
 

 

 
 

 جامعة أم القرى

  كراملنن العايل لألمر باملعروف والنهي عاملعهد 

 املاجستري يف احلسبة
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  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 (نظري -عملي -معتمدة )

ول
 األ

وى
ملست

ا
 

 نظري 3 ال يوجد إجباري . فقه االحتساب 3-1601600
 نظري 3 ال يوجد إجباري  ة واألنظمةاملدخل للسياسة الشرعي 3-1601601
 نظري 2 ال يوجد إجباري ةاملدخل إىل علم اإلدار 2-1601602
 نظري 3 ال يوجد إجباري . القواعد األصولية 3-1601603
 نظري 2 ال يوجد إجباري دراسات يف علم العقيدة 2-1601604

ثاين
ى ال

ستو
امل

 

 نظري 2 ال يوجد إجباري محقوق اإلنسان يف اإلسال 2-1601605
 نظري 3 ال يوجد إجباري النظام الرقابي 3-1601606

سية للدولة ( )األنظمة األسا1األنظمة ) 3-1601607

 ونظام اهليئة(
 ال يوجد إجباري

3 
 نظري

 نظري 3 ال يوجد إجباري سالميةاإلمقاصد الشريعة  3-1601608
 نظري 3 ال يوجد إجباري . طرق البحث العلمي 3-1601609

وى 
ملست

ا
لث

الثا
 

 نظري 3 ال يوجد إجباري .الحتسابدراسات يف مصادر فقه ا 3-1601610
 نظري 2 ال يوجد إجباري . القواعد الفقهية 2-1601611
 نظري 3 ال يوجد إجباري (.ةاجلزائيءات نظام اإلجرا(  )2األنظمة ) 3-1601612
 نظري 2 ال يوجد إجباري . صرةاملذاهب الفكرية املعا 2-1601613
 نظري 2 ال يوجد إجباري .انيةدراسات يف النفس اإلنس 2-1601614

رابع
ى ال

ستو
امل

 

 نظري 3 ال يوجد إجباري . قضايا احتسابية معاصرة 3-1601615

بية يف  )األجهزة الرقا( 3األنظمة ) 3-1601616

 .السعودية (
 ال يوجد إجباري

3 
 نظري

 نظري 2 ال يوجد إجباري . نيدالتخريج و دراسة األسا 2-1601617
 نظري 3 ال يوجد إجباري ت وطرق إثباتهافقه احلدود و التعزيرا 3-1601618
 نظري 2 ال يوجد إجباري . ديات العصراإلسالمية وحت الرتبية 2-1601619

 نظري 10 ال يوجد إجباري رسالة املاجستري 10-1601699
 61  جمموع الساعات 
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  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 فقه االحتساب اسم املقرر:

 1601600-3: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 

 

43 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-9اتريخ التوصيف:  

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 1601600-3   رمز املقرر:                . اسم املقرر الدراسي ورمزه: فقه االحتساب1

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة:2 .1
 ةبالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلس. الربانمج )أو 3 .2

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  األول4 .3
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .5
 ال يوجد . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .6

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

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

 األهداف .ب
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

 إكساب الدراس معارف أساسية يف فقه االحتساب .                     
مراجع لومات أو )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  (.  اسةاإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدر 
 .      فقه االحتساب  أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 مسائل االحتساب الفقهية  . معرفة وصف عام للمقرر:

 

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

املنكر : مفاهيم ومصطلحات ، فضل األمر ابملعروف والنهي شعرية األمر ابملعروف والنهي عن 
عن املنكر ، أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مىت 

 يسقط وجوب االحتساب، شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .
2 6 

وط احملتسب، الفرق بني املتطوع واحملتسب، شر أركان احلسبة : أوال: احملتسب، تعريف  -1
 احملتسب املتفق عليها، شروط احملتسب املختلف فيها، صفات احملتسب وآدابه.

3 9 

الركن الثاين: احملتسب عليه : تعريف احملتسب عليه ، شروط احملتسب عليه ، أنواع احملتسب  -2
( 4االحتساب على الوالة، )( 3( االحتساب على أهل العلم، )2( الوالدين ، )1عليهم: )

 ( االحتساب على غري املسلمني.5االحتساب على عامة الناس، )
2 6 

الركن الثالث: احملتسب فيه : تعريف احملتسب فيه ، أقسام املنكر ، شروط احملتسب فيه ،  -3
 مسألة اإلنكار بغلبة الظن .

2 6 

الركن الرابع: عمل االحتساب: تعريف االحتساب ، خطوات تغيري املنكر ، أحوال إنكار  -4
املنكر، هل جيب تكرار االحتساب؟، استخدام الوسائل احلديثة يف االحتساب، اإلعداد ملواجهة 

 املنكرات املستجدة ، العمل على مشاركة املؤسسات واألفراد يف االحتساب 
3 9 
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حتساب: االحتساب يف األمور املختلف فيها ، التجسس وأحكامه مسائل متعلقة بفقه اال -5
يف الشريعة ، حكم السرت وتطبيقاته يف االحتساب ، ضوابط احلرية الشخصية وتطبيقاِتا يف 
االحتساب ، العمل ابلفتاوى الرمسية يف جمال االحتساب ، الضوابط الشرعية للتعامل مع املرأة 

 ناس وأثر ذلك على االحتساب .صاحبة املنكر ، مراعاة منازل ال

3 9 

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم  -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

 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
جيات تدريسها لتشكل معاً خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتي : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

 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 

 م
اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
االختبارات التحريرية  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أن يشرح الدارس ويناقش مسائل االحتساب . 1-1

 واملناقشة  والشفوية
1-2       

 املهارات املعرفية 2
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 م
اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

املتخصصة يف فقه االحتساب أن يستخدم  الدارس املراجع  2-1
 واإلفادة منها.

العروض التقدميية ، والتعلم اجلماعي 
وابالكتشاف، ومالحظات 

 الطالب، دراسة حالة

االختبارات التحريرية 
 والشفوية
 واملناقشة

ويوظفه يف عملية  فقه االحتساب أن يطبق الدارس  2-2
 االحتساب امليداين.

العرض واملناقشة واحلوار والعصف 
 الذهين

االختبارات التحريرية 
 والشفوية

لعب دور، حل مشكالت، دراسة  أن يدافع الدارس عن فقه االحتساب . 2-3
 حالة

االختبارات التحريرية 
 والشفوية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية  3-1

 احلسبة
االختبارات الشفوية  واملناقشة واحلوارالعرض 

 واملالحظة الصفية
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها 
 السليمة

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: .5
تقدمي  مجاعي، كتابة مقال، خطابة،مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 للطالب ودعمهم اإلرشاد األكادميي .د
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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 .أ/ استقبال الطالب وتقدمي الدعم أثناء الساعات 

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

 
 

 

 

 

 مصادر التعّلم .ه
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 أهم املراجع واملصادر:   
 إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل .-1
 جامع العلوم واحلكم البن رجب .-2
 والنهي عن املنكر البن تيمية ، حتقيق صالح الدين املنجد .األمر ابملعروف -3
 األمر ابملعروف و النهي عن املنكر أليب بكر اخلالل .-4
 األحكام السلطانية للماوردي .-5
 األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء .-6
 هناية الرتبة يف طلب احلسبة لعبد الرمحن بن نصر الشيزري.  -7
 أحكام احلسبة حملمد بن حممد القرشي املعروف اببن األخوة  . معامل القربة يف -8
 هناية الرتبة يف طلب احلسبة البن بسام . -9

 بغية اإلربة يف معرفة أحكام احلسبة البن الديبع. -10
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، د. سليمان بن عبد الرمحن احلقيل. -11
 مسائل اخلالف، د. فضل إهلي . اإلنكار يف  -12
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، د. خالد السبت . -13
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بني املاضي واحلاضر للشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ. -14

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:  2 
 جملة وزارة العدل. -
 اجمللة القضائية. -
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 اجمللة الفقهية السعودية . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. .1
 موقع وزارة العدل .  .2
 واإلفتاء .موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية  .3
 موقع الدرر السنية . .4

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 برانمج جامع الفقه واألصول.

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات احملاضرات التقليدية .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 وابلنس بة للطالبات يُضاف ادلائرة  التلفزيونية  .بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .3
 ال يوجد

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

 . االستباانت.
 . النقاش واحلوار مع الطالب.

 . ملحوظات واقرتاحات الطالب .
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 استبانة التقييم الذايت.. تطبيق 
 . تقييم ملف إجناز الطالب.
 . تقييم ملف إجناز املقرر .

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

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

 . التحديث املستمر وفق االجتاهات احلديثة أو ما يستجد يف اجملال .
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض
 و عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسةمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أ

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 ة والتكليفات الدورية.عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيلي -
 متابعة مستمرة ملا أجنزه الطالب من تكليفات . -
 االجتماعات الدورية ألعضاء التخصص لتحسني وتطوير املقرر . -
 كتابة تقرير املقرر ومناقشة إجيابيات وسلبيات املقرر . -

 

  .فهد القاسمد. عبدهللا بن  اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ..................................... التوقيع:
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  الدراسية: توصيف املقررات 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املدخل للسياسة الشرعية واألنظمة.اسم املقرر: 

 1601601-3رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-9اتريخ التوصيف:  

 احلسبة   -ابملعروف والنهي عن املنكراملعهد العايل لألمر  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 1601601-3 : املقرر رمز                        .واألنظمة الشرعية للسياسة املدخل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .7
 ةبماجستري احلس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .8

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

 األول  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 ال يوجد )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر 5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

  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؟ -3

 السياسة الشرعية واألنظمة ، واالستفادة منه يف العملية االحتسابية .إكساب الدراس معارف أساسية يف     
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4

  (.  ت يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسةاإلنرتنت، والتغيريا
 .واألنظمة الشرعية السياسة يفب واملواقع واملقاالت املصنفة أ/ االطالع على أهم الكت

 .ثة احلديتوزيع مفردات املادة على الطالب وتكليفهم ببحثها ومجع معلومات علمية عنها من بعض املواقع العلمية ووسائل البحث ب/ 

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

 .      ا ، وأ سسهاومصادره، واألنظمة الشرعية السياسة أ مه مسائل معرفة

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 3 1 تعريفات السياسة الشرعية، والفرق بينها وبني السياسة الوضعية وبني الفقه اإلسالمي. - 1
 3 1 تعريف النظام، والغاية من األنظمة، وخصائص القاعدة النظامية.  - 2
 3 1 أقسام األنظمة، ومصادر القاعدة النظامية يف اململكة العربية السعودية . - 3
 3 1 مبدأ شرعية النظام وقاعدة دستوريته والفرق بينهما . - 4
 3 1 كيفية وضع األنظمة )التقنني(، وسراين تطبيقها زماان ومكاان، وإلغاء القاعدة النظامية.  - 5
 3 1 أدلة مشروعية العمل ابلسياسة الشرعية، وشروط العمل هبا، وجماالهتا. - 6
 3 1  تعريف نظام احلكم . -تعريف الدولة وأركاهنا  - 7
 سلطات الدولة :  - 8

 السلطة التنفيذية . –السلطة التنظيمية  -السلطة القضائية 
2 6 

 6 2 حكم نصب اإلمام يف الدولة اإلسالمية، وطريقة تعيينه، ومقارنة ذلك ابألنظمة األخرى. - 9



 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 

 

53 

 

 3 1 حقوق وواجبات اإلمام . - 10
 3 1 نظام احلكم يف اإلسالم . األسس اليت يقوم عليها - 11
 6 2 دراسة حتليلية لبعض أنظمة احلكم الوضعية ، وتفصيل احلكم الشرعي فيها. -12

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ريسها لتشكل معاً داملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت : ضع طرق التقييماثلثاً  -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 ويةالتحريرية والشفاالختبارات  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار .مبادئ الس ياسة الرشعية وال نظمة زالفرق بيهنامادلارس  يرشحأ ن  1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ة.من مواد تتعلق ابحلسب واألنظمة الشرعية لسياسةأن حيدد الدارس ما له عالقة اب  1-2
 واملناقشة 

ية املتعاقبة اإلسالميف الدول  واألنظمة الشرعية السياسة أن يستعرض الدارس تطبيقات 1-3
. 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 والتقارير واملناقشة 

 املهارات املعرفية 2
 اإلفادةو  واألنظمة الشرعية السياسةيف  املتخصصة ملراجعا الدارس  يستخدم أن 2-1

 .منها
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 
 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين يف اإلسالم . واألنظمة الشرعية السياسةأن يدافع الدارس عن تطبيقات  2-2
يظهر الدارس املواد الرقابية املضمَّنة يف األنظمة األساسية والفرعية يف اململكة  أن  2-3

 العربية السعودية .
 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار بشعرية احلسبةأن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام  3-1

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1

 املعلومة من مصادرها السليمةويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج 
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

األسبوع احملدد  املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي  م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 النهائياالختبار  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
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:

 . للاموردي ، السلطانية ال حاكم - 1 
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 . يعىل ل يب ، السلطانية ال حاكم - 2

 . تميية البن ، والرعية الراعي ا صالح يف الرشعية الس ياسة - 3

 . القمي البن ، احلمكية الطرق - 4

 . فرحون البن ، احلاكم تبرصة - 5

 . للجويين ، ال مم غياث - 6

 . القنويج خان حسن لصديق ، اال مامة مقاصد تبيان يف الكرامة أ لكيل - 7

 . أ فندي دده ال براهمي ، الرشعية الس ياسة - 8

 . اتج الرمحن عبد. د ، اال ساليم والفقه الرشعية الس ياسة - 9

 . عطوة العال عبد ، الرشعية الس ياسة ا ىل املدخل - 10

 . الفاضيل أ محد. د ، اال سالمية النظم - 11

 . جيب أ بو سعدي ، الس يايس اال سالم مهناج يف دراسة - 12

 . عالية مسري. د ، اال ساليم والفقه القانون عمل - 13

 .س تيت أ بو حشمت أ محد. ود ، الس هنوري الرزاق عبد ، القانون أ صول - 14

  . للحمك ال سايس النظام - 15

 . الوزراء جملس نظام - 16

 . الشورى جملس نظام - 17

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

 ال يوجد
 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 3

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .5
  موقع  هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء . .6
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 واألصول.برانمج جامع الفقه 

 املرافق املطلوبة .أأ
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(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .4
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

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

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

 .. االستباانت

 .الطالب مع واحلوار النقاش. 

 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .

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

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
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 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

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

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  اسم املقرر: املدخل إىل علم اإلدارة  
 2-1601602  رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 2-1601602رمز املقرر:             ورمزه: املدخل إىل علم اإلدارة. اسم املقرر الدراسي 1

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة:2 .9
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10

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

 األول  السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:. 4 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .13
  ال يوجد املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

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

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -5

                 .علم اإلدارةإكساب الدراس معارف أساسية يف     
لومات أو مراجع املتزايد لتقنية املع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -6

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
  .     علم اإلدارةأ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

 ة .عنها من بعض املواقع العلمية ووسائل البحث احلديثتوزيع مفردات املادة على الطالب وتكليفهم ببحثها ومجع معلومات علمية ب/ 
 لربانمج(. دليل ا )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .خ

 ، ومصادره، ونظرايته احلديثة . عمل اال دارة أ سس معرفة أ مه وصف عام للمقرر:

 
 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 مفاهيم اإلدارة وتعاريفها. ●
 مدارس اإلدارة وتشمل املدارس التالية : ●
 البريوقراطية ( . -املدرسة الكالسيكية ) اإلدارة العلمية  -

1 2 

 2 1 املدرسة السلوكية ) مدرسة العالقات اإلنسانية ( . -
هداف اإلدارة ابأل -املدرسة الظرفية  -مدرسة النظم  -احلديثة ) مدرسة علم اإلدارة املدارس  -

 اإلدارة الياابنية ( . -
2 4 

 2 1 عالقة علم اإلدارة ابلعلوم األخرى . ●
 2 1  احلاجة إىل اإلدارة . ●
 2 1 التحدايت اليت تواجه اإلدارة . ●
 2 1 طبيعة اإلدارة . ●
 الوظائف التالية :وظائف اإلدارة وتتضمن  ●
زايدة  -الصعوابت اليت تواجهه  -أنواعه  -خطواته  -احلاجة إليه  -التخطيط ) املفهوم  -

 فعاليته ( .

1 2 

 2 1 أنواع القرارات ( . -اختاذ القرارات اإلدارية ) خطوات اختاذ القرارات  ●



 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 

 

61 

 

أنواع  -يد اجلخصائص التنظيم  -عناصر التنظيم اإلداري  -التنظيم ) املفهوم واألمهية  ●
 مفهوم السلطة ومصادرها ( .-التنظيم  

1 2 

 -ادة نظرايت القي -أساليب القيادة  -مصادر قوة القيادة  -التوجيه ) تعريف القيادة  ●
 نظرايت احلفز ( .

1 2 

طرق  -تدفق االتصال  -عناصر االتصال  -أهداف االتصال  -االتصال ) طبيعة االتصال  ●
 زايدة فعالية االتصال ( . -االتصال  معوقات  -االتصال 

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 ال يوج
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دفة وطرق تقييمها تتسق خمرجات تعلم املقرر املسته : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1

االختبارات التحريرية  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أسس اإلدارة  . الدارس يصف أن 1-1
 والشفوية
 واملناقشة 

االختبارات التحريرية  التقدميية واملناقشة واحلوارالعروض  أن يعرف الدارس مدارس اإلدارة ، وحيدد مصطلحاِتا .  1-2
 والشفوية
 واملناقشة 

   أن يناقش احلاجة لعلم اإلدارة وويلخص أهدافه . 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املهارات املعرفية 2

، والتعلم  التقدميية العروض علم اإلدارة يف االحتساب ويفيد منه . الدارس يستخدم  أن 2-1
اجلماعي وابالكتشاف، 

 الطالب، دراسة حالة ومالحظات

االختبارات التحريرية 
 والشفوية
 واملناقشة

العرض واملناقشة واحلوار والعصف  أن يقارن بني أسلوب اإلدارة التقليدي واحلديث . 2-2
 الذهين

االختبارات التحريرية 
 والشفوية

لعب دور، حل مشكالت، دراسة  أن ينفذ األسلوب اإلداري يف حياته العملية . 2-3
 حالة

االختبارات التحريرية 
 والشفوية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
االختبارات الشفوية  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1

 واملالحظة الصفية
3-2    

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف  4-1

 االحتسايب
 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة

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: .15

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
أن  عترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 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 .بب
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 . ينكتاب) املفاهيم اإلدارية احلديثة ( أتليف د . حمسن خمامرة ، د. أميمة الدهان، د.فؤاد الشيخ سامل، د.زايد رمضان ، مركز الكتب األرد -1  
 م.2005 1الفكر واألساليب يف اإلدارة  أتليف د. صبحي جرب العتييب . دار احلامد للنشر والتوزيع ، ط/ تطور  -2
 هـ.1420، 9اإلدارة ) دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية ( أتليف أ.د.مدين عبد القادر عالقي ، مكتبة دار جدة ط/  -3
   
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:  2 
 جملة اإلدارة العامة ، الصادرة عن معهد اإلدارة .  -
 جملة التنمية اإلدارية، الصادرة عن معهد اإلدارة . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 اإلدارة .موقع معهد  .1
 موقع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. .2
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ال يوجد

 املرافق املطلوبة .تت
ختربات، )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات 

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فيها 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 وابلنسبة للطالبات ُيضاف الدائرة  التلفزيونية  .بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .9
 ال يوجد
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .م

 .االستباانت. 
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .ه

 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية تطبيق. 
 على قررامل طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 

 . فيها املشاركة
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

 ( . الثاين املصحح.  ) القسم أعضاء قبل من اإلجابة أوراق مراجعة -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ي

 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ..................................... التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 األصولية. القواعد اسم املقرر:  
 1601603-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-9  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 1601603-3رمز املقرر:              األصولية. القواعداسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 ساعات 3عدد الساعات املعتمدة:  .2
 ماجستري .الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .4

 األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .5
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .6
 ال يوجد املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .7
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .8
 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط 8

 100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ع

 

   

   النسبة:    التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

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

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -7

 إكساب الدراس معارف أساسية يف القواعد األصولية املتعلقة ابالحتساب ، وترسيخ املنهج الصحيح يف تطبيقها .

ع وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجلتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -8
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

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

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

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

 وتطبيقها على املسائل االحتسابية. ، ابالحتساب املتعلقة األصولية القواعد على التعرف

 

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

التعريف ابلقاعدة األصولية، والفرق بينها وبني القاعدة الفقهية، وبيان أمهية  – 1
هلا، والتعريف بتخريج الفروع على األصول ، وأهم  وفوائد دراسة احملتسب

 .مصنفاته
2 6 

 القواعد األصولية املتعلقة ابحلكم الشرعي: – 1
 ( العقل شرط التكليف. أ)
 ( الفعل الواحد من املكلف قد تعرتيه األحكام التكليفية اخلمسة.ب)
 ( الواجب إما عيين أو كفائي.ت)
 واجب .( ما ال يتم الواجب إال به فهو ث)
 ( الواجب إما مضيَّق وإما موسَّع.ج)
 ( ما ال يتم ترك  احلرام إال برتكه فهو واجب.ح)

4 12 
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 ( األخذ ابلعزمية أو الرخصة جائز من حيث األصل.خ)
 

 القواعد األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ : –
 ( األمر املطلق يقتضي الوجوب.أ)
 ( األمر املطلق يقتضي الفور.ب)
 األمر ابألمر ابلفعل ليس أمرا به .( ت)
 ( النهي املطلق يقتضي التحرمي.ث)
 ( النهي املطلق يقتضي الفساد .ج)
 ( الرتك فعل. ح) 
 (  العام حيمل على عمومه حىت يرد ما خيصصه.خ)
 ( أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.د)
 ( اإلانث يدخلن يف خطاب الذكور.ذ)
 اإلسالم. ( الكفار خماطبون بفروعر)

 

4 12 

 القواعد األصولية املتعلقة ابألدلة الشرعية :  – 4
 مردُّ احلكم الشرعي إىل هللا تعاىل.)أ( 

 ( القول بوقوع النسخ يف نص شرعي يلزمه الدليل.ب)
 ( يُرد املتشابه إىل احملكم.ت)
 ( السنة حجة .ث)
 ( السنة وحي مبني للقرآن الكرمي.ج)
 البيان.من ملسو هيلع هللا ىلص ( فعل النيب ح)
 حجة كقوله.ملسو هيلع هللا ىلص (إقرار النيب خ)
 ( اإلمجاع حجة.د)
 ( ال يُعتد خبالف أهل األهواء يف االحتساب.ذ)
 ( القياس حجة.ر)
 ( ليس كل قياس معتربًا.ز)
 ( سد الذرائع حجة.س)
 ( العرف معترب.ش)

5 15 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 اجملموع أخرى تطبيق  استديومعامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
دريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم ها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
ني األصولية، ويبأن يشرح الدارس ويناقش القواعد  1-1

 تطبيقاِتا االحتسابية.
 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار

 واملناقشة 
أن يستعرض األفعال االحتسابية على ضوء  1-2

 القواعد األصولية .
 االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير واملناقشة واحلوار

 واملناقشة
الدارس ويناقش القواعد األصولية، ويبني أن يشرح  1-3

 تطبيقاِتا االحتسابية.
 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار

 واملناقشة 
 املهارات املعرفية 2

أن يستخدم  الدارس املراجع املتخصصة القواعد  2-1
 األصولية واإلفادة منها.

اجلماعي العروض التقدميية ، والتعلم 
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

 ويوظفها يفالقواعد األصولية أن يطبق الدارس  2-2
عملية االحتساب ، وحيكم على األفعال 

 االحتسابية من خالهلا  .

 والشفويةاالختبارات التحريرية  العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

أن يدافع الدارس عن شعرية االحتساب بناء على  2-3
 القواعد األصولية.

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام  3-1
 بشعرية احلسبة

 االختبارات الشفوية واملالحظة الصفية واملناقشة واحلوارالعرض 

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من 
 السليمةمصادرها 

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: .20

ي، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 3 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 6 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ز
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/
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 مصادر التعّلم .ثث

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 : الرئيس املرجع

 .الزاكي الدين عالء د.أ لـ ابالحتساب، املتعلقة الشرعية القواعد-1
 .الغامدي العلي انصر. د لـ املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر فقه يف املؤثرة األصولية القواعد -2

 املراجع املساندة :
 .الباحسني عبدالوهاب. د لـ واألصوليني، الفقهاء عند التخريج – 1
 .الدبوسي زيد أليب ، النظر أتسيس -2
 .الزجناين الدين لشهاب ، األصول على الفروع ختريج – 3
 . اإلسنوي الدين جلمال ، األصول على الفروع ختريج يف التمهيد – 4
 . التلمساين هللا عبد أليب ، األصول على الفروع بناء إىل الوصول مفتاح – 5
 .اللحام البن ، األصولية والفوائد القواعد – 6
 . شوشان األخضر حممد بن لعثمان ، األصول على الفروع ختريج – 7
   .اخلن مصطفى. د ، الفقهاء اختالف يف األصولية القواعد يف االختالف أثر – 8
   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 جملة األصول والنوازل . -
 اجمللة الفقهية السعودية . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .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 اجلمعية موقع .3
 . ابلرايض احملتسب مركز موقع  .4
 موقع الدرر السنية . .5

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4
 برانمج املكتبة الشاملة.
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 املرافق املطلوبة .جج
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

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

 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

 قاعات احملاضرات التقليدية .
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11

 فكذلك ابإلضافة للشبكة التلفزيونية  .وابلنسبة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 
 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .12

 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب
 .االستباانت. 
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 .الذايت ألستاذ املقرر التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 .للقسم السنوي األداء تقرير.  

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

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .جج
مستقلني، 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 -
 . 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: .حح
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -
 . املقرر وسلبيات إجيابيات ومناقشة املقرر تقرير كتابة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ...................................... التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي

 

 

 

 اسم املقرر: دراسات يف علم العقيدة

 

 1601604-2رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

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

 املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر :القسم-الكلية

      القسم : احلسبة

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .1
 1601604-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسات يف علم العقيدة     رمز املقرر:  1 .1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .2
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف احلسبة. الربانمج )أو 3 .3

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى األول4 .4
 دت(: ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وج5 .5
  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر. –املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  .8

 :(املتبع )اخرت كل ما ينطبقمنط الدراسة  .8

 قاعات احملاضرات التقليدية .1
✓  

 %100 :النسبة

    

 التعليم اإللكرتوين .2
✓  

 % 0 :النسبة

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .3
✓  

 % 0 :النسبة
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 ابملراسلة .4
✓  

 %0 :النسبة

    

 أخرى تذكر .5
✓  

 % 0 :النسبة
 

 :تعليقات

ابالستفادة من القاعات اجملهزة مببىن املعهد، واليت يتوافر هبا أجهزة عرض البياانت )الداات شو(، والسبورات يقوم أستاذ املقرر 
 الذكية، والبيئة االلكرتونية اليت توفرها اجلامعة.

 األهداف .2
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

به املتعلقة النقدية والتحليلية ومهارة اإلقناع ورد الشيهدف املقرر إىل تعريف الدارس ببعض مسائل العقيدة املهمة وتنمية ملكته 
ابلعقيدة حىت يكون ملماً مبا حوله من القضااي العقدية اليت حيتاج إليها يف احتسابه عليها وفق ميزان الكتاب والسنة ، حمافظًا على 

 .األصول والثوابت، للمحافظة على اجملتمع اإلسالمي من االحنراف العقدي

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت تتوالها اللجنة املختصة ابلقسم. *
طالع الدائم على املصادر واملراجع العلمية ااحلديثة املتخصصة يف جمال العقيدة واالستفادة من كل فكرة جديدة اإل *

 لتضمينها يف احملتوى.
 زايرة بعض املواقع اإللكرتونية املوثوقة اليت تتناول العقيدة واالستفادة منها. *
 لية يف جمال العقيدة.االطالع على حبوث ونتائج وتوصيات املؤمترات الوطنية والدو  *
 أخذ رأي املختصني وتقييم املقرر كل فرتة من الزمن. *
 وضع موجز للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها لدى الطلبة. *
 توصيف االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات. *
 تبعة لتقومي الطالب يف املقرر الدراسي.تنويع الطرق امل *
 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. *
 مقررات املنهج. حث الطلبة على البحث العلمي وتوظيف ذلك خلدمة *
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 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  .5

 وصف عام للمقرر:

ملخالفني فيها على ايتناول املقرر دراسة مسائل عقدية مهمة حيتاج احملتسب إىل معرفتها واإلملام هبا وليتمكن من االحتساب على 
 بينة وعلم ابلدليل واإلقناع.

 

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

 6 3 حقيقته اإلميان والرد على شبهات املخالفني فيه .

 4 2 حقيقة الوالء والرباء بني االفراط والتفريط .

 4 2 وضوابط تكفري املعني .خطورة التكفري عند أهل السنة ، 

 2 1 بيان حقوق والة األمر ووجوب لزوم اجلماعة. 

 بعض املنكرات الشركية والبدعية املعاصرة ، حكمها وطرق مقاومتها :
 حكم االستعانة ابجلن  – حكم حل السحر ابلسحر  -
 التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  -   الرقى والتمائم -
 التربك املمنوع  –   الدعاء عند القبور  -
 االستغاثة ابألولياء  –   التوسل املمنوع  –
 وغريها مما تدعو احلاجة إليه -   االستهزاء ابلدين -

3 6 

 2 1 منهج أهل السنة يف التعامل مع املبتدعة .

 2 1 وسطية أمة اإلسالم بني األمم ووسطية أهل السنة بني الفرق .

 2 1 السلف رضوان هللا عليهم لنصوص الوحيني والرد على املخالفني يف ذلك.حجية فهم 

 



 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 

 

78 

 

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:التعلم -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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املقرر املستهدفة  مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 احملاضرة الصفية ● أن يكون الطالب عارفا مبسائل العقيدة ومدركاً ألمهيتها. .1 1-1
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 عروض الباور بوينت ● أن يكون قادراً على اإلقناع ورد الشبه املتعلقة ابلعقيدة. .2 1-2

 احلوار والنقاش.  ●

 قراءة النصوص.  ●

تلخيص املعلومات والرسومات   ●

 الشجرية.

 العصف الذهين.  ●

 االكتشاف املعريف.  ●

 التعلم الذايت.  ●

 القراءة اخلارجية.  ●

 الواجبات املنزلية.  ●

اختبار أعمال السنة 
 ( درجة.20وخيصص له )

تقدمي حبث علمي أو 
 واجب يرتبط مبواضيع املقرر

 ( درجات.5وخيصص له )

املناقشات واملشاركات 
واألنشطة التعليمية. 

 ( درجة.15وخيصص هلا)

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

 درجة.

 

1-3 

 

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

 العقدي وفق املنهج النبوي.اإلسالمي من االحنراف 

1-4 

 

أن يكون الطالب مدرك ألمهية لزوم مجاعة املسلمني وبيان  .4

 حقوق والة األمر.

 املهارات املعرفية 2

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

 املسلم.

  تكليف الطالب ابلنظر يف بعض

 املسائل ودراستها.

 .االختبارات والتقومي 

 .التقارير 
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القدرة على أن يربز الطالب املسائل املخالفة لبعض املسائل  .2 2-2

 العقدية ، وحيلل أسباهبا .

 .البحث واالستقصاء 

 .عقد املناظرات اجلماعية 

 

  املالحظة ألداء

الطالب أثناء املناقشة 

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

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3

أن يظهر الطالب القدرة على مشاركة زمالئه النظر والتفكري،  .1 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 
على الوجه املراد يف 

 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  .1 4-1

 اليت حيتاجها يف البحث. 

قيام الطالب بتقدمي املادة  ●
العلمية ابستخدام أجهزة 

 العرض.
تكليف الطالب إبجراء   ●

 البحوث ابستخدام التقنية.

تقومي أداء الطالب من  ●
خالل األداء 

 والعرض.
تقييم البحوث املؤداة  ●

التقنية ابستخدام 
 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
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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 الغرض يف كل أسبوع(.  

 الساعات املكتبة. ●
 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين. ●
 ل.التواصل هباتف اجلوا ●
 توجيه الطالب حلضور النقاشات العلمية احملددة سلًفا. ●

 مصادر التعّلم .26
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة .1

كتاب اإلميان "ومعامله، وسننه، واستكماله، ودرجاته" ، املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي  ●
 -هـ 1403الدين األلباين ، الناشر: املكتب اإلسالمي ، الطبعة: الثانية، هـ( ، احملقق: حممد انصر 224)املتوىف: 
 م1983

العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة ، املؤلف: تقي الدين أبو العباس  ●
الرايض ، الطبعة:  –الناشر: أضواء السلف هـ( ، احملقق: أبو حممد أشرف بن عبد املقصود ،728ابن تيمية )املتوىف: 

 م.1999 هـ /1420الثانية 
هـ( ، حتقيق: سليم 790االعتصام ، املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف:  ●

 م1992 -هـ 1412بن عيد اهلاليل ، الناشر: دار ابن عفان، السعودية ، الطبعة: األوىل، 

طابة، خمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 (تقدمي شفهي، مالحظة......اخل

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

2 
نشاطات خمتلفة مثل: ورش العمل واملسابقات واألنشطة وامللخصات أو 

 ممارسات عملية
  % 10 فرتات خمتلفة

 % 20 السادس  اختبار فصلي 3

 % 5 الثاين عشر حبوث علمية 4

 % 60 السادس عشر االختبار النهائي 5
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عقيدة الطحاوية ، املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي شرح ال ●
هـ( ، حتقيق: مجاعة من العلماء، ختريج: انصر الدين األلباين ، الناشر: دار السالم 792الصاحلي الدمشقي )املتوىف: 

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

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

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

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

هـ( ، الناشر: الرائسة العامة إلدارات 1420التحذير من البدع ، املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف:  ●
 هـ1412لعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الطبعة: األوىل، البحوث ا

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

 :()اجملالت العلمية والتقارير وغريهاأدرج املواد املرجعية األساسية  .2 

 األطروحات العلمية لرسائل )الدكتوراة، املاجستري( املتخصصة يف العقيدة. ●
 األحباث احملكمة يف الدورايت واجملالت. ●
 أوراق العمل اليت قدمت يف املؤمترات. ●

 :املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها .3

 tawhed.net/-http://www.al.(التوحيد: )موقع  ●
 .(/http://albaydha.comموقع البيضاء: ) ●
 .(/https://al-maktaba.orgاملكتبة الشاملة: ) ●
 .(/http://waqfeya.comاملكتبة الوقفية: ) ●
 .(/http://almohtasb.com/mainموقع احملتسب: ) ●

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

 ( للمكتبة الشاملة.CDقرص ) ●
 قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات. ●
 املعاجم اللغوية واالصطالحية املربجمة واملوجودة على الشبكة العنكبوتية ●

 املرافق املطلوبة .27
املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

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

http://www.al-tawhed.net/
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 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. ●
 نظام التعلم اإللكرتوين عن بعد. ●
 (.(Data showجهاز عرض البياانت داات شو:  ●

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .11
 الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من  ●
 تقييم عضو هيئة التدريس(.-طرق التدريس-وضع استبانة للطالب يتم من خالهلا قياس: )املنهج الدراسي ●
 متابعة نتائج خمرجات التعليم )االختبارات الدورية والنهائية للطالب(. ●
 متابعة املشروعات اإلنتاجية من حبوث وواجبات...إخل. ●

 :لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسماسرتاتيجيات أخرى 

 إعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومالئمة عدد الساعات ملفرداته.  ●
 إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل األستاذ، ملعرفة مؤشراِتا. ●
 تقييم النتائج من قبل رئيس القسم، أو الزمالء.  ●
 ع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر.استطال ●
 إجراءات تطوير التدريس: ●
 التهديدات(.-الفرص-الضعف-ملعرفة نقاط )القوة  SWOTاستخدام منوذج حتليل ●
 استخدام التقنية للتواصل بني األستاذ والطالب، والسماع آلرائهم حول جمرايت تطوير التدريس وفق ميوهلم. ●
 التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.احلرص على حضور الدورات  ●
 تنظيم ورش عمل لتطوير وتبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. ●
 الرتكيز على التعلم النشط والتعلم الذايت ●
 التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات املقرر وتغطي الفروق الفردية بني الطالب. ●

معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من 
 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. ●
 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. ●
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 هيئة تدريس آخر، ليعرف مقياس الثبات من عدمه ملستوى الطالب.مراجعة التصحيح وتدقيق البحوث من قبل عضو  ●
 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 عمل مراجعة دورية حملتوايت املقرر وتوصيفه. ●
 مراجعة اخلطة الدراسية كل عامني وإجراء التعديالت وفق املستجدات. ●
 تائج اإلحصائية لتقومي مستوى الطلبة.حتليل الن ●
 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. ●
 اجلامعات األخرى واالستفادة منها.االطالع على جتارب  ●

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. :اسم منسق الربانمج

 1440-4-..4... التاريخ: .................................. :التوقيع
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 . اسم املقرر: حقوق اإلنسان يف اإلسالم  
 1601605-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-3-9  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 1601605-2رمز املقرر:                حقوق اإلنسان يف اإلسالم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة:2 .15
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

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

 الثاين  . 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
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .20

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
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 تعليقات:

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

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -9

          ابلعملية االحتسابية.، وربط ذلك إكساب الدراس معارف عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم واألنظمة العاملية    
ع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -10

  (.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
 .حقوق اإلنسان  أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت عن 

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

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

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم والنظام العاملي . أسس معرفة أهم

 

 تناوهلا: ينبغياملوضوعات اليت 
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 : حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، وبيان نشأِتا. أوالً 

 2 1 ( ومبصطلح )حقوق اإلنسان(. اإلنسان –احلق . التعريف بـ ) 1

 .حقوق اإلنسان يف اإلسالم :2

 أ/ يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم.
 ب / اخللفاء الراشدين .           

1 2 

 4 2 .  تطبيقات حقوق اإلنسان يف الدول اإلسالمية يف التاريخ .3

 2 1 اإلسالمية .. حقوق اإلنسان يف الشريعة 4

 2 1  . حقوق اإلنسان يف أنظمة اململكة العربية السعودية .5
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. صور حقوق اإلنسان : ]أ[ احلقوق الشخصية ، ]ب[ احلقوق األساسية ، ]ج[ حقوق األسرة 6
)الرجل، املرأة، الطفل(، ]د[ احلقوق االقتصادية،]هـ[ احلقوق االجتماعية،  ]و[ احلقوق القضائية 

 حقوق املهنة يف اإلسالم .، ]ز[ 

2 4 

 2 1 .  وسائل محاية حقوق اإلنسان .7

 2 1 . الضوابط العامة حلقوق اإلنسان وضماانِتا.8

 2 1 . احلرايت العامة وعالقتها حبقوق اإلنسان .9

 : مؤسسات حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية .اثنًيا

 أ / هيئة حقوق اإلنسان .

 ب/ اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان . 

1 2 

: االطالع على بعض الواثئق الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ، وعالقتها ابألنظمة العاملية، اثلثًا
 وبيان موقف اململكة العربية السعودية منها .

 ) إعالن بكني ، وإعالن القاهرة ( منوذجني . 

2 4 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .21
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .22
 ال يوجد

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .23
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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سها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم تقييمها واسرتاتيجيات تدري: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -
 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي ررالتدريس للمقاسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1
 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أ ن يس تعرض ادلارس حقوق اال نسان يف اال سالم وال نظمة العاملية . 1-1

 واملناقشة 
أ نظمة حقوق اال نسان يف اململكة العربية السعودية وال نظمة أ ن يعرف ادلارس   1-2

 ، وحيدد مصطلحاهتا .العاملية 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار يف السمل العاملي . أ ن يناقش احلاجة ل نظمة حقوق اال نسان 1-3
 واملناقشة 

 املهارات املعرفية 2
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض حقوق اإلنسان مبصطلحاته الشرعية بوجه منضبط شرًعا. الدارس يصيغ  أن 2-1

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، دراسة 
 حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين يقارن بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم والنظام العاملي .أن  2-2
 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة أن ينفذ حقوق اإلنسان املقّرة شرعا ونظاما يف احتسابه . 2-3

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايبأن يتقن الدارس مهارات  4-1

 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة
العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 

 والتدريب الصفي
االختبارات الشفوية واملالحظة   

 الصفية
4-2    

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .24
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4
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 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 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 .حح
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية. شيخ اإلسالم ابن تيمية. -1

 د. عبد الوهاب الشيشاين.حقوق اإلنسان وحرايته السياسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة.  -2

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوهلا. أ.د. سليمان بن عبد الرمحن احلقيل. -3

 سيف الدين حسني شاهني.  حقوق اإلنسان يف اإلسالم. -4

 حممد مصيلحي. حقوق اإلنسان بني شريعة اإلسالم والقانون الوضعي. -5

 د. صبحي احملمصاين.أركان حقوق اإلنسان.  -6

 احلرايت وحقوق اإلنسان يف اإلسالم. حممد رجاء حنفي عبد املتجلي. -7

 حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن. أمحد حافظ. -8

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم . حممد الزحيلي . -9

 سالمي.ندوات علمية حول الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم. رابطة العامل اإل -10

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

 .-تونس –اجمللة العربية حلقوق اإلنسان ، الصادرة عن املعهد العريب حلقوق اإلنسان    -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ابململكة العربية السعودية .موقع هيئة حقوق اإلنسان  .1
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 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ابململكة العربية السعودية.موقع  .2
 موقع الرائسة العامة لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر . .3

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

 ال يوجد

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

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

 

 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .13
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .15
 ال يوجد

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

 .. االستباانت

 .الطالب مع واحلوار النقاش. 

 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

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

 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .

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

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

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

مستقلني،  سإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدري .زز
 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 -

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

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 . اسم املقرر: النظام الرقايب  
 1601606-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-11اتريخ التوصيف:  

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

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ز
 0160606:  3-1601601رمز املقرر:           النظام الرقايب                    . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .21
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .22

 ام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر ع

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4 .23

 (2األنظمة ). املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .24
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .25
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .26

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .غ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
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 تعليقات:

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

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -11

 واالستفادة منه يف التطبيق امليداين هلا.ربط النظام الرقايب يف األنظمة احلديثة بشعرية احلسبة 
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -12

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
 واملواقع واملقاالت اليت تناولت النظام الرقايب . أ/ االطالع على أهم الكتب

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

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

 تعريف الطالب مبفهوم الرقابة وأمهيتها وأنواعها .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .25

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 6 2 أمهية الرقابة وبيان أهدافها .-

 3 1 نشأة النظام الرقايب يف اإلسالم .-

 6 2 الرقابة  ) من القرآن الكرمي ،  من السنة ،  من تطبيقات اخلالفة الراشدة ( .مشروعية -

 3 1 عناصر الرقابة .-

 6 2 أنواع الرقابة .-

 6 2 وسائل الرقابة .-
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 3 1 نطاق الرقابة .-

 6 2 القواعد اليت حتكم النظام الرقايب يف اإلسالم.-

 3 1 .خصائص النظام الرقايب يف اإلسالم-

 3 1 .عالقة السياسة الشرعية ابلنظام الرقايب -

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .26
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .27
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .28
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 1

النظام الرقايب يف اال سالم من خالل الترشيعات الواردة ادلارس يوحض أ ن  1-1
 يف الكتاب والس نة وتطبيقات اخللفاء الراشدين . 

 ويةالتحريرية والشفاالختبارات  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

 أن حيدد الدارس عالقة النظام الرقايب  ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  1-2
طبيقها يف اجملال واليت ميكن ت املتلبسني ابجلرميةاملواد النظامية املتعلقة بضبط  ددوحي

 االحتسايب بشكل إمجايل وكيفية ذلك.

 االختبارات التحريرية والشفوية واحلوارالعروض التقدميية واملناقشة 
 واملناقشة 

1-3       
 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض يكتشف األنظمة الرقابية املتعلقة بشعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .   أن 2-1

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 
 دراسة حالة

 ويةالتحريرية والشفاالختبارات 
 واملناقشة

العرض واملناقشة واحلوار والعصف  أن يدافع عن النظام الرقايب يف اإلسالم أمام الشبه الطاعنة فيه. 2-2
 الذهين، دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية

أن يقارن بني النظام الرقايب يف اإلسالم واألنظمة الرقابية يف عدد من الدول غري   2-3
 اإلسالمية .

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
     ال يوجد 3-1
3-2    

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
       ال يوجد  4-1
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29

األسبوع احملدد  الحظة......اخل(ممهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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 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 .دد
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 النظام األساسي للحكم .-  -1
 نظام ديوان املراقبة العامة .- -2
 نظام القضاء .- -3
 نظام اخلدمة املدنية ولوائحه .- -4
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 املنكر  .نظام هيئة األمر ابملعروف واهني عن - -5
 نظام هيئة الرقابة والتحقيق.- -6
 نظام النيابة العامة .   -7
 األحكام السلطانية ،للماوردي -   -8
 األحكام السلطانية ،أليب يعلى - -9

 غياث األمم ،للجويين- -10
 القانون اإلداري السعودي ،د/عادل خليل . - -11
 لسبيعي.ململكة العربية السعودية. فهد االرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف ا -12

 

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

موقع  –راقبة العامة ديوان امل –هيئة الرقابة والتحقيق  –النيابة العامة  –وزارة العدل  –مواقع : ) هيئة جملس اخلرباء مبجلس الوزراء 
 . وزارة اخلدمة املدنية ( -الرائسة العامة لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  

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

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

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

 ، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل .16
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .18
 ال يوجد
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .صص

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .ضض
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .طط

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .عع
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ............................................. التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

هيئة األمر ابملعروف والنهي األنظمة األساسية للدولة ونظام .  (1اسم املقرر: األنظمة )  
 عن املنكر

 1601607-3رمز 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 

 

101 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-11اتريخ التوصيف:  

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

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ش
 0160607:  3-1601601( .                                     رمز املقرر:  1. اسم املقرر الدراسي ورمزه: األنظمة )1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .27
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .28

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4 .29
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .30
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .31
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .32

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
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 تعليقات:
 عن طريق الشبكة التلفزيونية . % 90الربانمج يُقدم عند الطالب والطالبات ، وعند الطالبات يُقدم بنسبة 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -13

 وعالقتها ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.تعريف الطالب ابألنظمة الرئيسة للمملكة العربية السعودية، 
 . نظام هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وكيفية تنفيذ مواده والئحتهودراسة 

لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -14
  (.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسةاإلنرتنت، 

 األنظمة .أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

دراسة لبعض األنظمة الرئيسة يف اململكة العربية السعودية : ) األساسي يف احلكم، جملس الوزراء، الشورى ، املناطق( وغريها  
 اخلدمة املدنية ، واإلداري، ونظام هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ( . .كـ ) 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .30
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  النظام األساسي للحكم )النظام الدستوري(:: أواًل 

ادئ السلطات يف الدولة ، املب)) تعريف ابلنظام األساسي للحكم ، مفاهيم دستورية ، 
األساسية )الدستورية( يف أنظمة اململكة ، احلقوق والواجبات ، عالقة النظام األساسي 

 ابألنظمة األخرى ((.

3 9 

 6 2 : تعريف ابلنظام، دراسة ألبرز مواده.  اثنياً : نظام جملس الوزراء

 6 2 : تعريف ابلنظام، دراسة ألبرز مواده. اثلثاً : نظام جملس الشورى
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 3 1 : تعريف ابلنظام، دراسة ألبرز مواده. رابعاً : نظام املناطق

 خامساً : النظام اإلداري:

تعريف بنظام اخلدمة املدنية ولوائحه، إجراءات اخلدمة املدنية، واجبات املوظف، حقوق 
 املوظف ، تقومي املوظف ، تعريف بنظام أتديب املوظفني. 

 2 6 

 سادساً : نظام هيئة األمر ابملعروف والئحته :

هليئة املعمول اتعريف بنظام اهليئة ولوائحه ، االختصاص النوعي لرجل اهليئة ، صالحيات 
هبا ، الصالحيات اليت مت إيقاف العمل هبا ، واجبات اهليئة يف جانب التوعية ، واجبات 

 اهليئة يف جانب القضااي ، عالقة نظام اهليئة ابألنظمة األخرى .

3 9 

مواد من نظام مكافحة الغش التجاري ، مواد من نظام املطبوعات والنشر ولوائحه، مواد 
املؤسسات الصحفية ، مواد من الئحة تنظيم إجراء املسابقات التجارية ، مواد من نظام 

من قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن ، مواد من نظام الشؤون البلدية ولوائحه ، 
 مواد من نظام اجلرائم املعلوماتية .

 حماضر اللجنة املشكلة لدراسة ما يشتبه أنه فيه إساءة للدين . 

2 6 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .32
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .33
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً تقييمه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

 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 التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ال نظمة ال ساس ية يف اململكة العربية السعودية.ادلارس  يرشحأ ن  1-1
 واملناقشة 

 أن حيدد الدارس عالقة األنظمة الرئيسية وغريها ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  1-2
ايب املواد النظامية املتعلقة بضبط املخالفات واليت ميكن تطبيقها يف اجملال االحتس ددوحي

 بشكل إمجايل وكيفية ذلك.

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أن يستعرض الدارس مجعا من األنظمة الرقابية الداخلة يف صميم عمل االحتساب . 1-3
 واملناقشة  والتقارير

 املهارات املعرفية 2
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض .منها ويفيداألنظمة يف  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 
 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

أن يدافع الدارس عن شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من خالل األنظمة  2-2
 األساسية وغريها يف اململكة العربية السعودية .

 االختبارات التحريرية والشفوية واملناقشة واحلوار والعصف الذهينالعرض 

أن  يظهر الدارس املواد املتعلقة ابحلسبة  املضمَّنة يف األنظمة األساسية وغريها يف  2-3
 اململكة العربية السعودية .

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايبأن يتقن الدارس مهارات االتصال  - 4-1

 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة -
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: .34
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األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 التحريري ) نصفي (االختبار  2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
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 .رر
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

ال حاكم العامة للنظام اجلزايئ يف ضوء أ نظمة اململكة العربية السعودية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، جامعة املكل سعود،  -13
دارية /   .هـ 1415لكية العلوم اال 

 دروس يف مقدمة ادلراسات القانونية، د. محمود جامل ادلين زيك . -14
 امن مجعة، مرص، جامعة القاهرةدروس يف مبادئ القانون، أ .د. عبد الودود حيىي، أ .د. نع -15
 .حقوق اال نسان يف اال سالم، د . انرص بن محمد البقمي  -16
 .احلس بة والس ياسة اجلنائية يف اململكة، اللواء/ د. سعد العريفي -17
 .مسؤوليات وايل احلس بة وسلطاته يف اململكة، د. عبد الرمحن أ ل حسني -18
 .جوييل ، أ س تاذ القانون اجلنايئ ادلويل  املدخل دلراسة القانون ادلويل اال نساين، د. سعيد سامل -19
همارات الضبط اجلنايئ يف ال نظمة ال ساس ية واجلنائية، د. فيصل اليوسف، د. عبد هللا البشريي، د. خادل الشايف، د. خادل  -20

 هـ .1430اجلضعي، حقيبة تدريبية، الرئاسة العامة لهيئة ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، الرايض 
س توري يف اململكة العربية السعودية بني الرشيعة اال سالمية والقانون املقارن، د. عبد الرمحن بن عبد العزيز النظام ادل -21

 الشلهوب، النارش: مكتبة الشقري، الرايض .
النظام الس يايس وادلس توري للملكة العربية السعودية، د. أ محد بن عبد هللا بن ابز ، ط. الثالث: دار اخلرجيي للنرش  -22

 يع ، الرايض .والتوز
 هـ 27/8/1412( واترخي 90النظام ال سايس للحمك، الصادر ابل مر املليك رقـم )أ / -11
 هـ 27/8/1412( واترخي: 92نظام املناطق، الصادر ابملرسوم املليك رمق ) أ  /  -12
 هـ . 3/3/1414( واترخي: 13نظام جملس الوزراء، الصادر ابملرسوم املليك رمق )أ / -13
 هـ .27/8/1412( واترخي: 91جملس الشورى، الصادر ابملرسوم املليك رمق )أ / نظام -14
 . 1437عام ِنظـام هيئة ال مر ابملعروف والهنيي عن املُنكر، الصادر  -15
 النيابة العامة .نظام  -16
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   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد
 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد3
 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1
  موقع  هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء . .2

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 الشاملة.برانمج املكتبة   -

 برانمج جامع الفقه واألصول.
 املرافق املطلوبة .زز

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(:

 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر  .21
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .كك

 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية . تطبيق

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
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 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

 تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .لل
مستقلني، 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 -

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

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... 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 

 

108 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 . مقاصد الشريعة اإلسالمية اسم املقرر:  
 1601608-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-3-9اتريخ التوصيف:  

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

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 1601608-3رمز املقرر:            اإلسالمية الشريعة مقاصد. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .33
 ماجستري احلسبة .. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .34

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

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .35
 األصولية القواعد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .36
 اليوجد .  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .37

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

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

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -15

إكساب الدراس معارف أساسية يف مقاصد الشريعة وصلتها ابالحتساب ، وترسيخ املنهج الصحيح يف تطبيق االحتساب     
. 

ات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوملتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -16
  (.  جة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسةاإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتي

       أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف مقاصد الشريعة .

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

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

 وتطبيقها على املسائل االحتسابية الواقعية. ،مقاصد الشريعة  على التعرف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 تعريف املقاصد الشرعية، وموضوعها، وفائدهتا، وأمهيتها، وحكم تعلمها.  - 1

 نشأة املقاصد ، وذكر أهم الكتب اليت ألفت فيها مع بيان مناهجها ابختصار.  - 2

2 4 

 4 2 بيان أدلة اعتبار املقاصد يف الشريعة ، وطرق معرفتها .  - 3 

 4 2 مقاصد الشريعة ، وبيان مقصدها العام من التشريع.بيان خصائص  – 4

بيان معىن املصلحة واملفسدة ، وضوابط املصلحة يف الشريعة، وقواعد الرتجيح بني  – 5
 املصاحل واملفاسد عند التزاحم.

2 4 

 2 1 املصاحل املرسلة، وعالقتها ابملقاصد، وحكم االحتجاج هبا . -6
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بيان معىن حقيقة املآالت ونتائج التصرفات، وأدلة مشروعيتها، مراتبها، وأنواعها،  – 7
 وشروط اعتبارها، وطرق اعتبارها، وقواعدها، وربطها ابملقاصد. 

2 4 

 تقسيم املقاصد ابعتبارات متعددة: - 8

)أ( ابعتبار قصد الشارع من وضع الشريعة، تنقسم إىل: )موضوعة ابتداء، موضوعة 
 لإلفهام، موضوعة للتكليف، موضوعة لالمتثال ( .

 )ب( ابعتبار العموم واخلصوص، تنقسم إىل: عامة ، وخاصة ، وجزئية.

2 4 

 )جـ( ابعتبار مواقع وجودها، تنقسم إىل: دنيوية ، وأخروية.

 )د( ابعتبار ذاهتا )درجتها يف القوة(، تنقسم إىل: ضرورية ، وحاجية ، وحتسينية. 

 مكمالت هذه املراتب، ووسائل حفظها، والقواعد يف ذلك.وبيان 

1 2 

املقاصد العائدة إىل قصد املكلف : )األعمال ابلنيات، موافقة قصد املكلف قصد  - 9
 الشارع، للعبد أن يسقط حقه وليس له ذلك يف حقوق هللا، احليل (. 

1 2 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .37
 ال يوجد 

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .38
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس 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.عملية 
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ويناقش مقاصد الشريعة، ويبني تطبيقاِتا االحتسابية. الدارس يشرح أن 1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير واملناقشة واحلوار أن يستعرض األفعال االحتسابية على ضوء مقاصد الشريعة . 1-2
 واملناقشة

1-3    
 املهارات املعرفية 2

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض .منها واإلفادة مقاصد الشريعة يف املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

ويوظفها يف عملية االحتساب ، وحيكم على األفعال  الشريعةمقاصد أن يطبق الدارس  2-2
 االحتسابية من خالل مقاصد الشريعة .

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة أن يدافع الدارس عن شعرية االحتساب بناء على مقاصد الشريعة . 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1
 الصفية

3-2    
 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4

 أن يستخدم الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1
 . ويستخدم التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 
 والتدريب الصفي

االختبارات الشفوية   
 واملالحظة الصفية

4-2    
 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5

   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .39

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 الشفوي ) نصفي (االختبار  1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
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 %60 17 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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 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 .سس
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 . مقاصد الشارع لـ : أ.د عبدالعزيز الربيعة علم : الرئيس املرجع
 املراجع املساندة: 
 . السالم عبد ابن الدين لعز ، األانم مصاحل يف األحكام قواعد - 1
 . للشاطبـي ، املوافقات - 2
 . اليويب سعد ـ د. حممد  ، الشرعية ابألدلة وعالقتها اإلسالمية الشريعة مقاصد - 3
 . املاحي حممد قندوز القرايف، الدين شهاب عند واملفسدة املصلحة قواعد – 4
 . السنوسي الرمحن د.عبد ، التصرفات نتائج ومراعاة املآالت اعتبار – 5
 . احلسني علي بن وليد. د ، الفقهي وأثرها األفعال مآالت اعتبار – 6
 جغيم . نعمان د. الشريعة مقاصد عن الكشف طرق -7
 قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ، لـ أ. د مصطفى كرامة خمدوم . -8
   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 جملة األصول والنوازل . -
 اجمللة الفقهية السعودية . -
 جملة وزارة العدل. -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1
 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع  .2
 موقع اجلمعية الفقهية السعودية . .3
 موقع وزارة العدل السعودية. .4
 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جلامعة التابعة الدعوية للدراسات السعودية اجلمعية موقع .5
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 موقع الدرر السنية . .6

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 الشاملة. برانمج املكتبة -

 برانمج  جامع الفقه واألصول . -
 املرافق املطلوبة .شش

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(:

 . مقعدا 30 – 20قاعة فهيا 
 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 . نية يو التلفز  يضاف ادلائرةوابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة مصادر .24
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .يي

 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية . تطبيق
 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التغيري. 
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 تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .أأأ
مستقلني، 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 -

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

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -

 . املقرر وسلبيات إجيابيات ومناقشة املقرر تقرير كتابة -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ :التوقيع
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .اسم املقرر: طرق البحث العلمي  
 1601609-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-11اتريخ التوصيف:  

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

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 1601609-3رمز املقرر:                                      العلمي .. اسم املقرر الدراسي ورمزه: طرق البحث 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .38
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .39

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

 الثاين  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .40
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .41
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .42
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .43

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
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 تعليقات:

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

 األهداف .ظ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -17

 الدارس مبناهج وأخالق ومشكالت وأدوات البحث العلمي.  وإكسابه مهارة كتابة البحوث العلمية .تعريف 

لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -18
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 العلمي .البحث أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 دراسة ملناجه البحث العلمي وأ خالقيات البحث العلمي و أ دواته ومشالكته .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .40
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أوالً : القسم النظري : ●
)مفاهيم البحث العلمي، أمهية البحث العلمي، خصائص البحث العلمي ومميزاته، 

علماء املسلمني ابلبحث العلمي، أهم ضوابط البحث والتأليف يف الدراسات عناية 
 الشرعية عند السلف (.

2 6 

) مناهج البحث العلمي، منهج البحث الوصفي املكتيب خصائصه ومميزاته  ●
 وأدواته وتطبيقاته، منهج البحث التارخيي خصائصه ومميزاته وأدواته وتطبيقاته، منهج

ي خصائصه ومميزاته وأدواته وتطبيقاته، منهج البحث االستقرائالبحث التطبيقي 
 خصائصه ومميزاته وأدواته وتطبيقاته(.

2 6 

 أدوات البحث العلمي . ) االختبارات، االستفتاءات، املقابلة، املالحظة ( ●
 مميزات كل أداة وعيوهبا وصور استخدامها يف البحث العلمي .

2 6 
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خدم حبسب طبيعة منهج البحث العلمي املستطرق مجع املعلومات وتوثيقها  ●
. 

1 3 

 6 2 أخالقيات البحث العلمي ) أخالقيات الباحث ، وأخالقيات البحث ( . ●

)مشكالت ومعوقات البحوث العلمية، أخطاء البحث العلمي وطرق  ●
 التخلص منها (

2 6 

 3 1 طرق اختيار موضوع الدراسة . ●

 3 1 الدراسة .مناسبة املنهج املتبع يف البحث ملوضوع  ●

) خطة البحث وحمتوايت اخلطة : الدراسات السابقة كيفية مجعها وطرق  ●
تنظيمها وعالقتها مبوضوع الدراسة ، ضوابط االقتباس ومنهجية التوثيق العلمي ، طرق 

 وآليات تنظيم الرسائل العلمية (. 
1 3 

بق عليه يط* يكلف أستاذ املادة كل طالب ابختيار موضوع من موضوعات التخصص 
منهجية البحث العلمي ، ويكون حتت إشراف أستاذ املادة ، ويطبق كل ما تعلمه نظرايً 
، ويكون التطبيق العملي عل شكل حلقات نقاش يتم اختيار كل أسبوع من األسابيع 
األخرية طالبني أو أكثر توزع خطط  حبوثهم على اجلميع ، ويتم مناقشتهم من اجلميع 

 لقة النقاش البحثية .ليتعلم اجلميع من ح

1 3 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .41
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .42
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .43
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيثأوالً  -
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 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
اتيجيات تدريسها لتشكل معاً املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرت  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلماثلثاً  -

 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 الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار مناجه البحث العلمي .ادلارس  يرشحأ ن  1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية التقدميية واملناقشة واحلوارالعروض  أن حيدد الدارس أدوات البحث العلمي ومشكالته ومهاراته . .  1-2
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أن يستعرض الدارس أخالقيات البحث العلمي . 1-3
 واملناقشة  والتقارير

 املهارات املعرفية 2
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض البحث العلمي ومناهجه وأدواته يف حبوثه العلمية .مهارات  الدارس يستخدم  أن 2-1

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 
 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

أن يدافع الدارس عن شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من خالل البحوث  2-2
 واملبدعة .العلمية األصيلة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

2-3       
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

حظة واملالاالختبارات الشفوية  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته  ومهاراته وانفعاالته عند أداء البحث العلمي . 3-1
 الصفية

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يتقن الدارس مهارات البحث العلمي واستعمال أدواته، 4-1
 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 
 الصفيوالتدريب 

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: .44

األسبوع احملدد  الحظة......اخل(ممهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4
 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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 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 .صص
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 مقدمة يف منهج البحث العلمي ، رحيم يونس كرو العزاوي . -1
 مناهج البحث العلمي ، عبد الرمحن بدوي . -2
 عبدالوهاب أبو سليمان .كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية ،  -3
 أصول البحث العلمي ومناهجه ، أمحد بدر . -4
 كيف تكتب حبثاً أو رسالة ، أمحد شليب . -5
 دليل الباحثني يف كتابة التقارير ورسائل املاجستري والدكتوراه ، سيد اهلواري. -6
 التوثيق يف البحوث والدراسات الرتبوية واالجتماعية، خليل ونور الدين عقيل اخلليلي -7
 ـاهج البحـث عنـد مفكــري اإلســالم ، علي سامي النشار.من -8
 بناء االستفتاء وقياس االجتاهات ، زايد بن عجري احلارثي. -9

 منهج البحوث العلمي ، ثراي ملحس . -10
 البحث العلمي، عبدالعزيز الربيعة . -11
 أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية، فريد األنصاري . -12

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   Google حمركات البحث العاملية مثل : 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 املكتبة الشاملة.برانمج   -
 برانمج جامع الفقه واألصول.

 املرافق املطلوبة .ضض
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(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .27
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .ححح

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .خخخ
مستقلني، 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 -
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ددد
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 مصادر فقه االحتساب .دراسات يف  اسم املقرر:  
 1601610 -3رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-10اتريخ التوصيف:  

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

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ع
 0160610:  3-1601601. اسم املقرر الدراسي ورمزه: فقه االحتساب                رمز املقرر:  1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .45

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثالث4 .46
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .47
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .48
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .49

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

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

 األهداف .غ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -8

 تعريف الدارس مبصادر فقه االحتساب الرئيسية ومبناهجه.                      
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -19

  (.  الدراسةاإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 
  .     فقه االحتساب ومصادرهأ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

 (. دليل الربانمج وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هناوصف املقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:

 مبصادر ومناهج فقه االحتساب السابقة. تعريف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .45
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أصحاهبا ، التعريف أبهم املصنفات يف جمال احلسبة ، ومناهج

 وينقسم إىل قسمني:

 أواًل: دراسات يف أهم املصنفات يف احلسبة :

دراسة يف كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، أليب بكر اخلالل  -1
 هـ( وبيان منهجه .311)ت

2 6 

هـ( وبيان 589دراسة يف كتاب هناية الرتبة يف طلب احلسبة ، للشيزري )ت -2
 منهجه.

1 3 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة يف كتاب  -3
 هـ( وبيان منهجه.728)ت

1 3 

هـ( 729دراسة يف كتاب معامل القربة يف أحكام احلسبة ، البن اإلخوة )ت -4
 وبيان منهجه.

1 3 
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دراسة يف كتاب هناية الرتبة يف طلب احلسبة ، البن بسام احملتسب وبيان  -5
 منهجه.

1 3 

 دراسة يف مصنفات أفردت للحسبة ابابً أو كتاابً :اثنياً: 

.  دراسة يف كتاب األحكام السلطانية للماوردي ، وبيان منهجه وطريقة عرضه ، 1
 وتقييم كتابه ، وبيان االستدراكات عليه .

1 3 

.دراسة يف كتاب األحكام السلطانية أليب يعلى ، وبيان منهجه واملقارنة بينه وبني  2
 املاوردي.كتاب 

1 3 

 3 1 دراسة يف كتاب إحياء علوم الدين للغزايل وبيان منهجه. .3

 3 1 دراسة كتاب احلسبة وبعض الرسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية وبيان منهجه. .4

 3 1 دراسة يف كتاب اآلداب الشرعية ، البن مفلح وبيان منهجه. .5

جه ، ويسمى وبيان منه دراسة يف كتاب بدائع السلك يف طبائع امللك البن األزرق. .6
 أيضًا: )السياسة يف تدبري الرايسة ( .

1 3 

دراسة يف كتاب ختريج الدالالت السمعية للنيب  من احلرف والصنائع والعمالت  .7
 لعلي بن حممد اخلزاعي ، وبيان منهجه.

1 3 

 3 1 دراسة يف كتاب الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ، وبيان منهجه. .8

 3 1 دراسة يف كتاب املدخل البن احلاج ، وبيان منهجه.. 9
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .9
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .10
 ال يوجد
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .11
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
يسها لتشكل معاً التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات اثلثاً  -

 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

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار مناهج الكتب الرئيسة يف علم احلسبة . الدارس يصف أن 1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار أن يشرح الدارس مميزات كل مصدر عن غريه .  1-2
 واملناقشة 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 اجلماعي، والتعلم  التقدميية العروض .نهام واإلفادة يف مصادر فقه االحتساب املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين أن يكتشف الدارس مصادر اثنوية لعلم احلسبة . 2-2
2-3       

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
3-1       
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين  أن يتقن الدارس التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة 4-1

 والتدريب الصفي
االختبارات الشفوية   

 واملالحظة الصفية
4-2    

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
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األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
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 .طط
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 .إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  -1
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية ، حتقيق صالح الدين املنجد . -2
 النهي عن املنكر أليب بكر اخلالل .األمر ابملعروف و  -3
 األحكام السلطانية للماوردي . -4
 األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء . -5
 اية الرتبة يف طلب احلسبة لعبد الرمحن بن نصر الشيزري.هن  -6
 معامل القربة يف أحكام احلسبة حملمد بن حممد القرشي املعروف اببن األخوة  . -7
 يف طلب احلسبة البن بسام . هناية الرتبة -8
 بغية اإلربة يف معرفة أحكام احلسبة البن الديبع. -9

 مناهج العلماء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . فاروق عبد اجمليد محود السامرائي. -10
 والية احلسبة يف اإلسالم . د. عبد هللا حممد عبد هللا. -11
 مبناهج بعض املصنفني. بعض الدراسات احلديثة اليت عنيت -12

   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 جملة وزارة العدل. -
 اجمللة القضائية. -
 اجمللة الفقهية السعودية . -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .7
  موقع وزارة العدل . .8
 موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء . .9

 موقع الدرر السنية . .10
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 برانمج املكتبة الشاملة.  -
 برانمج جامع الفقه واألصول.

 املرافق املطلوبة .ظظ
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(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .28
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان  .30
 ال يوجد

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

 .. االستباانت

 .الطالب مع واحلوار النقاش. 

 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

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

 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
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 إجراءات تطوير التدريس: .سسس
 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 

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

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

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

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

 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 الفقهية. القواعد اسم املقرر:  
 1601611-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-3-10اتريخ التوصيف:  

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه.ف
 0160611 : 3-1601601رمز املقرر:              الفقهية. القواعد. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .50
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .51

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .52
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .53
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .54
 وجد ال ي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .55

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .غغ
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 تعليقات:

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

 األهداف .ق
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -20

 إكساب الدراس معارف أساسية يف القواعد الفقهية وصلتها ابالحتساب ، وترسيخ املنهج الصحيح يف تطبيقها .    
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -21

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
  .      ابالحتساب املتعلقة الفقهية أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف القواعد

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

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

 وتطبيقها على الواقع االحتسايب . ، ابالحتساب وصلتها الفقهية القواعد على التعرف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مقدمة يف القواعد الفقهية تشمل:  - 1
الفقهية، شروطها، وفوائدها، والفرق بينها وبني التعريف ابلقواعد 

 النظرايت العامة الفقهية، والضوابط الفقهية، والقواعد األصولية.
وأمهيتها، وحجيتها، ونشأة القواعد  الفقهية، واتريخ تدوينها، ومدوانهتا 

 يف املذاهب.         

3 6 

 القاعدة األوىل: األمور مبقاصدها : -2 
 ما يستثىن -ما يبىن على هذه القاعدة  -أصلها  -معىن القاعدة 

ت وق -ما شرعت النية ألجله  -األدلة على تقرير القاعدة  -منها 
نها : ما يتفرع ع -موانع اعتبارها  -شروط النية  -حمل النية  -النية 

 العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين .

2 4 

 6 3 القاعدة الثانية : الضرر يزال : -3 
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يد هذه ما يق -ما يبىن على القاعدة من أبواب الفقه  -أصل هذه القاعدة 
ألجل  حتمل الضرر اخلاص -القاعدة :) الضرر ال يزال مبثله وال أبكثر منه 

ما ينشأ عن  -الضرر األشد يزال ابلضرر األخف (  -دفع الضرر العام 
ارضت مفسداتن روعي أعظمها ضررًا ابرتكاب هذه القاعدة : ) إذا تع

 الضرر يزال بقدر اإلمكان -درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل  -أخفهما 
ما يتفرع عن هذه القواعد من قواعد : ) الضرورات تبيح احملظورات  -( 
االضطرار  -احلاجة تنزل منزلة الضرورة  -ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها  -

  ( .ال يبطل حق الغري
 -لها أص -القاعدة الثالثة : اليقني ال يزول ابلشك:  معىن القاعدة  -4 

 فروعها. ما يتفرع عنها من قواعد:

 األصل بقاء ما كان على ما كان . -أ 

 األصل براءة الذمة . -ب 

 األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته . -ج 

 ال عربة ابلداللة يف مقابل التصريح . -د 

 ال عربة ابلظن البني خطؤه . -هـ 

2 4 

ىن مع -القاعدة الرابعة : املشقة جتلب التيسري : معىن القاعدة  -5
أصل هذه القاعدة . أسباب التخفيف يف األحكام : السفر، املرض،  -الرخصة 

اجلهل، النسيان، اخلطأ،  العسر وعموم البلوى، النقص . أنواع التخفيف وتطبيقات 
قلة  -أسباب الرخصة . مظاهر التيسري والتخفيف يف الشريعة  -فقهية عليها 

الدرء  -الرتخص  -النسخ  -مراعاة العرف  -التدرج يف التشريع  -التكاليف 
 التشدد يف العبادة . -الرتفق . القصد إىل املشقة من املكلف  -ابلشبهة 

2 4 

 6 3 -أصلها  -القاعدة اخلامسة : العادة حمكمة : معىن القاعدة  -6
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 فروعها. ما يتفرع عنها من قواعد:

 استعمال الناس حجة جيب العمل هبا . -أ 

 إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت . -ب 

 املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً . -ج 

 احلقيقة ال ترتك بداللة العادة . -د 

 القاعدة السادسة : اإلنكار يف مسائل اخلالف . -7

 التعارض بني األصل والظاهر .القاعدة السابعة :  -8

 القاعدة الثامنة : التابع اتبع . -9

 القاعدة التاسعة : الدفع أقوى من الرفع -10
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 املعتمدةالساعات 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 ال يوجد 

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .49
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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اسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً و  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: اثلثاً  -
 التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية واحلوارالعروض التقدميية واملناقشة  ويناقش القواعد الفقهية، ويبني تطبيقاِتا االحتسابية. الدارس يشرح أن 1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير واملناقشة واحلوار أن يستعرض األفعال االحتسابية على ضوء القواعد الفقهية . 1-2
 واملناقشة

1-3    
 املهارات املعرفية 2

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض .منها واإلفادة الفقهيةالقواعد  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

ال ويوظفها يف عملية االحتساب ، وحيكم على األفع القواعد الفقهيةأن يطبق الدارس  2-2
 االحتسابية من خالهلا  .

 االختبارات التحريرية والشفوية واملناقشة واحلوار والعصف الذهينالعرض 

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة أن يدافع الدارس عن شعرية االحتساب بناء على القواعد الفقهية. 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبةأن يطور الدارس  3-1
 الصفية

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1
 التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمةويتقن 

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    

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .50
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 4 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 6 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 8 عمل (االختبار التقين ) ورقة  3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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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 .عع
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

  : واملصادر املراجع أهم   
 املرجع الرئيس: املفصل يف القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني .

 املراجع املساندة:
 . جنيم البن ، والنظائر األشباه - 1
 . للونشريسي ، مالك اإلمام قواعد إىل املسالك إيضاح - 2
 . السيوطي الدين جلالل ، والنظائر األشباه - 3
 األشباه والنظائر البن السبكي . -4
 . تيمية البن ، النورانية القواعد - 5
 .احلنبلي رجب البن ، الفوائد وحترير القواعد تقرير – 6
 . الزركشي الدين لبدر ، القواعد يف املنثور - 7
 .  الندوي علي ، الفقهية القواعد - 8
 القواعد الفقهية، ليعقوب الباحسني . -9

 شبري . عثمان حملمد ، اإلسالمية الشريعة يف الفقهية والضوابط الكلية القواعد -10
 ليعقوب الباحسني .املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية ،  -11
 نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ، حملمد الروكي . -12

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

 اجمللة الفقهية السعودية . -

 جملة األصول والنوازل . -

 جملة وزارة العدل. -
 جملة القضائية . -

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3
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 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1
 موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء . .2
 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع  .3
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جلامعة بعةالتا الفقهية السعودية اجلمعية موقع .4
 موقع وزارة العدل . .5
 موقع الدرر السنية . .6

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة. - 
 برانمج جامع الفقه واألصول. -

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

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

 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرةوابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: أرفق قائمةمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .33
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .ظظظ
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 
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 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 

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

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

 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .غغغ

بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس  تدريس مستقلني، والتبادل
 من مؤسسة أخرى(:

 ( . الثاين املصحح.  ) القسم أعضاء قبل من اإلجابة أوراق مراجعة -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ففف

 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -
 . املقرر وسلبيات إجيابيات ومناقشة املقرر تقرير كتابة -

 

 القاسم.د. عبدهللا بن فهد  اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .  نظام اإلجراءات اجلزائية.  (2اسم املقرر: األنظمة )  
 1601612-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-11  اتريخ التوصيف:

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

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك

 1601612-3 رمز املقرر:                                     . (2األنظمة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة:2 .56
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .57

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .58
 (1األنظمة ) . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .59
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .60
 ال يوجد . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .61

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ظظ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

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

 األهداف .ل
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -9

مر ابملعروف والنهي ململكة العربية السعودية، وعالقتها ابألا املطبقة يفاجلنائية وأنظمته اجلزائية ساسيات الفقه أبتعريف الطالب 
 عن املنكر.

لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -10
  (.  ال الدراسةاإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جم

 الفقه اجلنائي واإلجراءات اجلزائية.أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 دراسة ل ساس يات الفقه اجلنايئ نظام اال جراءات اجلزائية وضامانت التحقيق يف اململكة العربية السعودية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 أوالً : النظام اجلنائي :

) اجلرمية تعريفها أقسامها دوافعها ، املسؤولية اجلنائية ، املنهج اإلسالمي يف الوقاية 
 من اجلرمية ، املنهج اإلسالمي يف مكافحة اجلرمية (.

3 9 

 السلطة اجلنائية:  اثنياً:

 جهات الضبط اجلنائي، اإلشراف على) السلطة اجلنائية، سلطة الضبط اجلنائي، 
 أعمال الضبط اجلنائي، سلطة التحقيق يف الدعوى اجلنائية، جهات التحقيق اجلنائي(.

3 9 

 6 2  اثلثاً : الضبط اجلنائي:
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) أعمال االستدالل والبحث اجلنائي ، االستيقاف ، استقبال البالغات والشكاوي 
 وفحصها(.

 الضبط اجلنائي :السلطات االستثنائية لرجال 

 اختصاصات رجال الضبط اجلنائي يف أحوال التلبس : -1
)املعاينة ، ندب اخلرباء ، إجراءات القبض ، مساع الشهود ، إجراءات 
التفتيش ، إجراءات التعامل مع املضبوطات ، ضبط املراسالت ومراقبة 

 احملاداثت الشخصية (.

3 9 

 اختصاصات رجال الضبط اجلنائي يف أحوال الندب.  -2
 ) توثيق إجراءات االستدالل ، ضماانت إجراءات االستدالل والبحث اجلنائي(.

2 6 

 رابعاً : التحقيق اجلنائي:
)األمر ابحلضور ، األمر ابلقبض ، التوقيف واحلبس االحتياطي ، األدلة اجلنائية ، 

 التحقيق اجلنائي (.التصرف يف التحقيق ، ضماانت 
2 6 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -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

 حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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يجيات تدريسها لتشكل معاً تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتات: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثلثاً  -
 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 الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ال نظمة اجلزائية يف اململكة العربية السعودية.ادلارس  يرشحأ ن  1-1
 واملناقشة 

 أن حيدد الدارس عالقة األنظمة اجلزائية وغريها ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  1-2
طبيقها يف اجملال واليت ميكن ت املتلبسني ابجلرميةاملواد النظامية املتعلقة بضبط  ددوحي

 االحتسايب بشكل إمجايل وكيفية ذلك.

 شفويةوالاالختبارات التحريرية  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

1-3       
 املهارات املعرفية 2

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض .األنظمة اجلزائية يف  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من خالل األنظمة أن يدافع الدارس عن  2-2
 اجلزائية  وغريها يف اململكة العربية السعودية .

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

نة يف األنظمة اجلزائية  . 2-3  االختبارات التحريرية والشفوية ر، حل مشكالت، دراسة حالةلعب دو  أن  يستنبط الدارس املواد املتعلقة ابحلسبة  املضمَّ
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1
 الصفية

3-2    
 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1
 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة

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: .55

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
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 لالتواص ب/

 مصادر التعّلم .فف
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

اال جراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية دراسة تأ صيلية لنظام اال جراءات اجلزائية السعودي، د. سعد  -11
 بن محمد بن عيل بن ظفري.

جراءات الضبط  -12  والتحقيق اجلنايئ يف ضوء نظام اال جراءات اجلزائية، لواء/ كامل بن رساج ادلين مرغالين.ا 
 أ حاكم البطالن يف الرشيعة اال سالمية والقانون، خادل بن عبدهللا الشايف، الرايض. -13
 .ال حاكم السلطانية، أ بو احلسن عيل بن محمد املاوردي -14
 ل يب يعىل.ال حاكم السلطانية،  -15
ال حاكم العامة للنظام اجلزايئ يف ضوء أ نظمة اململكة العربية السعودية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، جامعة  -16

 هـ 1415املكل سعود، لكية العلوم اال دارية / 
، مكتبة 1أ صول التحقيق اجلنايئ دراسة مقارنة بني الترشيعات العربية والفقه اال ساليم، د. محزة محزة، ط.  -17

 هـ .1427 الرشد، الرايض،
ن اتج ادلين، دراسة مقارنة، د. مدين عبدالرمح -أ صول التحقيق اجلنايئ وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية -18

 هـ .1425مركز البحوث: معهد اال دارة العامة، الرايض 
 ضامانت التحقيق اجلنايئ مع املرأ ة ، عبدهللا الش توي . -19
  أ ل ننني .احملقق اجلنايئ يف الفقه اال ساليم، عبدهللا -20
 .حقوق اال نسان يف اال سالم، د . انرص بن محمد البقمي -21
 محمد الزحييلحقوق اال نسان يف اال سالم، د .   -22
، د. شارع بن ”انتصاصاهتا يف مرحليت الاس تدالل والتحقيق ” الضبطية اجلنائية يف اململكة العربية السعودية  -23

 هـ .1426د ال منية، الرايض، انيف الغويري، مركز البحوث وادلراسات، لكية املكل فه
براهمي  -24 املالمح العامة لنظام اال جراءات اجلزائية السعودي ودوره يف حامية حقوق اال نسان، احملايم صالح ا 

 هـ .1427احلجيالن،ط. ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، 
ي، د. خادل  البشري همارات الضبط اجلنايئ يف ال نظمة ال ساس ية واجلنائية، د. فيصل اليوسف، د.عبدهللا -25

 هـ .1430الشايف، د. خادل اجلضعي، حقيبة تدريبية، الرئاسة العامة لهيئة ال مر ابملعروف، الرايض 
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 . نظام اال جراءات اجلزائية -26
 . .ِنظـام هيئة ال مر ابملعروف والهنيي عن املُنكر -27
    النيابة العامة . نظام  -28
 فتحي رسور. د / أ محد –الوس يط يف قانون اال جراءات اجلنائية  -29
براهمي اجلريوي -30    .مهنج اال سالم يف ماكحفة اجلرمية، د. عبدالرمحن ا 
ماكحفة اجلرمية يف اململكة العربية السعودية، د. خادل البرش، ط. ال وىل،  أ اكدميية انيف العربية للعلوم ال منية،  -31

 هـ .1422الرايض 

   تقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية وال2 

 ال يوجد
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة الداخلية. .7
 موقع وزارة العدل. .8
  موقع  هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء . .9

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .10
 موقع النيابة العامة . .11

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 برانمج جامع الفقه واألصول.
 املرافق املطلوبة .قق

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(:

 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .34
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 ا(:هب مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .36
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 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ككك

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .للل
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .ممم

 املشاركة لىع املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . فيها
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ننن
تدريس مستقلني، 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 -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ههه
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 عبدهللا بن فهد القاسم. د. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .املذاهب الفكرية املعاصرة اسم املقرر:  
 1601613-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-11اتريخ التوصيف:  

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .م
 0160613:  3-1601601ورمزه: املذاهب الفكرية املعاصرة.            رمز املقرر:  . اسم املقرر الدراسي 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان .2 .62
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .63

 ه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذ

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث4 .64
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .65
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .66
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .67

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

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

 األهداف .ن
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -32

 تعريف الدارس أببرز املذاهب الفكرية املعاصرة وأثرها وموقف اإلسالم منها .    
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -33

  (.  اسةاإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدر 
       .املذاهب الفكرية املعاصرة أ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 .  ابالحتساب وصلتها املذاهب الفكرية املعاصرة على التعرف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 املراد ابملذاهب الفكرية املعاصرة، والَفْرق بينها وبني األداين واملذاهب والفرق  -1

 2 1 عوامل نشأة املذاهب الفكرية املعاصرة. -2

 2 1 األدوار اليت مرت هبا املذاهب الفكرية املعاصرة. -3

 2 1 مشرتكات املذاهب الفكرية املعاصرة وسبب ذلك . -4

 املعاصرة إىل بالد املسلمني .أسباب انتقال املذاهب الفكرية  -5
 أ/ أسباب داخلية.

 ب/ أسباب خارجية .

1 2 

 2 1 وسائل نشر املذاهب الفكرية املعاصرة . -6
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 اصطناع املناخ املناسب . -أ
 استغالل األوضاع الدينية املنحرفة للهجوم على الدين . -ب
 اختاذ الشعارات املضللة وتروجيها . -ت
 التجرييب وادعاء تناقضهما مع الدين .متجيد العقل والعلم  -ث
 استعمال وسائل التضليل لرتويج هذه املذاهب املزيفة ونشرها .       -ح
  

 أهم النظرايت العلمية احلديثة اليت أدت النتشار املذاهب الفكرية احلديثة. -7
 أ/ نظرية داروين ) النشوء والتطور ( .

 (.ب/ نظرية فرويد ) نظرية التحليل النفسي 
 ج/ نظرية دوركامي ) نظرية العقل اجلمعي( .

 د/ نظرية ماركس ) التفسري املادي للتاريخ ( .  

1 2 

أبرز املذاهب : )العلمانية، الدميقراطية ، الليربالية، الوجودية، االشرتاكية،   -8
 اإلحلاد، العقالنية، القومية والوطنية( 

ياسية واجتماعية # ويتم إيضاح ما أنتجته هذه املذاهب من نظرايت س
 واقتصادية من مخس زوااي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا .
 الثانية :كما هي يف واقعها التطبيقي الغريب .

 الثالثة : مظاهرها يف العامل اإلسالمي.
 الرابعة : موقف اإلسالم منها .

 اخلامسة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب.

9 18 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 ال يوجد
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
اسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً طرق تقييمها و : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة و اثلثاً  -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ويناقش املذاهب الفكرية املعاصرة. الدارس يشرح أن 1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير واملناقشة واحلوار أن يستعرض التطبيقات االحتسابية على أتباع املذاهب الفكرية املعاصرة. 1-2
 واملناقشة

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 اإلفادة وطرقاملذاهب الفكرية املعاصرة يف  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
 منها ونقدها .

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

قواعد النقد واجلدل وتزييف األفكار عند حبث املذاهب الفكرية أن يطبق الدارس  2-2
 املعاصرة.

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

جمادلة وحوار أتباع املذاهب الفكرية أن يدافع الدارس عن العقائد اإلسالمية عند  2-3
 املعاصرة أو املتأثرين بفكرهم .

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أتباع املذاهب الفكريةأن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند جمادلة وحوار  3-1

 أو املتأثرين بفكرهم .املعاصرة 
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1

 استخراج املعلومة من مصادرها السليمةويتقن التعامل مع التقنية يف 
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    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام  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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
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 استقبالأ/ 

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

 مصادر التعّلم .كك
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 .املرجع الرئيس: الوجيز يف املذاهب الفكرية املعاصرة ، د. أمحد بن عبدالعزيز اخللف 
 املراجع املساندة :

 .د. حممد البهي ، . الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب1
 .هـ 1396جمموعة حبوث مقدمة من مؤمتر الفقه اإلسالمي ابلرايض سنة ،  . الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم2
 .. املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 3
 .امليداين حبنكة عبد الرمحن  ،   . أجنحة املكر الثالثة4
 .امليداينحبنكة عبد الرمحن ، . صراع مع املالحدة حىت العظم 5
 .امليداينحبنكة عبد الرمحن . كواشف زيوف ،  6
 .البهي اخلويل، الفكرية املعاصرة وموقف اإلسالم منها. االجتاهات 7
 . فكر القومية احلديثة على ضوء اإلسالم، صاحل العبود .8
 .االجتاهات العقالنية احلدبثة، د. انصر العقل .9
   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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عن اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب يف اجلامعة جملة الدراسات العقدية، الصادرة  -
 اإلسالمية ابملدينة املنورة .

 جملة األصول والنوازل . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .ملنكرا عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1
 موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء . .2
 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع  .3
 اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.موقع  .4
 موقع الدرر السنية . .5

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة. - 

 املرافق املطلوبة .لل
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(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .37
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرةوابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر أخرى  .39
 ال يوجد

 
 
 
 
 
 
 

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأأ
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 .إجراءات تطوير التدريس: .بببب

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثثثث
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .دراسات يف النفس اإلنسانية اسم املقرر:  
 1601614-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

      جامعة ام القرى التعليمية:املؤسسة  اسم هـ1440-3-11 اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ه
 1601614-دراسات يف النفس اإلنسانية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .68
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .69
 املاجستري يف احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .70

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .71
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .72
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .73
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .74
 شطر الطالب ابلعزيزية، شطر الطالبات ابلزاهر -العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكراملعهد  .75

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 :100 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ممم
    

 %0 النسبة:  تذكر أخرى .ننن
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، اات شو(، والسبورات الذكية)الد يقوم أستاذ املقرر ابالستفادة من القاعات اجملهزة مببىن املعهد، واليت يتوافر هبا أجهزة عرض البياانت تعليقات:
 وشبكات االتصال التليفزيوين لتدريس الطالبات.

 األهداف .و
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -1

مبفهوم النفس اإلنسانية وحقيقتها يف املنهج اإلسالمي مقارنة ابلنظرايت الغربية، وفهم أدق للنفس من خالل دراسة يهدف املقرر اىل تعريف الدارس 
 اإلسالمي.وبيان طرق حتقيق الصحة النفسية وبناء الشخصية السوية من خالل املنهج ، الدوافع واالنفعاالت والتفكري 

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

   املناهج ابلقسم.جلنة تطوير تتوالها  املراجعة الدورية للمقرر اليت 
  الصعوابت اليت 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 
 املهارات لديهم.  إشراك الطالب يف تقدمي العروض مما يساعد على تنمية العديد من 
 

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

هج اإلسالمي ، مع إظهار أوجه املقارنة بني املنالنبوية والسنة الكرمي القرآن يف وأحواهلا ومكوانهتا مفهومها: اإلنسانية النفسيتطرق املقرر إىل: 
يف هتذيبها، والتعرف  الماإلس ومنهج اإلنسانيةواالنفعاالت   الدوافعوالنظرايت الغربية يف فهم حقيقة النفس وخصائصها، كذلك استعراض ملبحثي 

 اإلسالمي. الصحة النفسية وعوامل بناء الشخصية يف املنهجعلى التفكري وأمهيته، وأهم املراحل العمرية وخصائص كل مرحلة، مع إظهار بيان أمهية 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 النفس اإلنسانية: مفهومها ومكوانهتا وأحواهلا يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.

ية، الغربية واإلسالم: )التجريبية، السلوكية، التحليلخصائص النفس اإلنسانية بني النظرايت  
 الدارونية، اإلنسانية(.

2 4 

 4 2 الدوافع اإلنسانية: أنواعها ومنهج اإلسالم يف طرق اشباعها وضبطها . 

 4 2 االنفعاالت اإلنسانية: أنواعها وطرق ضبطها وتوجيهها يف ضوء الشريعة اإلسالمية. 

 4 2 والسنة النبوية، وعوامل الوقوع يف أخطاء التفكري وعالجها. التفكري يف القرآن الكرمي

 4 2 مراحل النمو اإلنساين : خصائصها والتوجيهات الشرعية املتعلقة بكل مرحلة.
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 4 2 مفهوم الصحة النفسية وبيان منهج اإلسالم يف عالج االضطراابت النفسية.

 4 2 الكرمي والسنة النبوية.الشخصية السوية وعوامل بناءها يف ضوء القرآن 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 خالل أسبوعياً: ( اليت يقوم هبا الطالبالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63
 ساعة واحدة أسبوعياً.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .64
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ات تدريسها لتشكل معاً تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجي : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

 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 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1

النفس اإلنسانية ومكوانهتا وأحواهلا يف الطالب مفهوم  يوضحأن  1-1
 القرآن الكرمي والسنة النبوية.

- الفصلية االختبارات التعلم الذايت -احملاضرة
 التدريبات

الدوافع واالنفعاالت اإلنسانية: أنواعها ومنهج  أنواعالطالب  حيددأن  1-2
 اإلسالم يف ضبطها وتوجيهها.

احلوار  –التعلم التعاوين 
 املناقشةو 

 -االختبارات الفصلية
 االختبارات الشفهية 

أمهية التفكري يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الطالب  يناقش أن   1-3
 طرق عالجها.النبوية وأهم عوامل الوقوع يف األخطاء وبيان 

-املناقشة والعصف الذهين
  اخلرائط الذهنية

 -االختبارات الفصلية
 عروض الطالب

 املهارات املعرفية 2
يقارن الطالب بني النظرايت الغربية واإلسالم يف فهم خصائص أن  2-1

 النفس اإلنسانية.
-التعلم الذايت-احلوار واملناقشة
 دالتفكري الناق-العصف الذهين

العمل -األحباث
 أوراق العمل-اجلماعي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
مييز الطالب بني مراحل النمو اإلنساين والتوجيهات الشرعية  أن 2-2

 املتعلقة بكل مرحلة.
 -أوراق العمل والتقارير انتعلم األقر  -التعلم التعاوين

 عروض الطالب
2-3 

أهم مؤشرات الصحة النفسية ومنهج اإلسالم يف  الطالب يستنبط أن 
 النفسية. عالج االضطراابت

احلوار -العصف الذهين
االكتشاف -واملناقشة

 واالستقصاء

-االختبارات الصفية
 -املشروعات البحثية

 أوراق العمل والتقارير
2-4 

أن يكتشف الطالب أهم عوامل بناء الشخصية اإلنسانية السوية يف 
 ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية.

احلوار -العصف الذهين
االكتشاف -واملناقشة

 واالستقصاء

-االختبارات الصفية
 -املشروعات البحثية

 أوراق العمل والتقارير
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
مهارات التواصل الفعال أثناء املناقشات اجلماعية داخل أن يستخدم  4-1

 القاعة الدراسية.
 رانتقييم األق-املناقشة الصفية 
 عروض الطالب

-املناقشات الصفية
 عروض الطالب.

خالل ن م املعلومات املتعلقة ابلتكليفات البحثيةأن جيمع الطالب  4-2
 حمركات البحث العلمي وقواعد املعلومات.

 التعلم – ءالبحث واالستقصا
 الذايت

التكليفات البحثية 
 واملالحظة

 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن

5-1    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
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 األنشطة اخلاصة ابملقرر ) تدريبات ، املناقشات الصفية(املشاركة يف  2
 %10 األسبوع الثامن تكليفات حبثية 3
 %60 هناية الفصل االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
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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(.  

 الرد على االستفسارات عن طريق الربيد االلكرتوين 
  ساعات يف االسبوع  (. )مثانيةالرد على استفسارات الطالب خالل الساعات املكتبية 
 اإلرشاد األكادميي 

 
 

 مصادر التعّلم .مم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة.2002حممد عز الدين توفيق) -1
 (، القرآن وعلم النفس، دار الشروق، القاهرة.2001عثمان جنايت)حممد  -2
 (، احلديث وعلم النفس، دار الشروق، القاهرة.1988حممد عثمان جنايت) -3
 (، السلوك اإلنساين بني التفسري اإلسالمي وأسس علم النفس املعاصر ، مكتبة االجنلو، القاهرة.2002عبد اجمليد سيد منصور وآخرون ) -4
 ( الصحة النفسية بني علماء املسلمني وعلماء النفس، دار اهلدي النبوي، القاهرة.2005حل بن إبراهيم الصنيع) صا -5
 ، مكتبة الرشد، الرايض.-من احلمل إىل الشيخوخة واهلرم -( علم النفس املراحل العمرية2017عمر عبد الرمحن املفدى ) -6
 ، مكتبة وهبه، القاهرة. عند علماء املسلمنيات النفسية الدراس( 1981)عبد الكرمي عثمان -7
 ، مكتبة وهبة، القاهرة.اإلنسان وجوده وخالفته يف األرض يف ضوء القرآن الكرمي (، 1990)عبدالرمحن املطرودي -8

 ، مكتبة املعارف، بريوت، لبنان.اإلنسان ذلك اجملهول. (1999) ألكسيس كاريل -11
   ، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.اإلنسان يف العلم احلديث )ب ت( . جوليان هكسلي -12

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 جملة إسالمية املعرفة: الصادرة من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، واشنطن، الوالايت املتحدة األمريكية. -1
 ة عن إدارة أتصيل املعرفة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اخلرطوم، السودان.جملة التأصيل: الصادر  -3
 .1992اصدارات مؤمتر التوجيه اإلسالمي للعلوم، رابطة اجلامعات اإلسالمية ابلتعاون مع جامعة األزهر، مصر،  -5
 .1407سعود اإلسالمية، الرايض، اململكة العربية السعودية، اصدارات ندوة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن -6

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  مركز التأصيل للدراسات والبحوثhttp://www.medadcenter.com/support/44 
  مركز التأصيل اإلسالمي لعلم النفسhttp://irp.iugaza.edu.ps/ 
  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 القرىhttp://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املكتبة الشاملة. -1

http://www.medadcenter.com/support/44
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
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 .هارد الكتب املصورة -2
 املرافق املطلوبة .نن

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(:

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .40
 قاعات احملاضرات 
 قاعات التدريب وحلقات النقاش 
 مكتبة املعهد 
  ابجلامعة عبد هللامكتبة امللك 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
  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(: .42
 ال توجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جججج
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1

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

 استبيان تقييم لقياس رضا الطالب يتم توزيعه عليهم بنهاية املقرر ويتضمن تقييم )احملتوي، طرق التدريس، عضو هيئة التدريس(. .2
 ومقرتحاهتم مرثياهتمالنقاش اجلماعي مع الطالب ملعرفة  .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

  من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس 
 .عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي 
 .تقومي األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار 
 .التقييم الذايت 
 ملف تقرير املقرر 
 .قوائم املراجعة للممارسات التدريسية 
 .استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر 
  الطالب يف املقررنتائج 
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 إجراءات تطوير التدريس: .حححح
  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 
 .التنوع يف استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات املقرر وتغطي الفروق الفردية بني الطالب 

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

 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 التدريس 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: .دددد
 االثرائية الالزمةمراجعة تقدم الطالب يف املقرر ووضع االنشطة 

 دوري. بشكل ومفرداته 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  ملناقشة تقوميالذين بقومون بتدريس نفس املقرر  هيئة التدريس اءدورية مع اعض عقد اجتماعات

 وسلبيات حمتوى املقرر، واقرتاح احللول املناسبة للتعديل والتطوير
  يف عليه  لالزمةا التعديالتتكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء

 ابملقرر.ضوء نتائج الدراسات العاملية احلديثة فيما يتعلق 
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 . معاصرةقضااي احتسابية  اسم املقرر:  
 1601615-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-9اتريخ التوصيف:  

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

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ي
 1601615-3اسم املقرر الدراسي ورمزه: قضااي احتسابية معاصرة                  رمز املقرر:    . 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .77

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثالث4 .78
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .79
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .80
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .81

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
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 تعليقات:

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

 األهداف .أأ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -7

                                  .ضااي احتسابية معاصرةوضع حلول مناسبة لق        
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -8

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
  .     القضااي االحتسابية املعاصرة  اقع واملقاالت املصنفة يف أ/ االطالع على أهم الكتب واملو 

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

 (. دليل الربانمج يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمةوصف املقرر الدراسي  .غ
 وصف عام للمقرر:

 قضااي احتسابية معاصرة والتأصيل للحلول والبدائل الشرعية املناسبة هلا  . عرض

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 والنهي عن املنكر .فقه الواقع ودوره يف تفعيل األمر ابملعروف  - 1

املنكرات املتعلقة ابلعقيدة : ) اإلرهاب والغلو والتكفري، السحر والشعوذة،  - 2
 9 3 دورات الطاقة وحنوها ( .

منكرات التقنيات احلديثة ) مواقع التواصل االجتماعي ، تقنية العامل االفرتاضي(  - 3
. 2 6 

ربامج يف هذا العصر ) القنوات اهلابطة ، المنكرات اإلعالم املتنوعة اليت انتشرت  - 4
 6 2 املنحرفة، .... ( .
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املنكرات األسرية )  التفكك األسري ، اخلدم يف البيوت ، هروب الفتيات ...  - 5
 9 3 اخل (.

املنكرات األخالقية )املعاكسات، ظاهرة االبتزاز، األلبسة واملظاهر اخلادشة  - 6
 9 3 االختالء واالختالط ( . للحياء، املخدرات واملسكرات ،

* يقوم الطالب مبناقشة بعض القضااي االحتسابية املعاصرة يتناولون فيها: التعريف 
والتوصيف ، واألسباب واملربرات ، والعالج واحللول ، مع دعم البحث ابحلوادث 
والدراسات واإلحصاءات، وبيان جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر جتاه 

الظاهرة أو الواقعة. فالدراسة تقوم على أساس حتليل املشكلة، ومعرفة أسباهبا،  هذه
ومناطق انتشارها، ودعم ذلك ابإلحصاءات واألرقام، واقرتاح احللول والبدائل املناسبة 

 هلا، وفق الضوابط الشرعية واألنظمة املرعية .   

  

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68
 ال يوجد

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .69
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس 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.عملية 
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار اد احللول.إلجي ويناقشها،  القضااي االحتسابية املعاصرة  بعض  الدارس يستعرض أن 1-1
 واملناقشة 

1-2       
 املهارات املعرفية 2

يتمكن من و  القضااي االحتسابية املعاصرة يف  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
 اإلفادة منها .

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية هينالذالعرض واملناقشة واحلوار والعصف  . اصرة القضااي االحتسابية املعويوظفه يف عملية   فقه االحتسابالدارس  يطبقأن  2-2
الدارس  إمكان تطبيق الشريعة يف ظل التحدايت املعاصرة إبجياد احللول  يربهنأن  2-3

 املناسبة.
 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبةأن يطور الدارس  3-1

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يتقن الدارس مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايب 4-1

 التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمةويتقن 
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    

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .70

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 عمل (االختبار التقين ) ورقة  3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
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/
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 مصادر التعّلم .هه
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 فقه النوازل، لـ د. بكر أبوزيد. -1    
 أصول النوازل، لـ أ.د حممد بن حسني اجليزاين. -2
 واثئق النوازل، لـ أ.د حممد بن حسني اجليزاين. -3
 أعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية. -4
 الفتوى يف الشريعة اإلسالمية، لـ الشيخ عبدهللا آل خنني. -5
 التكييف األصويل وأثره يف النوازل املعاصرة، لـ أ.د. عبدالرمحن السديس. -6
 االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، لـ د. حممد فوزي فيض هللا. -7
 حكام النوازل الفقهية املعاصرة، لـ د. مسفر القحطاين.منهج استنباط أ -8
 املقاصد الومهية وأثرها يف الفتوى، لـ أد. فيصل احللييب. -9
 
   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

، فقه األصول -رابطة العامل اإلسالمي –اإلسالمي  اجملالت العلمية: ) الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، اجملمع الفقهي -
 إخل ( -اجلمعية الفقهية السعودية والنوازل،

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .1
  موقع وزارة العدل . .2
 العامة للبحوث العلمية واإلفتاء .موقع الرائسة  .3
 موقع الدرر السنية . .4

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 برانمج جامع الفقه واألصول.
 املرافق املطلوبة .وو

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

 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 
 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .43
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
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 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .45
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .زززز
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .سسسس

 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .شششش
تدريس مستقلني، 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 -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صصصص
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .( األجهزة الرقابية يف اململكة العربية السعودية3اسم املقرر: األنظمة )  
 1601616-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-11اتريخ التوصيف:  

 احلسبة   -املنكراملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن القسم:  -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب

 1601616-3رمز املقرر:           ( األجهزة الرقابية يف اململكة العربية السعودية.3األنظمة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
 ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم 3 .83

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الرابع4 .84
 (2األنظمة ). املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .85
 املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد . املتطلبات6 .86
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .87

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ششش
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
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 تعليقات:

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

 األهداف .تت
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -9

 ، ومهامها.ململكة العربية السعوديةا أبجهزة الرقابة يفتعريف الطالب 

لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -10
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 . على أهم الكتب واملواقع واملقاالت اليت تناولت األجهزة الرقابية واختصاصاِتاأ/ االطالع 

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

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

 دراسة مجليع ال هجزة الرقابية يف اململكة العربية السعودية وانتصاصاهتا وأ نظمهتا.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 اململكة العربية السعودية .نشأة أجهزة الرقابة يف -

 )املفتشية العامة(. 
1 3 

 3 1 خصائص أجهزة الرقابة يف اململكة العربية السعودية .-

 3 1 تبعية ( . -أنواع أجهزة الرقابة يف اململكة . ) أصلية -

 6 2 جملس الشورى ( –جملس الوزراء  –اجلهات الرقابية العليا ) امللك 
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 يف اململكة .جماالت أنظمة الرقابة -

 الرقابة: ) األخالقية، املالية، اإلدارية، األمنية...(
1 3 

 أجهزة الرقابة األخالقية  : -

) الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر تقوم يف جزء من مهامها 
 بذلك (. 

 )النائب العام (

1 3 

 أجهزة الرقابة القضائية ،ونظامها .-

 املظامل:  احملكمة اإلدارية () ديوان 

 التأمينية ( –) جلان املنازعات:  املصرفية 

2 6 

 أجهزة الرقابة اإلدارية ،ونظامها  .-

 املباحث اإلدراية ( . –) هيئة الرقابة والتحقيق 
1 3 

 أجهزة الرقابة املالية ،ونظامها .-

 ) ديوان املراقبة العامة (.
1 3 

 3 1 نشأهتا ، واختصاصاهتا .هيئة مكافحة الفساد ، 

 بعض األجهزة الرقابية التبعية ) الرقابة جزء من مهامها ( .-

 وزارة الداخلية .

 النيابة العامة ) إدارة الرقابة على السجون (.

 وزارة العدل ) التفتيش القضائي (.

 وزارة التعليم ) التوجيه الرتبوي (.

3 9 
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 البلدايت واألماانت 

 للجمارك .اهليئة العامة 

 وزارة اإلعالم .

 إدارات التفتيش واملتابعة يف املؤسسات احلكومية.
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73
 ال يوجد

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .74
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معاً قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها ل: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على اثلثاً  -

 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ال هجزة الرقابية يف اململكة العربية السعودية.ادلارس  يسميأ ن  1-1
 واملناقشة 

 أن حيدد الدارس عالقة األجهزة الرقابية  ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  1-2
طبيقها يف اجملال واليت ميكن ت املتلبسني ابجلرميةاملواد النظامية املتعلقة بضبط  ددوحي

 االحتسايب بشكل إمجايل وكيفية ذلك.

 شفويةوالاالختبارات التحريرية  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

1-3       
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املهارات املعرفية 2

، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض يكتشف األجهزة واإلدارات الرقابية التبعية .   أن 2-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين ية .الرقابية األصلية والتبعية ، وبني اختصاصاِتا الوالئأن مييز بني األجهزة واإلدارات  2-2
نة يف أنظمة األجهزة الرقابية. 2-3  ويةالتحريرية والشفاالختبارات  لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة أن  يستنبط الدارس املواد املتعلقة ابحلسبة  املضمَّ

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
     ال يوجد 3-1
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
       ال يوجد  4-1
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .75

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 االختبار التحريري ) نصفي ( 2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
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 .يي
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 .النظام ال سايس للحمك -  -11
 .نظام ديوان املراقبة العامة - -12
 .نظام القضاء - -13
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 .نظام اخلدمة املدنية ولواحئه - -14
 .نظام هيئة ال مر ابملعروف واهنيي عن املنكر  - -15
 نظام هيئة الرقابة والتحقيق.- -16
    النيابة العامة . نظام  -17

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

 ال يوجد
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

موقع  –راقبة العامة ديوان امل –هيئة الرقابة والتحقيق  –النيابة العامة  –وزارة العدل  –مواقع : ) هيئة جملس اخلرباء مبجلس الوزراء 
 . وزارة اخلدمة املدنية ( -الرائسة العامة لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  

 ت، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميا. 4
 ال يوجد

 املرافق املطلوبة .أأأ
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(:
 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .46
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .47
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمةمصادر  .48
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:.ظظظظ
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
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 إجراءات تطوير التدريس: .عععع
 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .فففف
 .الدورية والتكليفات التحصيلية راتواالختبا املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .األسانيدالتخريج ودراسة  اسم املقرر:  
 1601617-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-3-10اتريخ التوصيف:  

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ثث
 0160617 : 3-1601601رمز املقرر:              .. اسم املقرر الدراسي ورمزه: التخريج ودراسة األسانيد1

 ساعتان .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .88
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .89

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

 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .90
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .91
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .92
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .93

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ظظظ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .أأأأ
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 تعليقات:

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

 األهداف .جج
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -18

 . التخريج ودراسة األسانيدإكساب الدراس معارف ومهارات أساسية يف     
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -19

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
 يف ذكل. واملساعدة راسة األسانيدالتخريج ودأ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 وطرق احلكم عليها من حيث الثبوت وعدمه .عزوها إىل مصادرها ب األحاديث النبوية واآلاثرطرق توثيق وصف ل 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 الدراسة يف هذا املقرر تشتمل على قسمني :

 القسم األول اجلانب النظري : 

 وفيه يدرس الطالب ما أييت :

 أواًل: تعريف التخريج:

)تعريفه: لغة واصطالحاً، مدلوالته يف االصطالح ، الفرق بني اإلخراج والتخريج، 
مدلوالته عند املتقدمني من مؤلفي املصنفات ونقاد احلديث ، مدلوالته عند املتأخرين، 

2 4 
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األحاديث إىل مظاهنا، شيوع هذا املصطلح عند املتأخرين الفرق بني التخريج وعزو 
 وما ترتب على ذلك (.

 4 2 اثنياً : التعريف أبهم كتب التخريج.

 اثلثاً : دراسة األسانيد:

 اخلطوات املتبعة يف دراسة األسانيد وختريج األحاديث.

 

2 4 

 4 2 اآلتية: أهم طرق التخريجاخلطوة األوىل :  الكشف عنها يف املصادر املختلفة ودراسة 

 التخريج عن طريق معرفة راوي احلديث من الصحابة . -1
 التخريج عن طريق أول لفظ يف منت احلديث. -2

1 2 

 التخريج عن طريق معرفة كلمة مشتقة يف منت احلديث. -3
 التخريج عن طريق معرفة موضوع احلديث. -4

1 2 

 إسناداً.التخريج عن طريق النظر يف حال احلديث متناً أو  -5
 التخريج بواسطة جهاز احلاسوب . -6

1 2 

 اخلطوة الثانية: دراسة رجال احلديث وما يتعلق إبسناده، ويتبع يف ذلك ما يلي:
 ترمجة الرجال وكيفية استخراجها .  -1
 دراسة حال الراوي ، واحلكم عليه. -2
ما يراعى يف تراجم املتفق على ثقتهم أو تركهم من االختصار وعدم  -3

 التطويل.
املقارنة بينه وبني غريه من األحاديث األخرى ملعرفة املتابعات والشواهد أو  -4

 الكشف عما فيه علة أو شذوذ.

1 2 

 4 2 اخلطوة الثالثة: احلكم على احلديث.

 رابًعا : التعريف ببعض كتب التخريج اخلاصة ابلفقه واألصول والعقائد والتفسري:
  اخلاصة ابلفقه:التعريف ببعض كتب التخريج 
 (.762للحافظ الزيلعي )ت  –نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  -1

1 2 
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امللقن  لعمر بن علي ابن –البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري   -2
 هـ(.804)ت

 هـ(.458للحافظ البيهقي )ت –ختريج أحاديث األم للشافعي  -3
 هـ (  1420لأللباين ) ت  –ختريج أحاديث منار السبيل البن ضواين  -4

 
 : التعريف ببعض كتب التخريج اخلاصة بكتب أصول الفقه 

البن  –موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر  -1
 هـ(.852ختريج ابن حجر العسقالين)ت  -هـ(646احلاجب)ت

لعراقي ختريج ا –ختريج أحاديث منهاج البيضاوي لتاج الدين السبكي   -2
 هـ(.806)ت
ري ختريج ابن كث –حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب  -3

 هـ(.774)ت
 : التعريف ببعض كتب التخريج اخلاصة ابلعقائد 

هـ( 1014القاري)ملال علي  –فرائد القالئد على أحاديث شرح العقائد  -1
 هـ(.537لعمر بن حممد النسفي )ت –يف ختريج العقائد النفسية 

جلالل  -هـ(791ختريج أحاديث شرح العقائد لسعد الدين التفتازاين )ت  -2
 هـ(.911الدين السيوطي)ت

جلالل الدين السيوطي  –مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفاء       -3
 هـ(.911)ت

 
  التخريج اخلاصة بكتب التفسري :التعريف ببعض كتب 

ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري  للحافظ  -1
 هـ(.762الزيلعي )ت

ختريج احلافظ ابن  –الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف  -2
 هـ(.852حجر)ت

 -هـ(691الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري القاضي البيضاوي )ت -3
 هـ(.1031الرؤوف املناوي)تختريج عبد 

1 2 

     القسم الثاين اجلانب التطبيقي :
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خيتار فيه مناذج للدراسة والتطبيق من كتب احلديث واحلسبة وخباصة الكتب املعلة  
 كسنن الرتمذي والنسائي ومسند البزار وغريها .

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .78
 ال يوجد 

 
 

 اطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسه خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع .79
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

االختبارات التحريرية  العروض التقدميية واملناقشة واحلوار األسانيد والتخريج . ويناقش طرق دراسة الدارس يشرح أن 1-1
 والشفوية
 واملناقشة 

1-2       
1-3    

 املهارات املعرفية 2
ي ، والتعلم اجلماع التقدميية العروض التخريج ودراسة األسانيديف  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1

ومالحظات الطالب، وابالكتشاف، 
 دراسة حالة

االختبارات التحريرية 
 والشفوية
 واملناقشة

العرض واملناقشة واحلوار والعصف  يف حبوثه العلمية . التخريج ودراسة األسانيدأن يطبق الدارس قواعد  2-2
 الذهين

االختبارات التحريرية 
 والشفوية

2-3       
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3

ي ، والتعلم اجلماع التقدميية العروض أن يتجاوب مع زمالئه يف مشاريع التخريج اجلماعية .  3-1
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

  دراسة حالة

 مشروع مجاعي   
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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
العرض واملناقشة واحلوار والعصف  استخدام احلاسوب يف التخريج ودراسة األسانيد .أن يعرض الدارس مهارات  4-1

 الذهين والتدريب الصفي
 عرض مشروع    

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م
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 .ببب
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 أصول التخريج ودراسة األسانيد للدكتور حممود الطحان . -1
 املهدي عبد القادر عبد اهلادي.طرق ختريج حديث رسول هللا  للدكتور عبد  -2
 الواضح يف فن التخريج ودراسة األسانيد د.سلطان سند العكايلة ومجاعة.  -3
 التأصيل ألصول التخريج لبكر أبو زيد. -4
 التفريج يف أصول التخريج للغماري : أمحد الصديق . -5
 طيف.كشف اللثام عن أسرار ختريج أحاديث سيد األانم د.عبداملوجود عبدالل -7
 حتفة األشراف مبعرفة األطراف .احلافظ مجال الدين املزي. -8
 إحتاف املهرة أبطراف املسانيد العشرة . احلافظ ابن حجر العسقالين. -9

 نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي. -10
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  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي. -11
   جملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )ا2 

 جملة احلكمة . -
 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الصادرة من جامعة الكويت . -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 موقع الدرر السنية . -
 ملتقى أهل احلديث . -
 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4

 برانمج املكتبة الشاملة. -                                                          
 . جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية املطهرة -   

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

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

 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .49
 التقليدية . قاعات احملاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرةوابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 ا(:هب مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .51
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .لللل
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 
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 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .مممم

 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية . تطبيق
 املشاركة لىع املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 

 . فيها
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هههه
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 
 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 إثباهتا وطرق والتعزيرات احلدود فقه اسم املقرر:  
 1601618-3رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-9  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .حح
 0160618:  3-1601601الدراسي ورمزه: فقه احلدود والتعزيرات وطرق إثباهتا                رمز املقرر:  . اسم املقرر 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلسبة3 .95

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الرابع4 .96
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .97
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد6 .98
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ال يوجد 7 .99

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

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .جججج
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .هههه
    

  النسبة:  تذكر أخرى .وووو
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 تعليقات:

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

 األهداف .خخ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -20

    إثباِتا .                وطرق والتعزيرات احلدود فقهإكساب الدراس معارف أساسية يف     
لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -21

  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة
  .     إثباِتا   وطرق والتعزيرات احلدود فقهأ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 إثباِتا  . وطرق والتعزيرات فقهيا ومعرفة أدلتها مسائل احلدود دراسة 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

احلكمة من تشريع العقوبة يف اإلسالم، والرد على الشبهات املثارة حول احلدود  - 1
 والتعزيرات .  

1 3 

تعريفات املصطلحات ذات الصلة: )احلدود، التعازير، اجلرمية، العقوبة( والفروق  -2
 بينها  

1 3 

ليها، عحكم إقامة احلدود والتعزيرات وتنفيذها، وحكم الشفاعة فيها، والسرت -3
 ومن يقيمها، وصفة إقامتها، وأماكن إقامتها.

1 3 

أنواع احلدود، وعقوابهتا املقررة، وكيفية استيفائها : )الزان ، القذف ، السكر ،  -4
 12 4 السرقة ، احلرابة،  البغي، الردة ( .  
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 3 1 تداخل احلدود ، ومسقطات احلد: )الشبهة ، الرجوع عن االعرتاف ، التوبة(. -5

 3 1 ضوابط العقوبة التعزيرية  . -6

خصائص العقوبة التعزيرية : )عقوبة غري مقدرة، ختتلف ابختالف الناس، ال يشرتط  -7
 3 1 فيها البلوغ ( .

أنواع العقوابت التعزيرية: )توبيخ، إنذار، عزل، نفي، غرامة، حبس، تشهري، جلد،  -8
 3 1 قتل، العقوابت البديلة (.

جرائمها: ) الشذوذ اجلنسي، الرشوة، االختالس، التزوير،  دراسة لبعض  -9
 6 2 املخالفات املرورية، الغش التجاري ( .

 طرق إثبات احلدود  والتعزيرات:  –10

أ( الشهادة : تعريفها، دليلها، حكمها، شروطها، مراتبها، أنواعها، الرجوع 
 عنها، تزكية الشهود. 

  أنواعه، ما يؤثر فيه، الرجوع عنه ب( اإلقرار : تعريفه، دليله، شروطه،

جـ( اليمني : تعريفها ، أقسامها ، مىت توجه اليمني؟ ، وإىل من توجه؟ النكول 
 عنها .

 د( الوسائل احلديثة .

2 6 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 42     42 الفعليةساعات التدريس 
 3     3 الساعات املعتمدة

 



 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 

 

193 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 ال يوجد

 
 
 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .84
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ت التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجااثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 العملية وأثرها يفويناقش مسائل احلدود والتعزيرات وطرق إثباِتا،  الدارس يشرح أن 1-1
 االحتسابية.

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار
 واملناقشة 

1-2       
1-3    

 املهارات املعرفية 2
ا فقه احلدود والتعزيرات وطرق إثباِت املتخصصة يف املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1

 .منها واإلفادة
، والتعلم اجلماعي  التقدميية العروض

وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 
 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة

عملية االحتساب  من حيث طرق مسائل احلدود والتعزيرات أن يوظف الدارس  2-2
 اإلثبات والشهادة .

 االختبارات التحريرية والشفوية العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة . احلدود والتعزيرات وطرق إثباِتا أن يدافع الدارس عن فقه 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار أن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند القيام بشعرية احلسبة 3-1
 الصفية

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 
 والتدريب الصفي

االختبارات الشفوية   
 واملالحظة الصفية

العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين  ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة 4-2
 والتدريب الصفي

االختبارات الشفوية   
 واملالحظة الصفية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 5 االختبار الشفوي ) نصفي ( 1
 %20 7 نصفي (االختبار التحريري )  2
 %10 9 االختبار التقين ) ورقة عمل ( 3
 %60 16 االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن
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 .ثثث
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 : الرئيس املرجع
 الوجيز يف أحكام احلدود والقصاص والتعزيرات ، لـ أ.د. ماجد أبو رخية . -

 املراجع املساندة :
 البن اجملتهد بداية ، للكاساين الصنائع بدائع ، اهلمام البن القدير فتح: )  األربعة املذاهب يف املتعددة الفقهية الكتب - 1  

 (. للبهويت ناعالق كشاف  قدامة، البن املغين  ، للنووي املهذب شرح اجملموع ، للماوردي الكبري احلاوي للقرايف، الذخرية ، رشد
 . تيمية ابن اإلسالم لشيخ ، الشرعية السياسة - 2
 . عامر العزيز عبد ، اإلسالمية الشريعة يف التعزير - 3
 . زهرة حممد أبو ، والعقوبة اجلرمية - 5
 امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان . -6
 . زيد أبو هللا عبد بن بكر. د ، القيم ابن عند والتعزيرات احلدود -7
 . الزحيلي حممد. د ، اإلثبات وسائل - 8

  .عليان شوكت. د ، واإلثبات الدعوى يف الوجيز -89
 سلطة القاضي يف تقدير العقوبة التعزيرية ، عبدهللا آل خنني . -10
 جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية . -11

   . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 العدل. جملة وزارة -
 اجمللة القضائية. -
 اجمللة الفقهية السعودية . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .5
  موقع وزارة العدل . .6
 موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء . .7
 الدرر السنية .موقع  .8

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة.  -

 برانمج جامع الفقه واألصول.
 املرافق املطلوبة.ججج

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

 مقعدا . 30 – 20قاعة فهيا 

 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .52

 التقليدية . قاعات احملاضرات
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53

 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرة وابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 
 هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة .54

 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وووو

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:.يييي
 .. االستباانت

 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأأأ
 .الذايت التقييم استبانة تطبيق. 
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 
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 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 إجراءات تطوير التدريس: .ببببب

 .الواحد املقرر مدرسي بني األقران تعليم اسرتاتيجية . تطبيق
 طلبة زوحتفي ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 

 . فيها املشاركة على املقرر
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثثثثث
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -
 . املقرر وتطوير لتحسني التخصص ألعضاء الدورية االجتماعات -
 . املقرر وسلبيات إجيابيات ومناقشة املقرر تقرير كتابة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 .الرتبية اإلسالمية و حتدايت العصر اسم املقرر:  
 1601619-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-11  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .دد
 1601619-2رمز املقرر:                املقرر الدراسي ورمزه: الرتبية اإلسالمية و حتدايت العصر. اسم 1
 ساعتان .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .100
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

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

 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .102
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .105
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: X قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .حححح
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .يييي
    

  النسبة:  تذكر أخرى .كككك
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 تعليقات:

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

 األهداف .ذذ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -22

 الرتبية اإلسالمية على إجياد احللول الرتبوية هلذه التحدايت .  وبقدرة تعريف الدارس أبهم التحدايت املعاصرة  -
 إكساب الدارس مهارات وأساليب الرتبية اإلسالمية يف التعامل مع التحدايت املعاصرة.و  -

مراجع لومات أو )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -23
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

       .الرتبية اإلسالميةأ/ االطالع على أهم الكتب واملواقع واملقاالت املصنفة يف 

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

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

 هلا. التحدايت املعاصرة استعراض ألهم املواضيع الرتبوية، و 

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .86

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 2 مدخل عام ألهم التحدايت املعاصرة. -

 التحدايت املعاصرة: -
صراع  .االنفجار املعريف، والتحدايت التقنية، والتغيري السريع يف اجملتمعات 

 الثقافات ، صراع القيم، العوملة، الغزو الفكري

2 4 

 4 2 اإلسالمية ، ودورها املأمول.مؤسسات الرتبية  -

 4 2 النظام الرتبوي اإلسالمي واستيعابه للتطورات املعاصرة. -
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 4 2 املفكرون الرتبويون املسلمون ) أعالم الرتبية اإلسالمية ( . -

 4 2 الرتبية اإلسالمية واملتغريات االجتماعية يف جمتمعنا املعاصر . -

بوية واستيعابه لتطورات العصر واألنظمة الرت مقارنة النظام الرتبوي اإلسالمي  -
 األخرى.

3 6 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .88
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .89
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دريسها لتشكل معاً م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثاً  -

 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 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

 االختبارات التحريرية والشفوية العروض التقدميية واملناقشة واحلوار ويناقش خصائص الرتبية اإلسالمية وحتدايِتا . الدارس يشرح أن 1-1
 واملناقشة 

 االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير واملناقشة واحلوار الغربية يف الرتيبة وموقف اإلسالم منها .أن يستعرض املذاهب  1-2
 واملناقشة

1-3    
 املهارات املعرفية 2

منها  وطرق اإلفادة يف الدراسات الرتبوية  املتخصصة املراجع الدارس يستخدم  أن 2-1
 ونقدها .

 اجلماعي، والتعلم  التقدميية العروض
وابالكتشاف، ومالحظات الطالب، 

 دراسة حالة

 االختبارات التحريرية والشفوية
 واملناقشة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
قواعد النقد واجلدل وتزييف األفكار عند دراسة طرائق الرتبية  يف أن يطبق الدارس  2-2

 املدارس الغربية املعاصرة.
 شفويةوالاالختبارات التحريرية  العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين

أن يدافع الدارس عن الرتبية اإلسالمية عند جمادلة وحوار أتباع املذاهب الغربية  2-3
 املعاصرة أو املتأثرين بفكرهم .

 االختبارات التحريرية والشفوية لعب دور، حل مشكالت، دراسة حالة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
املعاصرة  أتباع املذاهب الغربيةأن يطور الدارس شخصيته وانفعاالته عند جمادلة وحوار  3-1

 أو املتأثرين بفكرهم .
االختبارات الشفوية واملالحظة  العرض واملناقشة واحلوار

 الصفية
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 مهارات االتصال الفّعال وجييد احلوار يف املوقف االحتسايبأن يتقن الدارس  4-1

 ويتقن التعامل مع التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمة
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: .90

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ه
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.ححح
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ، حممد شحات اخلطيب، وآخرون .أصول الرتبية اإلسالمية( 1
 ، ماجد عرسان الكيالين.فلسفة الرتبية اإلسالمية( 2
 .حسن إبراهيم عبد العال و ، عبد الغين عبود،  الرتبية اإلسالمية وحتدايت العصر( 3
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 . ، عبد الرمحن بن عبد هللا الفاضلالرتبية اإلسالمية وحتدايت العصر( 4
 ، إسحاق الفرحان. الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة( 5
  .، مراد هوفمان ، ترمجة مؤسسة ابفاراي للنشر وجملة النور الكويتيةاإلسالم كبديل( 6
 .، د.حممد أبو حيىي وآخرون، عّمان، دار املناهجالثقافة اإلسالمية، ثقافة املسلم وحتدايت العصر( 7 
  .د. إميان عبد املؤمن سعد الدين، الرايض ، الثقافة اإلسالمية والتحدايت املعاصرة( 8 
 م.2002، 1للماليني، ط، د. حممد الشبيين، بريوت، دار العلم صراع الثقافة العربية اإلسالمية مع العوملة (9

هـ موضوع قيم اإلسالم، احلوار 1424، الرايض، وزارة الرتبية والتعليم، شعبان 101، العدد جملة املعرفة( 10
 االنفتاح على العامل.

 .، دار الندوة العاملية للشباب اإلسالمياملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة(   11
   املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج 2 

 ال يوجد
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع منهل . .1
 موقع وزارة الرتبية . .2
 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هليئة العامة الرائسة موقع .3
 . القرى أم جلامعة التابعة للحسبة السعودية اجلمعية موقع .4
 اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.موقع  .5
 موقع الدرر السنية . .6

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 برانمج املكتبة الشاملة. - 

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .55
 التقليدية . احملاضراتقاعات 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .56
 . نية يو التلفز  يُضاف ادلائرةوابلنس بة للطالبات بروجكرت ، السبورة الذكية . 

 هبا(: أرفق قائمةمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .57
 ال يوجد

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

 .. االستباانت
 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .خخخخخ
 .الطالب إجناز ملف تقييم. 

 . تقييم ملف إجناز املقرر .
 .إجراءات تطوير التدريس: .ددددد

 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 
دريس ت إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة .ذذذذذ

مستقلني، 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 -
 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  .ررررر

 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . تكليفات من الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 د. عبدهللا بن فهد القاسم. اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 
 

 

 

 منوذج

 الدراسيتوصيف املقرر 
 
 
 

 اسم املقرر: رسالة املاجستري.  
 1601620-10رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-14اتريخ التوصيف:  

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .رر
 1601699-10رمز املقرر:                                       . رسالة املاجستري. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعات 10. عدد الساعات املعتمدة: 2 .106
 ماجستري احلسبة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .107

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

 اخلامس   . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .108
 من الربانمج %50اجتياز  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .109
 ال يوجد  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .110
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

    النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .مممم
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس
    

  النسبة:  تذكر أخرى .عععع
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  تعليقات:

 األهداف .زز
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -9

ابة مهارة كتالدارس ما درسه يف مادة البحث العلمي من مناهج وأخالق ومشكالت وأدوات متعلقة به، إلكسابه  أن يطبق
 البحوث العلمية .

لومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -10
  (.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 

 جمال حبثه .االطالع واإلفادة على أهم املصادر العلمية واملواقع واملقاالت املصنفة يف   -

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

ما متعلقة ابحلس بة ، ويبحهثا حبثا علميا مؤصال بتطبيق قواعد البحث املطلوب يف املادة أ ن يتناول الطالب مشلكة 

 ومناهجه وأ دواته .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .91
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .92
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

         ساعات التدريس الفعلية
 10     10 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .93
 ال يوجد

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .94
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس 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.عملية 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1    
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    
2-2    
2-3       

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1    
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يتقن الدارس مهارات البحث العلمي واستعمال أدواته، 4-1

 التقنية يف استخراج املعلومة من مصادرها السليمةويتقن التعامل مع 
العرض واملناقشة واحلوار والعصف الذهين 

 والتدريب الصفي
االختبارات الشفوية واملالحظة   

 الصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .95

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

1    
2    
3    
4    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .و
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 .ددد
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

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

 ال يوجد
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

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

 برانمج املكتبة الشاملة.  -
 برانمج جامع الفقه واألصول.

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
  

  املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .58
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59
 هبا(: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة مصادر أخرى )حددها: .60
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 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ززززز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .سسسسس
 .. االستباانت

 .الطالب مع واحلوار النقاش. 
 . الطالب واقرتاحات ملحوظات. 

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

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصصص
 . يهاف املشاركة على املقرر طلبة وحتفيز ابملناهج، صلة ذات موضوعات تتناول خارجه، من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورش القسم تنظيم. 
 . اجملال يف يستجد ما أو احلديثة االجتاهات وفق املستمر التحديث. 

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

 مؤسسة أخرى(:
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ططططط
 .الدورية والتكليفات التحصيلية واالختبارات املقرر، حملتوى دورية مراجعة عمل -
 . الطالب أجنزه ملا مستمرة متابعة -

 

 عبدهللا بن فهد القاسم.د.  اسم منسق الربانمج:

 1440-4-..4... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 
 

 

  


