: عام مدخل
 .ومعوقاته،  جناحه

1 3 

 العالقات بناء يف تساعد عوامل، اجليدة العالقات بناء: اإلجيايب التواصل
 .الفعال التواصل خطوات، اجليدة

2 6 

، واملكاتبات املراسالت أنواع، الكتايب التواصل أمهية: اإلدارية الكتابة
 .القصرية النصوص حترير

2 6 

 الشبكي والربيد الشبكي التواصل وكيفية اإللكرتوين التواصل وسائل
 اإللكرتوين التواصل وآداب االجتماعي التواصل مواقعو 

2 6 

 3 1 . وأمهيته احلوار مفهوم
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 3 1 . وأساليبه احلوار أنواع

 6 2 .احلوار واسرتاتيجيات ومهارات آداب

 6 2 . واحلوار التواصل يف وتطبيقاِتا ومدلوالِتا اجلسم لاة

 6 2 يف جمال احلسبة. حوارية عملية تطبيقات

 

    عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل .47
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 

 

 لمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم ل .49

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالتأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

يات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات وطرق تقييمها واسرتاتيج
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 لتقوميطرق ا اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

أن يبني الطالب مفهوم التواصل اإلجيايب ومعانيه ودالالته  1-1
 املتصلة به. 

المحاضرة العروض التقديمية 
Power Point. 

 المناقشة الصفية والحوار.

العروض السمعية والبصرية 
(Audio-Visualshow.) 

التطبيق العملي واستخدام 
 ورش العمل.

 ي.التعلم الفردي والتعاون

 استخدام شبكة اإلنترنت. 

 المحاضرات.

 الواجبات المنزلية.

كتابة بحث وتسليمه نهاية 
 الفصل الدراسي.

اختبار األعمال 
الفصلية األول 

( 10ويخصص له )
 درجة.

اختبار األعمال 
الفصلية الثاني 

( 10ويخصص له )
 درجة.

تقديم بحث علمي 
يرتبط بمواضيع المقرر 

( 10ويخصص له )
 درجات.

اقشات والمشاركات المن
واألنشطة التعليمية. 

( 10ويخصص لها)
 درجات.

االختبار النهائي 
ويحتوي على أسئلة 
موضوعية ومقالية، 
ويخصص له 

 (درجة.60)

االختبارات الموضوعية  
مع تنويع أنماط 

 األسئلة

 أن يوضح الطالب مفهوم احلوار الفعال وأمهيته . 1-2

 واصل مبشاركة زمالئه . أن يناقش الطالب معوقات الت 1-3
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 لتقوميطرق ا اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املهارات املعرفية 2

أن يقارن الطالب بني وسائل التواصل االجتماعي  2-1
 بعد االطالع الكايف عليها .

استخدام أسلوب عرض  -
موضوعات المقرر في صورة 
أسئلة لتنمية مهارة حل 

 المشكالت.

استخدام أمثلة من واقع الحوار  -
التليفزيوني المباشر وربطها 

 عات المقرر .بموضو 

الواجبات المنزلية التي تتضمن  -
االنطباعات الشخصية للمتعلمين 

 عن موضوعات المقرر 

استراتيجيات التعلم المستخدمة  -
 ةفي تطوير المهارات المعرفي

 التعلم التعاوني . -

 أسئلة التذكر    -

 (10%.) 

 أسئلة الفهم     -

 (40%.) 

 أسئلة التطبيق  -

 (20%.) 

أسئلة حل  -
المشكالت 

(30%) 

أن يعقد الطالب حواراً مصغراً مع اثنني من  2-2
 زمالئه.

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يضع الطالب خطة حوار انجح مكتملة  3-1
 األطراف بعد احملاضرة املختصة .

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 األنشطة الجماعية.

 لعب الدور.

 ب األدوار .التمثيل بلع

 استبانات.

 تقييم األقران.

 التقييم الذاتي.

قوائم مراجعة أعمال 
الطالب وتفاعلهم داخل 
الصف. األبحاث التي 
تسند لمجموعة من 
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 لتقوميطرق ا اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 الطالب 

3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

الناجح  أن ميارس الطالب مهارات التواصل اإلجيايب واحلوار 4-1
 بعد دراسة املقرر.

 العصف الذهين . -
 التمثيل بلعب األدوار. -

 استبانات.

 تقييم األقران.

 التقييم الذاتي.

قوائم مراجعة أعمال 
الطالب وتفاعلهم داخل 
الصف.  األبحاث التي 

تسند لمجموعة من 
 الطالب

4-2    

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

جمموعة من احلوارات املسجلة ومدى  أن حيكم الطالب على 5-1
 تقيدها آبداب احلوار الناجح بعد مشاهدهتا.

تكليف الطالب بإجراء بحث 
عن بعض الحوارات المسجلة 

 وربطها بالمقرر.

تكليف الطالب بالبحث عن 
مدلوالت الجسم في عملية 
التواصل والحوار الناجح 

 وتطبيق أمثلة عليها . 

تحليل أعمال الطالب 
 م .وحواراته

مقابالت شخصية 
 مقننة.

بطاقات مالحظة 
لتطبيق مهارات 
التواصل والحوار 

 الهادف.

 

أن يفرق الطالب بني مدلوالت لغة اجلسم يف احلوارات  5-2
 املعروضة عليه.

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
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ل، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقا م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
على مدار  المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر

 الفصل
10% 

 %10 األسبوع الثامن بحث علمي 2

 %20 الثاني عشر اختبار فصلي 3

 %60 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

 ميي للطالب ودعمهماإلرشاد األكاد .ض
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  

  متاح دائمًا(.البريد االلكتروني.بالتواصل( 

 بهاتف الجوال. ) عند الضرورة(. التواصل 

 .) نظام الساعات المكتبية ) ثمانية ساعات 

 متاح وقت الساعات المكتبية( اإلرشاد األكاديمي( 

 .متاح حسب التنسيق(. الرد على استفسارات الطالب أثناء إعداده للمشروع البحثي( 

  ًحضور النقاشات العلمية المحددة سلفا . 

  نية .عرض بعض الحوارات التليفزيو 
 

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . الشهري نوح. د  االتصال مهارات -1
 . السلطان فهد. د الفعال احلوار ومبادئ قواعد -2
 أساليب احلوار النبوي وتطبيقاِتا يف التدريب املعاصر . أ.د. عايش بن عطية البشري. -3
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 لمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت الع2 

 احلوار آدابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية       خالد بن حممد املاامسي . (1
 احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه         حممد مشس الدين خوجة . (2
 سيف الدين شاهني . -آداب احلوار يف اإلسالم                           (3

 كفايف وآخرون.   –لتفاعل يف عملي ي التعليم والتعلم مهارات االتصال وا (4

 نورمان هل. –فن التعامل مع الزمالء  (5
 دليلك إىل االتصال الفعال ، عصام عبد العظيم أمحد. (6

 التدريب املعاصر .أ.د. عايش عطية البشري. لاة اجلسم يف السنة النبوية وتطبيقاِتا يف جماالت (7

واجملتمع السعودي .  وكيفية تفعيله بني املؤسسات اجملتمعية التواصل االجتماعي يف القرآن الكرمي (8
 أ.د. عايش عطية البشري .

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املواقع املرتبطة ابملقرر . -

 ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجم. 4

  : جهاز عرض البيانات )داتا شو(Data Show 

 . أجهزة الجوال الشخصي 

 . مواقع التواصل االجتماعي المتنوعة: الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب 
 

 املرافق املطلوبة .ظظ
ات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاع

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .18

 ( طالباً.30 -20سعة ) تدريبيةقاعة  .1
 للعرض التلفزيوين. ةقاع .2
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 قاعة للجلسات احلوارية التطبيقية . .3
 لبياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض ا  .4

 أجهزة احلاسب اآليل مبكتبة املعهد أو اجلامعة . -1

 Data Show) : داات شو) البياانت عرضجهاز  -2
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .5

 ال .

 وإجراءات تطويره  تقومي املقرر الدراسي .شش
 اسرتاتيجيات احلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .صص
 تقارير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي، طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. -
 متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية. -
 عروض تقدميية ...إخل.متابعة إنتاج الطالب من حبوث وواجبات و  -
تطبيق استباانت علي املتعلمني علي مدار الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية اليت مت حتقيقها من تدريس  -

 املقرر. 
عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية والعروض التقنية اليت قام الطالب إبعدادها ملعرفة جوانب القوة ونقاط  -

 الضعف .
 مقابالت الستطالع أراء الطالب حول املقرر.استباانت و  -
 حتليل نتائج تقييم الطالب ألعضاء هيئة تدريس املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ضض
 التقومي الذايت املستمر طيلة الفصل الدراسي. -
 اجلداول ( .املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية و   -
 عرض عينة عشوائية من نتائج الطالب على حمكم خارجي.  -
 تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار.  -
 قوائم املراجعة للممارسات التدريسية. -
 زايرات متبادلة بني أعضاء هيئة التدريس وبعض املدربني . -

 إجراءات تطوير التدريس: .طط
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 يس لدورات تدريبية يف التدريس والتدريب اإلبداعي.  حضور أعضاء هيئة التدر  -
 تنظيم ورش عمل لتطوير وتبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -
 حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية فيما بينهم. -
 زايرات منظمة ملراكز تدريبية متخصصة يف موضوع املقرر واالطالع على نتاجها ومتيزها. -
 لدعم حماور املقرر توظيف التقنية -
 الرتكيز على التعلم النشط والتعلم الذايت . -
 إجراء ورش عمل للتدرب على احلوارات الناجحة. -
 التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات املقرر وتغطي الفروق الفردية بني الطالب. -
 استخدام الوسائط التعليمية املتطورة يف دعم موضوعات املقرر. -

 ور حوارات انفعة وحاضرات توجيهية داخل اجلامعة ونقدها حسب حماور املقرر.حض -

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ظظ
 تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .عع
 

 حتليل نتائج االختبارات، ومعرفة مواضع ضعف الطالب، والسعي يف معاجلتها. -
 تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق والعروض بعد تصحيحها.  -
 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات والعروض اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. -
 تبادل الزايرات الصفية بني أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس املقرر. -
 االطالع على جتارب اجلامعات، ذات التخصصات املماثلة، يف تدريس نفس املقررات وحتفيز الطالب. -
 بارات مع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس.تبادل تصحيح االخت -
 ( فيما بينهم لالستفادة من آراء األقران والنقد البناء )اإلجيايب(. e-portfoliosحث الطالب على تبادل ملفات اإلجناز التعليمية ) -
 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع هناية كل موضوع. -
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 قاسمعبد هللا بن فهد الد.  منسق الربانمج: اسم

 1440-.   - التاريخ ................................................................ التوقيع:

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

175 

 

 

  

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مهارات البحث الرقمي املقرر: اسم

 1601537-1 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم ه4014-3-9  اتريخ التوصيف:

 احلسبة -راملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 1601537-1 مهارات البحث الرقمياملقرر الدراسي ورمزه:  اسم. 1 .65
 ساعة واحدة  1. عدد الساعات املعتمدة: 2 .66
 الدبلوم العايل يف احلسبة.: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .67

 م يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عا

 املستوى الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .68
 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .69
 ال يوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .70
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .71

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين .ب
    

  نسبة:ال ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة: ال ابملراسلة .د
    

  النسبة: ال تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 البحث يف البيئة الرقمية.الدار  مهارات  إكسابيهدف املقرر إىل 

تزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتايريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 املراجعة الدورية للمقرر ال ي تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم.

   وار.حتديث حمتوى املقرر دورايًّ بناء على البحوث العلمية اجلديدة يف جماالت التواصل واحل 

   .حتديث مصادر تعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واإلفادة من الشبكة العنكبوتية 

   .تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر 

   .دراسة الصعوابت ال ي يواجهها الطالب يف تعلم املقرر 

   . تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة 

   .إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر 

   .توطيد العالقات مع املراكز العلمية املتخصصة يف موضوع احلوار 

   .زايرات مقننة للمكتبة اجلامعية واملراكز العلمية املتخصصة يف مهارات التواصل واحلوار الفعال 

 وب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوصف املقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:

 .منها يف البحث العلمي ةأهم وأبرز التطبيقات الرقمية واالستفاددراسة 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 3 ثية واملصادر اإللكرتونية الربجميات البح .1

 3 3 جامع الفقه اإلسالمي .2

 3 3 ،جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز للسنة النبوية املطهرة .3

 3 3 الرقميحمركات البحث  .4

املواقع اإللكرتونية ومواقع املكتبات الرقمية )موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية  .5
 كتبة امللك عبد هللا الرقمية، املكتبة الرقمية السعودية(واإلفتاء، م

3 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 14 == == === === 14 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايففردي )التعلم ال -عدد ساعات الدراسة  .53
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيا  حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس ال ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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رجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة ال ي تساعد على قيا  وتقومي خماثلثاً  -
وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات 

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م

 املعرفة 1

املناقشات وإلقاء الدرو   احملاضرات .ابلربجميات واملواقع اخلادمة للبحث العلميتعريف الدار   1-1
 يف قاعة الدر .واحلوارات 

 التعلم الفردي والتعاوين.

 ة اإلنرتنت.استخدام شبك

  استخدام الربجميات

 االختبارات التحريرية والشفوية

الواجبات املنزلية وكتابة 
 .استخدام التقنية الرقمية يف البحث العلميالتأكيد على أمهية  2-1 .البحوث

 املهارات املعرفية 2

املناقشات وإلقاء الدرو   احملاضرات .طريقة البحث الرقميالوقوف على  2-1
 يف قاعة الدر .ارات واحلو 

 التعلم الفردي والتعاوين.

 استخدام شبكة اإلنرتنت. 

 استخدام الربجميات

 االختبارات التحريرية والشفوية

الواجبات املنزلية وكتابة 
 .البحوث

 .استخدام الربجميات والتطبيقات الرقمية يف البحث العلميتدريب الدار  على  2-2

 حتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية و  3

 . إلقاء مواد تدريسية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

 .  القيام أبدوار قيادية 

 متثيل أدوار يف حلقات النقاش 

 .خلق جو من املنافسات

شاركات املو تقومي املناقشات -
 .الفاعلة

الذي يقوم به  املنشطتقومي -
 .الطالب من ِقَبل زمالئه

العملية )إلقاء  املواقفمتابعة -
( رائسة فريقحوار، إدارة ، در 
. 

 القدرة على قيادة فريق املناقشة. 3-2

 استثمار املعرفة مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصية.  3-3

 ممارسة ألخالقيات احملاور اجليد مع اآلخرين . 3-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م

 زايرات ...(. - 

 

 ت واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلوما 4

تكليف الطالب ابلرجوع إىل مصادر  إدراك املتعلم أطراف التواصل واحلوار.  4-1
 .إلثراء مادة املقرر لكرتونيةإ

تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية 
 املقرر. تموضوعابعض عن وإحصائية 

 تصل ابملقرريتقدمي عرض موضوع معني 
 .بواسطة البوربوينت أو حنوه

 

 التقارير الكتابيةتقومي 
 .واإلحصائية

أداء اإللقاء والعرض  مالحظة 
. 

 االستعانة آبراء اآلخرين.

 التقومي الذايت للمشاركني .

 

 والقدرة على التواصل والتحاور. 4-2

 كرتوين.لاإل الكمبيوتر والربيدلكرتوين من خالل صل اإلواالتالقدرة على ممارسة  4-3

 ات حوارية.القدرة على عقد لقاء 4-4

 القدرة على النقد السليم . 4-5

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
دد األسبوع احمل

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 15 السادس اختبار فصلي 2

 % 10 الرابع ورش عمل ومسابقات 3

 % 10 الثاين عشر ممارسة عملية لبعض جوانب املقرر 4

 % 60 السادس عشر االختبار النهائي 5
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 الب ودعمهماإلرشاد األكادميي للط .ط
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الارض يف كل أسبوع(.  
 الساعات املكتبية. .1
 .اإللكرتوينلربيد ابالتواصل  .2
 اتف اجلوال.التواصل هب .3
 حضور النقاشات العلمية احملددة سلفاً . .4

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ، د. عصام ملحم.يف املكتبات اجلامعية ةاإللكرتونيمصادر املعلومات 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 يف اجلامعات السعودية.اجملالت العلمية احملكمة 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .للبحوث العلمية واإلفتاءموقع الرائسة العامة  .1
 املكتبة الوقفية. .2
 مكتبة امللك عبد هللا الرقمية. .3

 دجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. 4

 املكتبة الشاملة. .1
 جامع الفقه اإلسالمي. .2
 جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز للسنة النبوية املطهرة. .3

 

 املرافق املطلوبة .غغ
دراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات ال

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

182 

 

 ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2
 للعرض التلفزيوين. ةقاع  .3

 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 اتقاعات احملاضر  .1
 قاعات التدريب وحلقات النقاش .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 حواسيب آلية  ألغراض البحث والتعلم والتصفح. .1

 أشرطة ممانطة وأقراص مضاوطة. .2

 Data Showجهاز عرض البياانت )داات شو : ) .3

 جة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حا .3
 برامج تدريبية ذات العالقة ابملقرر. .1

 فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. تسجيلية:أفالم  .2

 لدرو  وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. أسطواانت .3

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ
 حلصول على التاذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات ا .فف

 تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي، طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. .1

 االطالع على أحدث التطويرات يف اجلامعات األخرى. .2

 متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية. .3

 حبوث وواجبات...إخل. املشروعات اإلنتاجية من .4

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. .5

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم .6
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
 التقومي الذايت املستمر طيلة الفصل الدراسي. .1

 داول ( .املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجل .2

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. .3

 تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار. .4

 إجراءات تطوير التدريس: .كك
 خضوع الطالب الضعاف لربامج مساعدة علمياً. .1

 إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين.  .2

 ت تدريبية يف التدريس اإلبداعي.  حضور أعضاء هيئة التدريس لدورا .3

 تنظيم ورش عمل لتطوير وتبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. .4

 حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية فيما بينهم. .5

 زايرات منظمة ملراكز متخصصة يف موضوع املقرر واالطالع على نتاجها البحثي. .6

) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .لل
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 حتليل نتائج االختبارات، ومعرفة مواضع ضعف الطالب، والسعي يف معاجلتها. .1

 ذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.تكوين جلنة من أسات .2

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .مم
 املستجدات.مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إلجراء تعديالت وفق  .1

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة . .2
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 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .  .3

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب واإلفادة منها يف حتسني املقرر وتطويره. .4

 اإلفادة من جتارب اجلامعات األخرى . .5
 

 اسمعبد هللا بن فهد القد.  منسق الربانمج: اسم

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف اخلربة امليدانية

 )التدريب امليداين(

 

 

 

 

 املقرر: التدريب العملي اسم

 1601538-4رمز املقرر: 
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 توصيف اخلربة امليدانية

 

 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى  اسم هـ 9/3/1440اتريخ االعداد: 

 الكلية: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر القسم: احلسبة 

 الربانمج: الدبلوم العايل يف احلسبة  اسم املسار )ان وجد(:

 أ. معلومات عامة عن مقرر اخلربة امليدانية:

 1601538-4  :  رمزه،      لتدريب العمليامقرر اخلربة امليدانية ورمزه:  اسم. 1

 . عدد الساعات املعتمدة: أربع ساعات2

حيسب نصف ساعة ألستاذ املادة مقابل إشرافه على كل الطالب من الطالب املتدربني يف مادة التدريب العملي ويتم 
 توزيع االشراف على الطالب املتدربني يف املادة بني أساتذة القسم.

 : املستوى الثاين ملستوى األكادميي الذي تقدم فيه اخلربة امليدانيةالسنة أو ا. 3

 :ألنشطة اخلربة امليدانية ةت املخصصاوقواأل . التواريخ4

 أ. التواريخ:  من بداية املستوى الثاين للطالب . 

 ب. األوقات: فرتة الدوام الرمسي )يومان أسبوعياً (

 مواقع اخلربة امليدانية:اء وأماكن وبياانت االتصال لكافة امس. 6

 املسؤول الشخص اسم ااجلهة وعنواهن اسم 
 املسؤول لشخصاب االتصال بياانت

 و اهلاتف اجلوال( االكرتوين)الربيد 

 أ
فرع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف 

 والنهي عن املنكر مبكة املكرمة 

  يتاري املنسق حبسب طبيعة التكليف مسؤول التدريب يف الفرع
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 ب. خمرجات التعلم:

 خمرجات التعلم للخربة امليدانية يف جماالت التعّلم، وطرق تقييمها، واسرتاتيجيات تدريسها.

 اً اثبتكس توافقًا تعبشكل متناسق كوحدة مرتابطة،  تدريس معاً ات الاسرتاتيجيتقييم الربانمج، و طرق و  خمرجات التعلمتعمل 
 .وتعليم الطالبتعلم لعملية 

ينباي على الربامج تاطية و )وهي موضحة يف اجلدول أدانه(؛  لتعلمللمؤهالت مخسة جماالت لطار الوطين يتضمن اإل
 حركي.-اجملال النفس اً التعلم يف اجملاالت األربعة األول، وقد تتطلب بعض الربامج أيض خمرجات

 رقم على اجلانب األمين من اجلدول.يف اجلدول أدانه، جماالت التعلم اخلمس يف اإلطار الوطين للمؤهالت، ولكل منها 

 :لاليت وفقاً  تعبئته وميكن 

 اكتب خمرجات التعلم املناسبة القابلة للقيا  يف اخلانة املخصصة لكل جمال. أواًل:

 اكتب اسرتاتيجيات التدريس الداعمة واملتوافقة مع خمرجات التعلم املستهدفة، وطرق تقوميها. اثنياً:

املناسبة ال ي تقيس بدقة خمرجات التعلم وتقوِّمها، وينباي أن تكون خمرجات التعلم واسرتاتيجيات  اكتب طرق التقومي اثلثاً:
 تدريسها وطرق تقييمها متناسقة وتعمل معاً كعملية تعليم وتعلم متكاملة.

 اإلطار يف التعلم جملاالت وفقاً  التعلم خمرجات 
 للمؤهالت الوطين

 التقومي طرق التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 1

1-1    

1-2  

 املعرفية املهارات 2

 طبق الدار  ملا درسه نظرايً يف الواقع امليداين .أن ي 2-1

 

حث املتدرب على املبادرة بطرح  -1
احللول للقضااي االقتصادية ال ي 

  .يواجهها يف بيئة التدريب

 

التقومي من قبل جهة التدريب، والذي  -1
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من املسائل املالية ال ي يواجهها يف بيئة  الدار مكن تأن ي 2-2
  . التدريب التعاوين

مساعدة املتدرب على التفكري  -2
املنطقي حلل املسائل من خالل 

 .ومتسلسلة خطوات حمددة

مناقشة مسائل واقعية يف بيئة  -3
 التدريب وكيفية حلها.

يقيس املهارات املكتسبة خالل التدريب 
  .واالعتماد على الذات

رأي املشرف املتابع من قبل الكلية  -2
والذي يقوم بزايرات متكررة جلهات 

 التدريب أثناء فرتة التدريب.

اإلشكاالت ال ي تعرتضه والتوصية حبلول مستندة أن يعرف و  3-2
 إىل النظرايت ال ي درسها،

اآلاثر املتوقعة لتطبيقها، والتجارب السابقة حلاالت أن يتتبع   4-2
 . مماثلة

 املسؤولية وحتمل خصيةالش العالقات مهارات 3

على التعامل مع بيئة العمل، وحتمل  الدار تعود أن ي 3-1
 املسئولية والتقيد ابملواعيد.

قيام املشرفني على التدريب  -1
بتقدمي النصح واإلرشاد للمتدرب 
حول دوره كعضو أو رئيس لفريق 
يف مناقشة مهام الفريق وتقدمي 

  .مقرتحات لتنفيذها
 تكليف املتدرب بدراسة -2

متفحصة ملسائل واقعية هلا عالقة 
مباشرة بتخصصه، وتقدمي املشورة 
له بعد إعطائه وقت كاف لتقدمي 

 مرئياته حياهلا.

التقومي من قبل جهة التدريب،  -1
والذي يقيس حسن التعامل مع اآلخرين 
ومراعاة قواعد تعليمات جهة التدريب، 
تقبل التوجيهات واإلرشادات، ودرجة 

ة على عرض إتقان العمل، والقدر 
  .األفكار والوضوح

رأي املشرف املتابع من قبل الكلية  -2
والذي يقوم بزايرات متكررة جلهات 

 التدريب أثناء فرتة التدريب.

الطالب على االحتكاك ابآلخرين واالستماع إىل  دتعو أن ي 3-2
آرائهم، والقدرة على التعبري عن رأيه يف املسائل احملتملة 

راعي مشاعر اآلخرين، وال تتعارض ألكثر من رأي، بطريقة ت
 مع قيم اجملتمع وأخالقياته.

 العددية واملهارات التقنية واملهارات التواصل مهارات 4

القدرة على التواصل الفعال، شفوايً وكتابياً، مع  4-1
 اآلخرين

تعويد الطالب على استخدام 
احلاسب اآليل واإلنرتنت والربيد 
 .اإللكرتوين يف جهة التدريب

 

التقومي من قبل جهة التدريب،  -1
والذي يقيس حسن التعامل مع اآلخرين 
ومراعاة قواعد تعليمات جهة التدريب، 
تقبل التوجيهات واإلرشادات، ودرجة 

إتقان العمل، والقدرة على عرض األفكار 
  .والوضوح

رأي املشرف املتابع من قبل الكلية  -2
والذي يقوم بزايرات متكررة جلهات 

 اء فرتة التدريب.التدريب أثن

القدرة على استخدام تقنيات املعلومات  4-2
واالتصاالت، خاصة اإلنرتنت، جلمع 
املعلومات، وفهمها، وتبادل املعلومات 

 واألفكار مع اآلخرين.

 : ال يوجد  ركيةية احلالنفس املهارات 5

5-1    
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5-2  

 

 :توصيف أنشطة اخلربة امليدانيةج. 

 :الرئيسة خالل اخلربة امليدانيةالطلبة ف أنشطة صِ  .1
 الزايرات امليدانية .  -1

 االستشارة والتعلم املباشر من جهة التدريب .  -2

 املمارسة العملية للتدريب حتت إشراف املدرب .  -3
 اذكر الواجبات واملشاريع والتقارير اليت يكّلف هبا الطلبة خالل اخلربة امليدانية: ال يوجد  .2
 أ.

 للحصول على تغذية راجعة من الطالب حول جتربتهم يف اخلربة امليدانية؟ املتَّبعةاإلجراءات  .3
 يقوم أعضاء هيئة التدريس ابلتعاون مع جهة التدريب ابإلشراف على الدارسني )املتدربني(.  -1

 يقوم املشرف مع أستاذ املادة بتوجيه الدارسني للطرق املثلى يف التدريب وعدم خمالفة األنظمة يف ذلك .  -2

 اية التدريب صياغة النتائج عرب منظومة التقومي املعتمدة من املؤسسة التعليمية من طريف التدريب . يتم يف هن -3
 

 .)مبا يف ذلك آلية حل اخلالفات(اخلربة امليدانية واختاذ القرارات فيها سؤوليات ضع اهليكل التنظيمي مل .4
 ال يوجد
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 : املسؤوليات

 املسؤوليات
 مسؤولية

 الطالب

 املشرف مسؤولية

 ابخلربة املكلف

 امليدانية

 يف التعليمية اهليئة مسؤولية
 الربانمج

 أو القسم مسؤولية
 الكلية جملس أو رئيسه

 التخطيط 
       أ. األنشطة الطالبية
       ب. خربات التعلم
     ج. مصادر التعلم

     د. إعداد موقع اخلربة امليدانية
     هـ. تقدمي الدعم واإلرشاد

 التنفيذ واإلشراف
     أ. عملية التنقل من وإىل موقع اخلربة امليدانية
     ب.التأكد من إظهار اكتساب خمرجات التعلم

ج. استكمال املهام والواجبات والتقارير واملشاريع 
 املطلوبة

    

     د. التأكد من سالمة املوقع
     هـ. متابعة أنشطة تعلم الطالب

     ح. توفري مصادر التعلم
     ط. الشؤون اإلدارية )احلضور واالنصراف(

     ي. مسؤوليات أخرى
 التقومي

     أ. خمرجات تعلم الطالب
     ب. اخلربة امليدانية

     ج. عضو هيئة التدريس املكلف ابلتدريب امليداين
   وجدي ال د. أعضاء هيئة تدريس آخرون يف الربانمج

     هـ. موقع اخلربة امليدانية
     و. مصادر التعلم

 ب. اشرح إجراءات تقومي الطالب: 

يف املشرف على اخلربة امليدانية مع أعضاء هيئة تدريس آخرين عند اشرتاك : البت يف االختالفات بني التقومياتج. وّضح آلية 
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 :سؤولية تقومي الطالبم

 تقييم الدارسني كل درا  يف تقرير مستقل. يتم وضع تقرير شامل ل -1

 يتم تعبئة التقرير من طريف اإلشراف جهة التدريب واملشرف على التدريب من أعضا هيئة التدريس .  -2

 

 

 د. التخطيط واإلعداد:

 . حتديد املوقع امليداين: خيضع لطبيعة مكان التدريب 1

 السكن، ،القاعات املعامل، التجهيزات، ات،معلوم تقنية)توفر موقع اخلربة امليدانية  متطلبات
 (... أخلالعيادات التعلم، مصادر

 اخلاصة حملّكاتا

 حمكات أو الطبية، التخصصات يف املرضى مع ابلتعامل اخلاصة امللكات :)مثل
 (... أخلالتدريب حمل ابملؤسسة خاصة

  .أ

  .ب

 ربة امليدانية املناسبة.مواقع اخلحتديد الختاذ القرار بشأن املتبعة  اإلجراءات وضح

 يتم التواصل مع جهة التدريب من قبل القسم أو املشرف على التدريب من القسم .  -1

 حيدد أماكن التدريب من جهة التدريب .  -2

 يتم توزيع الطالب على أماكن التدريب ابلتوافق بني جهة التدريب واملشرف على الدارسني .  -3
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 دانيني:. حتديد األساتذة واملشرفني املي2

 التدريب املطلوب املسؤوليات املؤهالت

 التدريب امليداين على طرق االحتساب اإلشراف على الدارسني أثناء التدريب  دكتوراه  يف التخصص الشرعي  .أ

 التدريب امليداين على طرق االحتساب اإلشراف على الدارسني أثناء التدريب  ماجستري يف التخصص الشرعي  .ب

   .ج

 أعضاء هيئة التدريس واملشرفني امليدانيني املناسبني:حتديد الختاذ القرار بشأن املتبعة  اإلجراءات

 حيدد عن طريق رائسة القسم .  -1
 

 

 . حتديد الطالب:3

 متطلبات خاصة للتدريب متطلبات االختبارات املتطلبات السابقة

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد.أ

   .ب

 ما إذا كان الطالب مؤهالً لاللتحاق ابخلربة امليدانية؟حتديد ر بشأن الختاذ القرااملتبعة  اإلجراءات

 حيددها القسم عن طريق جملس القسم 

 :إدارة السالمة و املخاطر. 4

 متطلبات التدريب للسالمة تدابري السالمة املتخذة املخاطر احملتملة متطلبات  األمان

    .أ

    .ب
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 شأن أتمني احلماية وتقليل املخاطر:الختاذ القرار باملتبعة  اإلجراءات

 . خيضع الدار  الشرتاطات السالمة من قبل جهة التدريب 

 

إذا كان كل من املشرف امليداين وعضو هيئة التدريس من املؤسسة التعليمية يتشاركان يف مسؤولية تقييم الطلبة، فما  .حل االختالفات يف التقييم .5
 يف التقييم؟هي االجرات املتبعة حلل أي إختالفات 

 القيام ابالجتماع بني مسؤول التدريب من جهة التدريب وعضو هيئة التدريس من القسم للنظر يف اختالف التقييم. 

 تعرض مجيع التقارير على جلنة حمكمة من جهة التدريب والقسم للنظر فيها  

 يعرض املوضوع على جملس القسم إذا مل يتم التوافق الختاذ اإلجراء املناسب. 

 هـ. تقومي اخلربة امليدانية:

 من قبل كل من:و توصيات التحسني أنشطة اخلربة امليدانية وصف إجراءات تقومي  .1
 أ. الطالب: 

 ِصف إجراءات التقومي:

 تعبئة استبانة املقرر من قبل الطالب املتدربني . 

 :الطاقم اإلشرايف امليداينب. 

 صف إجراءات التقومي:

 ع املشرفني على التدريب تعبئة تقرير املقرر من مجي

 النظر يف أوجه التوافق واالختالف من أجل تقومي التدريب 

 يف املؤسسة التعليمية:الطاقم اإلشرايف من أعضاء هيئة التدريس ج. 

 صف إجراءات التقومي:
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 تعبة تقرير املقرر من مجيع املشرفني على التدريب من أعضاء هيئة التدريس . 

 االختالف من أجل تقومي التدريب . النظر يف أوجه التوافق و 

 ال يوجد  (:وغريهم ،م املستقلوّ ، املق ، اجلهات املتعاونةد. جهات أخرى )اخلرجيون 

 صف إجراءات التقومي:

 

  

  عبد هللا بن فهد القاسمد. منسق الربانمج: اسم

    

  هـ 1440/    /   اتريخ:   التوقيع:

 


