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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر سم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 -عملي -معتمدة )

 (نظري

املستوى 
 األول

دراسات متقدمة يف املصادر  2-602761
 مقرر اجباري احلديثية

 ال يوجد
2 

 2 ال يوجد مقرر اجباري منهج النقد احلديثي 2-602762
 2 ال يوجد مقرر اجباري دراسات متقدمة يف علم الرجال 2-602763
دراسات متقدمة يف فقه  2-602764

 احلديث
 مقرر اجباري

 ال يوجد
2 

املستوى 
 الثاين

دراسات متقدمة يف  2-602771
 مقرر اجباري اصطالحات احملدثني

منهج 
النقد عند 

 احملدثني
2 

دراسات متقدمة يف علل  2-602772
 احلديث

 مقرر اجباري
 ال يوجد

2 

موضوعية يف التنمية دراسات  2-602773
    املستدامة من السنة النبوية

 مقرر اجباري

دراسات 
متقدمة يف 

فقه 
 احلديث

2 

 الدفاع عن دراسات متقدمة يف  2-602774
 السنة

 مقرر اجباري
 ال يوجد

2 
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 .توصيف املقررات الدراسية 4 /1 /4
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                      هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                            مية: جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعلي

 القسم: الكتاب والسنة                                         الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 602761-2رمز املقرر         : دراسات متقدمة يف املصادر احلديثيةاسم املقرر الدراسي 01

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه. الربانمج )أو الربامج( الذي 3
 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر. فرع أو فروع 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •
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  النسبة: ال أخرى تذكر •
 

 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف .ب
 هدف املقرر الرئيسي: 
ومناهجهم وروابط ما بينها يف بطون املصادر احلديثية للكشف عن أسرارها ومقاصد مؤلفيها متعمقة فتح آفاق لدراسات 

 ووجوه التكامل اليت متنحها املصادر بعضها لبعض.
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، 
 .بةواألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطل

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

 وصف عام للمقرر: 
هذا املقرر يقدم على شكل حلقات حبثية، لدراسات دقيقة للمصادر احلديثية ومناهجها وعالقاهتا وأسرارها، حيث ال 

 املعرفة أبكثر هذه املصادر وحمتوايهتا واترخيها حتتاج إىل تعمق يسمح ابستثمارها على الوجه التخصصي األكمل.تزال 
حيث يضع أستاذ املقرر خطة حبثية تشمل أحبااث بعدد الطالب ليعمل الطالب كل على حدة لتحقيق أهداف هذه 

رر حيث تعد كل دورة من دورات تدريسه متكاملة مع اخلطة، وعلى اخلطة أن تكون مبنية على اخلطط السابقة يف املق
 الدورة السابقة هلا وممهدة للدورة الالحقة هبا.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
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 قائمة املوضوعات
عدد 

األساب
 يع

 ساعات التدريس 

املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف 
املصادر احلديثية.حدود   

يقدم املقرر على شكل مشروع حبث يعمل فيه عدد من الباحثني: ويضع 
األستاذ اخلطة البحثية للمقرر واليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن 

 يتوىل املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(،
 وضابط اخلطة:  

أن تكون ضمن حدود املقرر )أي مجيع املصادر احلديثية(. -  
أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ مثال: يف كتب الصحاح، أو  -

السنن، أو املسانيد، أو كتب البلدان، أو الغريب، أو الشروح، أو اجملاميع، أو 
 األطراف.

 _ يراعى الضبط املنهجي لدراسة مصادر احلديث، وهو قائم على:
ور وتكامل مراعاة السياق التارخيي واملنهجي للتصنيف يف ضوء تط -1

 وتنوع علوم املصطلح
 حتليل اجلوانب املنهجية والفنية يف املصادر -2
 الدراسة النقدية الداخلية واخلارجية للمصادر -3
 احملاكمة بني األقوال والرتجيح -4

 
توزع األحباث على الطلبة بواقع حبث لكل طالب.  -  
صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 25حيدد البحث بنحو    -  
يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية، ويستوعب جيب أن  -

الدراسات السابقة ويضيف عليها. )أتكيد نتيجة سابقة إذا كان بطريقة دراسة 
 خمتلفة حيتسب يف اجلدة(.

1 2 

 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها.
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اختيار الطلبة(توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى   1 2 
 10 5 حلقات نقاش ودعم للطالب

 عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(
 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.

3 6 

 تسليم الطالب أحباثهم
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

اجللسة اخلتامية    
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 

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

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التعلم املستهدفة.تتسق معها ومع خمرجات لتدريس اليت تناسب طرق التقييم و : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
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: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات
Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 .حلله
  

 احلالةدراسة -
التعلم أبسلوب حل -

 املشكالت
 

 
تقومي دراسة -

 احلالة
تقومي خطوات -

 حل املشكلة
 
 

أن يوضح الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها   1-2
 على اإلشكال السابق.

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

 املهارات املعرفية 2
 دراسة احلالة- دراسةأن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل  2-1

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

اعداد األوراق -
 البحثية

  
  

تقومي دراسة 
 احلالة

تقومي خطوات -
 حل املشكلة

تقومي األوراق  -
 البحثية
 

  

 أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-2
 أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-3
 الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعيةأن يعدد  2-4
أن جيمع الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة  2-5

 منهجية شاملة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 دراسة احلالة  أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6
 

تقومي دراسة 
 احلالة

 
أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7

 صدقها
 دراسة احلالة- 

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

اعداد األوراق -
 البحثية

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي خطوات -
 حل املشكلة

تقومي األوراق  -
 البحثية
 

 ائب البحث ابلطريقة املنهجية مبتدأن يكتب الطال 2-8
 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.

  
 دراسة احلالة-

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

اعداد األوراق -
 البحثية

 
تقومي دراسة -

 احلالة
تقومي خطوات -

 حل املشكلة
تقومي األوراق  -

 البحثية
 

أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر  2-9
 واملراجع

اعداد األوراق - 
 البحثية
 

تقومي األوراق  - 
 البحثية
 2-

10 
وخامتته بشكل أن يكتب الطالب مقدمة البحث 

 منهجي
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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الرجوع إىل املصادر واستخالص الفوائد معتمًدا  3-1
 على نفسه

التعلم أبسلوب حل 
 املشكالت

 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 تقومي األقران التعلم التعاوين أن ينسجم ويتعاون مع فريق الصف )زمالئه( 3-2
 تقومي التقارير التعلم التعاوين ينجز اجلزء اخلاص به من املهام اجلماعيةأن  3-3
التعلم أبسلوب حل  أن ينجز حبثه يف موعده 3-4

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1

أو امللصق  -التقدميية
 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب ملخص حبثه ونتائجه  4-2

أو امللصق  -التقدميية
 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
التعلم أبسلوب  ومهذابً أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء  

كتابة   -التفكري الناقد
 التقارير
 

 تقومي التقارير

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-3
 املصادر احلديثية.

 اعداد األوراق البحثية
 

تقومي املشروع 
 البحثي

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1
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 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع 

احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقومي حبوث زمالئه 2
 %60 هناية الفصل البحث 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به.  -
 الدعم املناسب هلم.وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي  -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة املناسبة  -

 له. 
 مصادر التعّلم .ه

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر احلديثية -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة -
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه  اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلرابًعا: 
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر/  املكتبة الشاملة /اجلامع  -

 املرافق املطلوبة .و
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          
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 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

ال ذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:إمصادر أخرى )حددها: مثاًل  .3
 يوجد

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقسم من خالل  -

 .والكلية
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .ض

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط  .ط

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25مبا ال يتجاوز وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية عليه.
 

اسم منسق 
 الربانمج:

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي      

 د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  ويف شطر الطالبات:      
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 ه1440-1-1 التاريخ .................................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                      اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى            
 القسم: الكتاب والسنة                                                          دينالدعوة وأصول الالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 602762-2 رمز املقرر                         احلديثي: منهج النقد اسم املقرر الدراسي 02

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه. الربانمج )أو 3
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي 4
 ال يوجدة هلذا املقرر )إن وجدت(:   . املتطلبات السابق5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6
 فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر. 7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •

    

  النسبة: ال أخرى تذكر •
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف .ث
 هدف املقرر الرئيسي: 

 ويقفوا على تكونه، ودقته يف نقد مروايت السنةأن يكتسب الطلبة املعارف واملهارات املتعلقة مبنهج النقد احلديثي، 
املشرفة وختصصه فيها، وعالقته ابملناهج التارخيية، ويستطيعوا مجع املادة العلمية النقدية والتارخيية اليت حيتاجها 

 املنهج النقدي لتطبيقه.
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تسجيل 
 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.

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

هذا املقرر يقدم للطلبة اتريخ تكون منهج احملدثني النقدي، وقانونه النقدي، وأجزاء هذا القانون، وعالقته ابملناهج 
النقدية التارخيية، وأسباب دقة تطبيقاته يف أبواب األحكام واحلالل واحلرام وسعتها يف أبواب الفضائل والسري. 

يف نقد السنة املشرفة، مع إضاءات عن دعوى تعدد مناهج النقد احلديثي، واملنهج وأسباب كونه املنهج الوحيد 
 املنسوب للفقهاء، مع تطبيقات عملية وتدريبات.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

يقدم املقرر على شكل دراسات على الدراسات، حبيث يعمل الطلبة على 
قراءة الكتب املؤلفة يف منهج احملدثني، ويقارنون بني نتائج الباحثني فيها، 
ويوازنون بني أدلتهم، ويستدركون ما أمكن ابلرجوع إىل املصادر األصيلة، 

واضيع،  واملطلوب أن يكتب الطالب تقريًرا عن كل موضوع من هذه امل  
 املقدمة: ضرورة النقد احلديثي:

 اآلايت واألحاديث الدالة على وجوب وجوده.

1 2 

 2 1 التاريخ ونقد رواايته
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 اتريخ السنة املشرفة وخصوصيته يف التواريخ.
مزااي اتريخ السنة املشرفة وأتثريه على منهج النقد احلديثي )كلما كثرت واثئق 

العالية يف النقد(التاريخ كلما منحت الناقد الدقة   
 املنهج االسرتدادي العام يف نقد مجيع التواريخ وأدبياته

 وعالقته مبنهج احملدثني
1 2 

 2 1 أسباب دقة منهج احملدثني
 2 1 القانون النقدي عند احملدثني ومكوانته

اشرتاط اإلسناد وضوابط احلكم ابالتصال، وأثره يف حتديد خمارج احلديث   
 وسد الباب على الفوضى يف الرواية.

1 2 

اشرتاط العدالة والضبط يف الرواة وضوابط احلكم هبما، وأثره يف إقصاء   
 رواايت من ال يستحق االحتجاج أو االعتبار.

1 2 

اشرتاط انتفاء الشذوذ والعلة وأثره يف التوقي من خطأ الثقات    1 2 
املرجعيات احلاكمة للنقد عند احملدثني    1 2 
النقاد املتقدمني    
ودعوى اختالف مناهج النقاد املتقدمني    

1 2 

النقاد املتأخرين     
ودعوى اختالف منهج املتقدمني عن منهج املتأخرين    

1 2 

الفقهاء ودعوى اختالف منهجهم عن منهج احملدثني    1 2 
نقد املنت عند احملدثني وضوابطه    1 2 

    
وكتابة تقرير املشروع البحثي     

2 4 
15 30 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 
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 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت  -عدد ساعات الدراسة  .8
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 

سها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .9
 تدريسها

 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  -
 تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.تناسب طرق التقييم و لتدريس اليت : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً  -

حظة أنه ال املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مال
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
االتفاق بني منهج احملدثني أن يذكر الطالب وجوه  1-1

 واملناهج التارخيية
التعلم أبسلوب حل 

 املشكالت
التعلم االستكشايف 

 االستنباطي
 كتابة التقارير

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 تقومي التقارير 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يعدد الطالب أسباب كون منهج احملدثني النقدي  1-2
 املشرفةهو املنهج الوحيد الصاحل لنقد رواايت السنة 

التعلم -     
االستكشايف 

 االستنباطي
 كتابة التقارير-

 تقومي التقارير

 املهارات املعرفية 2
أن يشرح الطالب تكون منهج احملدثني حىت انتاج  2-1

 القانون النقدي
التعلم االستكشايف 

 االستقرائي
 حلقات النقاش

 تقومي التقارير

التعلم أبسلوب  حيتاج إىل دراسةأن يكشف الطالب عن مشكلة حبث  2-2
 التفكري الناقد
 كتابة التقارير

 تقومي التقارير

التعلم أبسلوب حل  أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-3
 املشكالت

تقومي خطوات 
 حل  املشكلة

إعداد  -دراسة احلالة  أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-4
 البحثيةاألوراق 

تقومي األوراق 
 البحثية

أن يعدد الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية  2-5
 املتوقعة.

تقومي األوراق  إعداد األوراق البحثية
 البحثية

أن خيتار الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة  2-6
 منهجية شاملة

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

تقومي دراسة  دراسة احلالة الطالب املادة العلمية دراسة وافيةأن يدرس  2-7
 احلالة

أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-8
 صدقها

 دراسة احلالة
 كتابة التقارير-

تقومي دراسة 
تقومي  –احلالة 

 التقارير
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتداًئ  2-9
 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.

تقومي األوراق  إعداد األوراق البحثية
 البحثية

2-
10 

أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر 
 واملراجع

تقومي األوراق  إعداد األوراق البحثية
 البحثية

2-
11 

أن يكتب الطالب مقدمة البحث وخامتته بشكل 
 منهجي

تقومي األوراق  األوراق البحثيةإعداد 
 البحثية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الرجوع إىل املصادر واستخالص الفوائد معتمًدا  3-1

 على نفسه
التعلم أبسلوب   -

 حل املشكالت
 التعلم التعاوين

 كتابة التقارير -
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة
 تقومي األقران

 التقاريرتقومي 
 

أن يبادر الطالب بتقدمي املساعدة لفريق الصف  3-2
 )زمالئه(

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3
 اجلماعية

 أن ينجز الطالب حبثه يف موعده 3-4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

العروض  –اإللقاء  حبثه عرًضا مشوقًاأن يعرض الطالب خطة  4-1
أو امللصق  -التقدميية

 البحثي

تقومي العروض 
واإللقاء وامللصق 

 البحثي

 

 أن يعرض الطالب ملخص حبثه ونتائجه  4-2
 أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  
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أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-3
 املصادر احلديثية.

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية
 البحثي

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

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
 %50 هناية الفصل تقومي األستاذ لبحثه 4

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ذ
 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم.  -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة  -

 املناسبة له. 
 مصادر التعّلم .ي

 عة:أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبو 
 الكتب املطبوعة يف منهج النقد عند احملدثني، مثل: -

 منهج احملدثني النقدي وعالقته ابملناهج النقدية التارخيية، أتليف د. عبد الرمحن بن نويفع السلمي.
 األحباث والدراسات يف موضوع منهج النقد عند احملدثني -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 عالقة مبوضوع حبثهكل ما له     - -
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 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 املكتبة الشاملة -اجلامع  -
 جامع خادم احلرمني الشريفني -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .أأ
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

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

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 احلصول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ف
 الراجعةمن خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية  -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه  -

 ابلقسم والكلية.
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 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .ق
 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات  .ك
يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -

التحسني مبا ال يتجاوز وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة 
من حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية  25%

 عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي         اسم منسق الربانمج: 

 د. عائشة بنت فراج علي الُعقال ويف شطر الطالبات: 

 ه1440-1-1 التاريخ .................................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                        هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                               امعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: ج

 القسم: الكتاب والسنة                                          الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 602763-2رمز املقرر                 متقدمة يف علم الرجال: دراسات اسم املقرر الدراسي 03

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه3
 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي 4
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •

    

  النسبة: ال أخرى تذكر •
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف .ح
 هدف املقرر الرئيسي: 

فتح آفاق جديدة لدراسات عميقة يف علم الرجال بشكل عام: قواعد علم اجلرح والتعديل، ومراتب الرواة، 
وطبقاهتم، ومساع بعضهم من بعض، والنقاد يف اجلرح والتعديل ومناهجهم وألفاظهم، واملؤتلف واملختلف، واملتفق 

 اب والكىن، إخل.واملفرتق، ومشتبه األمساء واألنس
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل سنة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة 
 يف السنة القادمة، واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.

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

 وصف عام للمقرر: 
هذا املقرر يقدم للطلبة تدريًبا متقدًما على إجراء الدراسات العميقة يف علم الرجال يف سائر فروعه من خالل 

 احللقات البحثية.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف 
 حدود علم الرجال.

 يقدم املقرر على شكل مشروع حبثي يعمل فيه عدد من الباحثني:
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن يتوىل 

 املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة: 
 أن تكون اخلطة البحثية ضمن حدود املقرر )علم الرجال(. -
أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ مثالً: قوادح العدالة، حتديد مراتب  -

1 2 
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 ائن اجلمع والتفريق، ألفاظ اجلرح والتعديل، إخل.الرواة، قر 
 يراعى الضبط املنهجي لدراسة الرواة يف علم الرجال: وهو قائم على: -

م الرجال املباشرة يف مصادر عل اجلمع االستقرائي لنصوص الرتمجةمراعاة   •
 .وغري املباشرة

مراعاة السياق التارخيي واملنهجي ملراجع الرتمجة يف مصادر علم الرجال   يف  •
 ضوء تطور وتكامل وتنوع املصطلح النقدي 

 حتليل اجلوانب املنهجية والفنية يف الرتاجم  •
 الدراسة النقدية الداخلية واخلارجية للرتمجة  •
 العناية أبثر مروايت الراوي يف احلكم عليه  •
رواة عن الراوي، ودراسة اختالف النقاد يف احلكم على العناية بطبقات ال •

 املرتجم واحملاكمة بني األقوال والرتجيح.
 صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 25حيدد البحث بنحو  -1
جيب أن يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية، ويستوعب  -2

كان بطريقة دراسة الدراسات السابقة ويضيف عليها. )أتكيد نتيجة سابقة إذا  
 خمتلفة حيتسب يف اجلدة(.

 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها.
 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(

 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب
 عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(

عروض زمالئهم(.)تقييم الطلبة   
4 8 

 تسليم الطالب أحباثهم
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

اجللسة اخلتامية    
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
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 حماضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 الفعليةساعات التدريس 
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .13
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلماثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

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

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 حلله
  

 دراسة احلالة-
التعلم أبسلوب حل -

 املشكالت
 

- 
تقومي دراسة -

 احلالة
تقومي خطوات -

 حل املشكلة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يظهر الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   1-2
 اإلشكال السابق.

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

 املهارات املعرفية 2
 دراسة احلالة-     أن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل دراسة 2-1

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

اعداد األوراق -
 البحثية

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي خطوات -
 حل املشكلة

تقومي األوراق  -
 البحثية
 

   أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-2
 دراسة احلالة-

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

اعداد األوراق -
 البحثية

  
 

 
 

 
تقومي دراسة -

 احلالة
تقومي خطوات -

 حل املشكلة
تقومي األوراق  -

 البحثية
 

 

 أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-3
 أن خيتار الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية 2-4
أن حيدد الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة  2-5

 منهجية شاملة
 يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافيةأن  2-6
أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7

 صدقها
أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتداًئ  2-8

 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.
أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر  2-9

 واملراجع
2-

10 
أن يكتب الطالب مقدمة البحث وخامتته بشكل 

 منهجي



 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 

 

189 

 

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التعلم أبسلوب حل  أن يتحمل الطالب مسؤولية األحباث والتكاليف. 3-1

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

أن حيفز الطالب بفاعلية بقية اجملموعة ويتعاون  3-2
 معهم. 

 تقومي األقران التعلم التعاوين

 تقومي التقارير التعلم التعاوين أن ينجز الطالب اجلزء اخلاص به من املهام اجلماعية 3-3
التعلم أبسلوب حل  أن ينجز الطالب حبثه يف موعده احملدد 3-4

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 املشكلةحل 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1

أو امللصق  -التقدميية
 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب ملخص حبثه ونتائجه  4-2

أو امللصق  -التقدميية
 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
التعلم أبسلوب  أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  

كتابة   -التفكري الناقد
 التقارير
 

 تقومي التقارير

الربامج احلاسوبية اليت ختدم أن يستخدم الطالب  4-3
 املصادر احلديثية.

 اعداد األوراق البحثية
 

تقومي املشروع 
 البحثي
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 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
مقال، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

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

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
 %50 هناية الفصل تقومي األستاذ لبحثه 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - -
 وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم. - -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة  - -

 املناسبة له. 
 مصادر التعّلم .بب

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر احلديثية -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة -
 العلمية والتقارير وغريها:اثنًيا: اجملالت  
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    - -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 جميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب رابًعا: 
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 اجلامع  -
 املكتبة الشاملة -
 جامع خادم احلرمني للسنة النبوية -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .تت
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

 ال يوجد هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .9
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .م
 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه من خالل  -

 ابلقسم والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .و

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 ية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدور  .ي
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يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
 %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 
 من حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية عليه.

 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

 د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  ويف شطر الطالبات:      

 ه1440-1-1 التاريخ ....................................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                           اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى         

 القسم: الكتاب والسنة                                                   الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 602764-2رمز املقرر                : دراسات متقدمة يف فقه احلديثاسم املقرر الدراسي 04

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه. الربانمج )أو 3
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 رع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر. ف7
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •

    

  النسبة: ال أخرى تذكر •
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف .د
 هدف املقرر الرئيسي: 

النصوص النبوية، وحترير ألفاظ األحاديث فتح آفاق جديدة لدراسات عميقة يف فقه احلديث، واستنباط املعاين من 
الشريفة، وفقه تبويبات احملدثني، وتوجيه املعاين لدرء التعارض واإلشكال عن معاين األحاديث النبوية، وانتزاع 

 الدالالت اخلفية من نصوص الكتاب والسنة لالستدالل هبا يف الباب.
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

للمقرر على تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، تعتمد اخلطة التحسينية 
 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.

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

 وصف عام للمقرر: 
هذا املقرر يقدم للطلبة تدريًبا متقدًما على إجراء الدراسات العميقة يف جمال فقه احلديث، يف حترير ألفاظ احلديث، 

 الباب، واستنباط معانيها، وتوجيه ما حيتاج إىل توجيه منها.ومجع أدلة 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف فقه 
 احلديث.

يعمل فيه عدد من الباحثني:يقدم املقرر على شكل مشروع حبثي   
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن يتوىل 

 املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة: 
 أن تكون اخلطة البحثية ضمن حدود املقرر )فقه احلديث(. -

يف املصنفات  أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ مثاًل: التبويبات -

1 2 
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احلديثية، واالستدالل ابحلديث، واالستنباط من األحاديث، توجيه املعاين املشكلة، 
 حترير األلفاظ، مجع أحاديث الباب، إخل.

 يراعى الضبط املنهجي لدراسة فقه احلديث: وهو قائم على: -
مشولية الدراسة للجوانب املتعلقة ابلرواية والدراية ألحاديث الباب )التخريج  -1

تراجم احملدثني لألبواب  -أسباب الورود –واحلكم على احلديث   
استخدام األدوات اللغوية والبالغية يف حتليل النص احلديثي وإبراز اجلوانب  -2 

 املستنبطة من احلديث. 
اول األقوال واملذاهب يف املسائل املستنبطة من التوثيق والنزاهة يف تن -3

 احلديث  
احملاكمة بني األقوال والرتجيح  -4  

 
 توزع األحباث على الطلبة بواقع حبث لكل طالب. -
 صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 25حيدد البحث بنحو  -
جيب أن يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية، ويستوعب  -

لسابقة ويضيف عليها. )أتكيد نتيجة سابقة إذا كان بطريقة دراسة الدراسات ا
 خمتلفة حيتسب يف اجلدة(.

 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها.
 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(

 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب
األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(عرض الطالب ملخص   

 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.
4 8 

 تسليم الطالب أحباثهم
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

اجللسة اخلتامية    
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .18
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .19

 تدريسها
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

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

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 حلله
  

 دراسة احلالة-
التعلم أبسلوب حل -

 املشكالت

- 
تقومي دراسة -

 احلالة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

تقومي خطوات - 
 حل املشكلة

 
 

أن يظهر الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   1-2
 اإلشكال السابق.

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

 املهارات املعرفية 2
تقومي املشروع  دراسة احلالة- أن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل دراسة 2-1

 البحثي

التعلم أبسلوب حل - أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-2
 املشكالت

تقومي املشروع 
 البحثي

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية- أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-3
 البحثي

الرئيسة لبحثه والفرعية أن خيتار الطالب املصادر  2-4
 املتوقعة.

تقومي املشروع  دراسة احلالة-
 البحثي

أن جيمع الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة  2-5
 منهجية شاملة

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

تقومي املشروع 
 البحثي

تقومي املشروع  البحثيةاعداد األوراق - أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6
 البحثي
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7
 صدقها

تقومي املشروع  دراسة احلالة-
 البحثي

أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتداًئ  2-8
 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.

تقومي املشروع  -اعداد األوراق البحثية 
 البحثي

أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر  2-9
 واملراجع

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية-
 البحثي

2-
10 

أن يكتب الطالب مقدمة البحث وخامتته بشكل 
 منهجي

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية -
 البحثي

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتحمل الطالب مسؤولية الرجوع إىل املصادر أن  3-1

 واستخالص الفوائد
التعلم أبسلوب حل 

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

أن حيفز الطالب بقية اجملموعة ويتعاون معهم يف  3-2
 األعمال الصفية.

 تقومي األقران التعلم التعاوين

 تقومي التقارير التعلم التعاوين اجلماعيةأن ينجز والطالب اجلزء اخلاص به من املهام  3-3
التعلم أبسلوب حل  أن يلتزم الطالب إبجناز أحباثه يف موعدها احملدد. 3-4

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1
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العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب ملخص حبثه ونتائجه  4-2
أو امللصق  -التقدميية

 البحثي

تقومي العروض 
واإللقاء وامللصق 
 البحثي

 

التعلم أبسلوب  أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  
 -التفكري الناقد
 كتابة التقارير

 

 تقومي التقارير

الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم أن يستخدم  4-3
 املصادر احلديثية.

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية
 البحثي

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

 

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

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

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
 %50 هناية الفصل لبحثهتقومي األستاذ  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - -
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 وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم. - -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة  - -

 املناسبة له. 
 مصادر التعّلم .ثث

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر األصيلة. -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة. -
 العلمية والتقارير وغريها:اثنًيا: اجملالت  
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    - -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 جميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب رابًعا: 
 اجلامع  -
 املكتبة الشاملة -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .جج
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

 هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .12
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب
 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه من خالل  -

 ابلقسم والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .جج

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 ية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدور  .حح

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

من حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية  25%
 عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

 د. عائشة بنت فراج علي الُعقال ويف شطر الطالبات:    

 ه1440-1-1 التاريخ ...................................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                          هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                              سم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى ا

  القسم: الكتاب والسنة                                         الدعوة وأصول الدينالكلية: 
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 602771-2 املقرر: رمز        اسم املقرر الدراسي: دراسات متقدمة يف اصطالحات احملدثني  05

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه3
 الدراسي: الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: منهج النقد عند احملدثني5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7
 )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع 8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •

    

  النسبة: ال أخرى تذكر •
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 تعليقات: 
 سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.ال يقدم هذا املقرر إال على 

 األهداف .ر
 هدف املقرر الرئيسي: 

فتح آفاق جديدة لدراسات عميقة يف أنواع علم احلديث، وتتبع كل نوع من حيث: نشأته، وتطوره، وحترير معناه، 
 وتتبع صوره، واالصطالحات اليت أطلقت عليه، واألنواع اليت تلتقي معه .. إخل.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تسجيل الدراسات اليت 
 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.

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

هذا املقرر يقدم للطلبة تدريًبا متقدًما على إجراء الدراسات العميقة على أنواع علم احلديث، ويدرهبم على إثراء 
 وحترير اخلالف العلمي حول بعض أنواع علم احلديث.كتب املصطلح 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف 
 اصطالحات احملدثني.

يعمل فيه عدد من الباحثني:يقدم املقرر على شكل مشروع حبثي   
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن 

 يتوىل املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة:
 أن تكون اخلطة البحثية ضمن حدود املقرر )اصطالحات احملدثني(. -

ح وما يقاربه: أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ مثاًل: الصحي -
اجليد، واحلسن، واحلجة، والثابت، أو ما يضاد الصحيح: كاملنكر، 

والشاذ، واملضطرب، واملرسل، واملعضل. أو أنواع علم احلديث املرتبطة 

1 2 
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مبنتهى اإلسناد: كاملرفوع، واملسند، واملوقوف وصوره، وصيغ الرفع.  أو 
أبئمة اجلرح  األنواع املرتبطة بفقه احلديث، أو االصطالحات اخلاصة

 والتعديل: ال أبس به، فيه نظر، ال يتابع عليه. إخل.
 توزع األحباث على الطلبة بواقع حبث لكل طالب. -

 صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 25حيدد البحث بنحو  -
جيب أن يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية،  -

نتيجة سابقة إذا  ويستوعب الدراسات السابقة ويضيف عليها. )أتكيد
 كان بطريقة دراسة خمتلفة حيتسب يف اجلدة(.
 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها.

 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(
 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب

 عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(
 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.

4 8 

 تسليم الطالب أحباثهم
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

 اجللسة اخلتامية
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 التدريس الفعليةساعات 
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .23
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ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   
 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

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

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 حلله
 احلالةدراسة -
التعلم أبسلوب -

 حل املشكالت
اعداد األوراق -

 البحثية

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي -
خطوات حل 

 املشكلة
تقومي  -

 األوراق البحثية
 

أن يوضح الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   1-2
 اإلشكال السابق.

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

 املهارات املعرفية 2
    .أن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل دراسة 2-1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 دراسة احلالة- .أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-2
 

التعلم أبسلوب -
 حل املشكالت

 
اعداد األوراق -

 البحثية
  

  
 

  
  

 

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي -
خطوات حل 

 املشكلة
تقومي  -

 األوراق البحثية
 
 
 

 .أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-3
 .أن خيتار الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية 2-4
العلمية من املصادر بطريقة منهجية أن جيمع الطالب املادة  2-5

 .شاملة
 .أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6
أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7

 .صدقها
أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتدائ  2-8

 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.
الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر أن يوثق  2-9

 .واملراجع
2-

10 
 .أن يكتب الطالب مقدمة البحث وخامتته بشكل منهجي

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل الطالب مسؤولية الرجوع إىل املصادر  3-1

 .واستخالص الفوائد معتمًدا على نفسه
التعلم أبسلوب حل 

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 .مع فريق الصف )زمالئه(الطالب  أن يتعاون 3-2 
إبجناز الواجبات الفردية يف  أن يلتزم الطالب 3-3

 .موعدها
إبجناز اجلزء اخلاص به من  أن يلتزم الطالب 3-4

 .الواجبات اجلماعية
 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
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العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1
أو امللصق  -التقدميية

 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
 

مستخدما مهارات الطالب حبثه ونتائجه لخص أن ي 4-2
 العرض والتلخيص.

التعلم أبسلوب  ومهذابً أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء  
كتابة   -التفكري الناقد
 التقارير
 

 تقومي التقارير

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-3
 املصادر احلديثية.

 اعداد األوراق البحثية
 

تقومي املشروع 
 البحثي

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

 

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  •
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 
 التقييم النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
 %50 هناية الفصل تقومي األستاذ لبحثه 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم.وخيصص كل عضو هيئة  -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة املناسبة  -

 له. 
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 مصادر التعّلم •
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 املصادر احلديثيةمجيع  -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موسوعة صحيح البخاري -
 ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثهكل املواقع وحمركات البحث اليت  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 جامع خادم احلرمني للسنة النبوية /املكتبة الشاملة /اجلامع  -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .حح
 الدراسي من املرافق:متطلبات املقرر 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 شاشة عرض.-   إحضار الطلبة حواسيبهم.  -

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

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 ن قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس م .ذذ
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 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -
 إجراءات تطوير التدريس: .رر

 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض  -

 ابلقسم والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .زز

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .سس

الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر يف هناية  -
وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

ديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية من حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجل 25%
 عليه.
 

اسم منسق 
 الربانمج:

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي      

 د. عائشة بنت فراج علي الُعقال : شطر الطالباتويف 

 ه1440-1-1 التاريخ ............................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                         اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى              

 القسم: الكتاب والسنة                                                الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 602772-2املقرر الدراسي: دراسات متقدمة يف علل احلديث                    رمز املقرر:اسم  06

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه3
 الدراسي: الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر . فرع أو فروع تقدمي املقرر:7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •
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  النسبة: ال أخرى تذكر •
 

 واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.تعليقات: ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام 
 األهداف .س

 هدف املقرر الرئيسي: 
فتح آفاق جديدة لدراسات عميقة يف مسائل العلل اخلفية؛ كالتفرد والشذوذ، واألحاديث املختلف يف تصحيحها 

وحنوها من كاألحاديث املنتقدة على الصحيحني، واألحاديث املعلق تصحيحها بقول بعض األئمة )إن صح اخلرب(، 
 األمثلة األكثر دقة.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، 

 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل  .ر

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

هذا املقرر يقدم للطلبة تدريًبا متقدًما على األحاديث املعلولة املتجاذبة القرائن، كاألحاديث املختلف يف تصحيحيها، 
 قف يف احلكم عليها.واألحاديث املتو 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .25

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 
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املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف دراسة 
أحاديث خمتلف يف تصحيحيها، وأخرى متوقف يف تصحيحها حبيث يدرس الطالب 

األحاديث ويناقش قرائنها من األستاذ وجمموعة الصف:عدًدا من   
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن يتوىل املقرر 

 أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة:
 أن تكون اخلطة البحثية ضمن حدود املقرر )دراسة أحاديث معلولة دقيقة(. -
ة أو يف سياق واحد؛ مثاًل: األحاديث املنتقدة على أن تكون األحباث متكامل -

الصحيحني، األحاديث اليت صححها ابن خزمية وأعلها بعض أئمة العلل، 
األحاديث اليت صححها ابن حبان وأعلها بعض أئمة العلل، األحاديث اليت توقف 

 يف تصحيحها ابن خزمية، وحنو ذلك.
لىلة: وهو قائم عاألحاديث املعلو  نهجي لدراسةراعى الضبط املي -  

وأقوال  حتليل وجوه العلة-3مجع القرائن  -2استقراء الرواايت ونصوص النقاد -1
-6وتوصيف مشجرات األسانيد رسم  -5  –وحترير حمل اإلعالل  -4النقاد 

  .احملاكمة بني األقوال والرتجيح
 توزع األحباث على الطلبة بواقع حديث أو حديثني لكل طالب. -

 صفحة، شاماًل املقدمة والنتائج. 25البحث بنحو حيدد  -
جيب أن جيمع الطالب مجيع طرق احلديث، ومجيع أحاديث الباب، ومجيع أحكام  -

األئمة الذين عاشوا يف عصر الرواية على احلديث وعلى رواته، وتصرفاهتم يف 
مصنفاهتم، ويؤلف بينها، ومجيع أحكام من تبعهم من املتأخرين، وحيلل القرائن، 

 ويرجح الصواب.
 جيب أن يقدم البحث نتيجة واضحة ومدعمة ابألدلة والقرائن. -

1 2 

 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها.
 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(

 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب
األستاذ لكل عرض(عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم   

 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.
4 8 
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 تسليم الطالب أحباثهم
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

اجللسة اخلتامية    
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .26
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .27
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .28

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلماثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً  -

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

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

أن يذكر الطالب اإلشكال الذي تسبب يف اختالف األئمة  1-1
 أو توقفهم

 احلالةدراسة 
 حلقات نقاش

 
 

تقومي دراسة 
 احلالة

أن حيدد الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   2-1 تقييم األقران 
 اإلشكال السابق.

 املهارات املعرفية 2
التعلم - أن يشرح الطالب القرائن اليت جتاذبت احلكم على احلديث 2-1

االستكشايف 
 االستنباطي 

 دراسة احلالة-
 حلقات نقاش-
التعلم أبسلوب -

 حل املشكالت
 

 تقييم األقران-
تقومي دراسة -

 احلالة
 
 
 

اخلرائط  - أن حيلل الطالب مشجرات األسانيد وحيدد خمارج احلديث  2-2
 املفاهيمية

اعداد األوراق 
 البحثية

 تقومي اخلرائط -
تقومي األوراق  -

 البحثية

التعلم - أئمة النقد  طبيقاتأن يستنبط الطالب ت 2-3
االستكشايف 
 االستنباطي 

 دراسة احلالة-
 حلقات نقاش-
التعلم أبسلوب -

 حل املشكالت

تقومي خطوات -
 حل املشكلة

تقومي األوراق  -
 البحثية
 

 طبيقاهتم.أن يؤلف الطالب بني أقوال أئمة النقد وت 2-4
يستخلص الطالب احلكم على احلديث من خالل املوازنة أن  2-5

 الشاملة
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التعلم أبسلوب حل  أن يتحمل الطالب مسؤولية األحباث والتكاليف.  3-1

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 احملدد.أن يلتزم الطالب إبجناز أحباثه يف موعدها  2-3 حل املشكلة

أن حيفز الطالب بفاعلية بقية اجملموعة ويتعاون  3-3
 معهم يف األعمال الصفية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقومي األوراق  اعداد األوراق البحثية أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1

 البحثية
العروض  -اإللقاء أن يعرض الطالب ملخص حبثه ونتائجه  4-2

 التقدميية
تقومي العروض 

واإللقاء 
 والتقارير
 

 -التفكري الناقد - أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  4-3
 كتابة التقارير -

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-4
 املصادر احلديثية.

تقومي األوراق  األوراق البحثيةاعداد 
 البحثية

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

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد األسبوع 

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
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 %50 هناية الفصل تقومي األستاذ لبحثه 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش

 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم.  -
تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة املناسبة  يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم  -

 له. 
 مصادر التعّلم .خخ

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر احلديثية -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    -

 االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:اثلثًا: املواد 
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 دورات يف احلديث املعل ، أ.د. إبراهيم الالحم، د. تركي الغميز. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، رابًعا: 
 اجلامع  -
 املكتبة الشاملة -
 جامع خادم احلرمني للسنة النبوية. -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .دد
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:
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 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .16
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

 قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .18
 ال يوجد

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 .احلصول على التغذية الراجعةيف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ضض
 .يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني -

 إجراءات تطوير التدريس: .طط
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقسم من  -

 .والكلية
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .ظظ

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط  .عع

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25مبا ال يتجاوز وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مث مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي  اسم منسق الربانمج:
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 شطر الطالبات د. عائشة بنت فراج علي الُعقال ويف 

 ه1440-1-1 التاريخ ...................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                      هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                  القرى أم اسم املؤسسة التعليمية: جامعة 

                                                      القسم: الكتاب والسنة                                      الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ش
 6022773-2 رمز املقرر  ستدامة من السنة النبوية : دراسات موضوعية يف التنمية املاسم املقرر الدراسي 07

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه3
 املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاين. السنة أو 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: دراسات متقدمة يف فقه احلديث5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 طر الطالبات ابلزاهر. فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف ش7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •
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  النسبة: ال أخرى تذكر •
 

 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف .ص
 هدف املقرر الرئيسي: 

فتح آفاق دراسات موضوعية جادة يف استخراج التعاليم النبوية لتحقيق التنمية الدائمة يف احلياة اإلنسانية، يف سائر 
حتتاجها البشرية ألجل منائها، مما يسهم يف انتاج حبوث متميزة يف إرساء التنمية يف اجملتمعات اإلسالمية اجملاالت اليت 

خصوًصا واجملتمعات اإلنسانية عموًما، وختريج طلبة قادرين على مواصلة انتاج هذه البحوث خلدمة أدق التفاصيل 
 التنموية.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
حسينية للمقرر على تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، تعتمد اخلطة الت

 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .ز

 أو دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

هذا املقرر يقدم مادة احلديث املوضوعي يف إطار )التنمية املستدامة( فإن البحوث ذات األبعاد التنموية الدائمة 
من السنة املشرفة؛ حيث تعد السنة من أبرز املصادر األصيلة يف التنمية املستدامة، مما  هي األجدر ابالستخراج

يدفع إىل حث الطالب على التدرب على استخراج هذه التعاليم القيمة وربط أطرافها ألجل تكوين الصورة الكاملة 
 يف املوضوع التنموي من خالل السنة املشرفة.

 
 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .30

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

املقدمة: يقدم املدرس فكرة املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات حبثية موضوعية 
فقط يف املوضوعات ذات البعد التنموي الذي متس احلاجة إليه يف الوقت 

 الراهن.

1 2 
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الباحثني:يقدم املقرر على شكل مشروع حبثي يعمل فيه عدد من   
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن 

 يتوىل املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة:
 أن تكون ضمن حدود املقرر )موضوعات ذات أثر تنموي دائم(. -
أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ األحباث التنموية يف جمال  -

األحباث التنموية يف جمال )الدميغرافيا( عدد السكان، األحباث  التعليم،
التنموية يف جمال املساكن، األحباث التنموية يف جمال االقتصاد، األحباث 
التنموية يف جمال الزراعة، األحباث التنموية يف جمال الرتفيه، األحباث التنموية 

 يف اجملال العسكري، إخل.
 اقع حبث لكل طالب.توزع األحباث على الطلبة بو  -
 صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 25حيدد البحث بنحو  -
جيب أن يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية، ويستوعب  -

الدراسات السابقة ويضيف عليها. )أتكيد نتيجة سابقة إذا كان بطريقة 
 دراسة خمتلفة حيتسب يف اجلدة(.

البحثية للمقرر لتنقيحها.حلقة نقاش حول اخلطة   1 2 
 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(

 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب
 عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(

 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.
4 8 

 تسليم الطالب أحباثهم
زمالئهم()تقييم الطالب حبوث   

2 4 

 اجللسة اخلتامية
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
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 حماضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .32
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 
ت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال .33

 تدريسها
 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 وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً  -

علم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ت
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 حلله
 دراسة احلالة
 حلقات نقاش

 
 

تقومي دراسة 
 احلالة

 تقييم األقران 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يظهر الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   1-2
 اإلشكال السابق.

 دراسة احلالة
 حلقات نقاش

 
 

تقومي دراسة 
 احلالة

 تقييم األقران 

 املهارات املعرفية 2
تقومي املشروع  دراسة احلالة- أن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل دراسة 2-1

 البحثي

التعلم أبسلوب حل - أن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل نتائجه 2-2
 املشكالت

تقومي املشروع 
 البحثي

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية- املتكاملةأن يضع الطالب خطة البحث  2-3
 البحثي

تقومي املشروع  دراسة احلالة- أن خيتار الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية 2-4
 البحثي

أن جيمع الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة  2-5
 منهجية شاملة

التعلم أبسلوب حل -
 املشكالت

تقومي املشروع 
 البحثي

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية- أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6
 البحثي

أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7
 صدقها

تقومي املشروع  دراسة احلالة-
 البحثي
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتداًئ  2-8
 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.

تقومي املشروع  -اعداد األوراق البحثية 
 البحثي

أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر  2-9
 واملراجع

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية-
 البحثي

2-
10 

أن يكتب الطالب مقدمة البحث وخامتته بشكل 
 منهجي

تقومي املشروع  األوراق البحثيةاعداد  -
 البحثي

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل الطالب مسؤولية األحباث والتكاليف  3-1

 بنفسه.
التعلم أبسلوب حل 

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

أن حيفز الطالب بفاعلية بقية اجملموعة ويتعاون معهم  3-2
 األعمال الصفية.يف 

 تقومي األقران التعلم التعاوين

 تقومي التقارير التعلم التعاوين أن ينجز اجلزء اخلاص به من املهام اجلماعية 3-3
التعلم أبسلوب حل  أن يلتزم الطالب إبجناز حبثه يف موعده احملدد 3-4

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
العروض  –اإللقاء  أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1

أو امللصق  -التقدميية
 البحثي
 

تقومي العروض 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
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العروض  –اإللقاء   .حبثه ونتائجهالطالب  لخصأن ي 4-2
أو امللصق  -التقدميية

 البحثي
 

العروض تقومي 
واإللقاء 
وامللصق 

 البحثي
التعلم أبسلوب  أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  

كتابة   -التفكري الناقد
 التقارير
 

 تقومي التقارير

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-3
 املصادر احلديثية.

 اعداد األوراق البحثية
 

تقومي املشروع 
 البحثي

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

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .34
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع 

احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
 %20 مستمرة تقومي حبوث زمالئه 2

حيدد من  البحث 3
 قبل اجلامعة

60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
 أكادميي خاص به.خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد  -
 خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم. -
 احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة يف -

 املناسبة له. 
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 مصادر التعّلم .ذذ
 األصيلة والكتب املطبوعةأوال: املصادر 

 مجيع املصادر احلديثية -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    - -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثهكل املواقع  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 اجلامع  -
 املكتبة الشاملة -
 جامع خادم احلرمني الشريفني -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .رر
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
 شاشة عرض. -

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

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
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 الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق

 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -
 إجراءات تطوير التدريس: .كك

 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
)جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه من خالل برانمج  -

 ابلقسم والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .لل

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى .مم

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية من  25%
 عليه.
 

 يلمد. عبد الرمحن بن نويفع فاحل السُ           الربانمج: اسم منسق

 شطر الطالبات د. عائشة بنت فراج علي الُعقال ويف 

 ه1440-1-1 التاريخ .................................. التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                          هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                              اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى 

 القسم: الكتاب والسنة                                           الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 602774-2 ورمزه       الدفاع عن السنةاسم املقرر الدراسي: دراسات متقدمة يف  08
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه احلديث وعلومه3
 الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية •

 نعم
 النسبة:

100
% 

    

  النسبة: ال التعليم اإللكرتوين •

    

  النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة: ال ابملراسلة •

    

  النسبة: ال أخرى تذكر •
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 تعليقات: 
 واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام 

 األهداف .ط
 هدف املقرر الرئيسي: 

فتح آفاق جديدة أمام الطلبة وتدريبهم يف جمال الدفاع عن السنة النبوية املشرفة من خالل رصد الطعون والشبه 
عيوهبا املنهجية، ورصد املعاصرة، وتصنيفها، ومتييز اجلديد منها من املكرر، وردها إىل إشكاالهتا األوىل، وكشف 

مصادر الشبه، وكشف ارتباطاهتا، ووقاية اجملتمعات اإلسالمية من شرها، وبيان خارطة املصادر القدمية واحلديثة يف 
 الدفاع عن السنة، واستشراف املستقبل يف جمال الدفاع عن السنة املشرفة.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
لى تسجيل الدراسات اليت أقيمت يف كل دورة واعتبارها مدخالت للدورة القادمة، تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر ع

 واألخذ بتوصيات أستاذ املقرر والتغذية الراجعة من الطلبة.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .س

 أو دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

هذا املقرر يقدم للطلبة تدريًبا متقدًما على إجراء الدراسات املتعمقة يف جمال الدفاع عن السنة، والكشف عن 
اجلديدة ابلقدمية، وردها من خالل الكشف عن عيوهبا املنهجية، ومتكينهم من استثمار اجلهود السابقة ارتباط الشبه 

 يف الدفاع عن السنة من خالل املعرفة العميقة ابملصادر.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

املقرر املتمثلة يف إجراء دراسات تطبيقية عميقة يف املقدمة: يقدم املدرس فكرة 
 الدفاع عن السنة.

 يقدم املقرر على شكل مشروع حبثي يعمل فيه عدد من الباحثني:
ويضع األستاذ اخلطة البحثية اليت سيسري عليها املقرر كل عام )حيسن أن يتوىل 

 املقرر أستاذ واحد مرات متكررة(، وضابط اخلطة:

1 2 
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 لبحثية ضمن حدود املقرر )الدفاع عن السنة(.أن تكون اخلطة ا -
أن تكون األحباث متكاملة أو يف سياق واحد؛ مثاًل: ما يستشكله املعاصرون  -

من أحاديث البخاري حبيث أيخذ كل طالب حديثًا منها، طعون املستشرقني 
يف السنة وعلومها حبيث أيخذ كل طالب أحد هؤالء املستشرقني وجيمع طعونه 

درس الطعون حبيث أيخذ كل طالب أحدها ويدرسه عند على حده أو ت
 مجيعهم، إخل.

 صفحة، شامال املقدمة والنتائج. 35-25حيدد البحث بنحو  -
جيب أن يقدم البحث نتيجة جديدة معتمًدا على دراسة منهجية، ويستوعب  -

الدراسات السابقة ويضيف عليها. )أتكيد نتيجة سابقة إذا كان بطريقة دراسة 
 ب يف اجلدة(.خمتلفة حيتس

 2 1 حلقة نقاش حول اخلطة البحثية للمقرر لتنقيحها
 2 1 توزيع األحباث فعلًيا على الطلبة. )يراعى اختيار الطلبة(

 8 4 حلقات نقاش ودعم للطالب
 عرض الطالب ملخص األحباث )مع تقييم األستاذ لكل عرض(

 )تقييم الطلبة عروض زمالئهم(.
4 8 

الطالب أحباثهمتسليم   
 )تقييم الطالب حبوث زمالئهم(

2 4 

 اجللسة اخلتامية
 وكتابة تقرير املشروع البحثي

2 4 
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 املعتمدةالساعات 
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 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .37
ساعة  100ساعات أسبوعية يقضيها الطالب يف البحث العلمي، حبيث ميضي ما ال يقل عن  10ما ال يقل عن   

 حبثية إلجناز حبثه املطلوب يف املقرر.
 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .38

 تدريسها
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

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

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب اإلشكال املعريف الذي يسعى البحث  1-1

 حلله
  

 دراسة احلالة-
التعلم أبسلوب حل -

 املشكالت
اعداد األوراق -

 البحثية

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي خطوات -
 حل املشكلة

تقومي األوراق  -
 البحثية
 

أن يظهر الطالب اإلضافة املعرفية يف حبثه، وأثرها على   1-2
 اإلشكال السابق.

تقومي دراسة  دراسة احلالة
 احلالة

 املهارات املعرفية 2
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 دراسة احلالةتقومي  دراسة احلالة أن يكشف الطالب عن مشكلة حبث حيتاج إىل دراسة 2-1

التعلم أبسلوب حل  نتائجهأن يضع الطالب املنهج األمثل للوصول إىل  2-2
 املشكالت

ومي خطوات حل تق
 املشكالت

وراق تقومي األ اعداد األوراق البحثية أن يضع الطالب خطة البحث املتكاملة 2-3
 البحثية

أن خيتار الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية  2-4
 املتوقعة.

 دراسة احلالةتقومي  دراسة احلالة

الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة أن جيمع  2-5
 منهجية شاملة

التعلم أبسلوب حل 
 املشكالت

ومي خطوات حل تق
 املشكالت

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6
 البحثي

أن يستخلص الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من  2-7
 صدقها

 دراسة احلالةتقومي  دراسة احلالة

أن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبتداًئ  2-8
 ابملقدمات مث الدراسة مث النتائج.

 اعداد األوراق البحثية 
 

تقومي املشروع 
 البحثي

 
أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر  2-9

 واملراجع
2-

10 
مقدمة البحث وخامتته بشكل أن يكتب الطالب 

 منهجي
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الطالب ابلرجوع إىل املصادر واستخالص  3-1

 الفوائد معتمًدا على نفسه
التعلم أبسلوب حل 

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 تقومي األقران التعلم التعاوين أن يتعاون الطالب مع فريق الصف )زمالئه( 3-2
 تقومي التقارير التعلم التعاوين أن ينجز الطالب اجلزء اخلاص به من املهام اجلماعية 3-3
التعلم أبسلوب حل  أن ينجز الطالب حبثه يف موعده احملدد 3-4

 املشكالت
 

تقومي خطوات 
 حل املشكلة

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 اإللقاء  .أن يعرض الطالب خطة حبثه عرًضا مشوقًا 4-1

أو  ،العروض التقدميية
 امللصق البحثي

 

 ضتقومي العرو 
واإللقاء وامللصق 

 البحثي

 

  يف ملصق علمي. الطالب حبثه ونتائجه يلخصأن  4-2
 .أن ينتقد الطالب حبوث زمالئه نقًدا بناًء ومهذابً  

يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم أن  4-3
 املصادر احلديثية.

تقومي املشروع  اعداد األوراق البحثية
 البحثي

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

 

 :جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .39
مجاعي، كتابة مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %20 مستمر املالحظة والتقومي املستمر ملهاراته يف حلقات النقاش 1
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 %20 مستمرة تقوميه حبوث زمالئه 2
 %10 هناية الفصل تقومي الطالب لبحثه 3
 %50 هناية الفصل األستاذ لبحثهتقومي  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
 خيصص لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 وخيصص كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدعم املناسب هلم. -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويتم تقدمي الدعم املناسب ابلطريقة املناسبة  -

 له. 
 مصادر التعّلم .زز

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر األصيلة. -
 البحوث والدراسات السابقة املطبوعة. -
 العلمية والتقارير وغريها:اثنًيا: اجملالت  
 كل ما له عالقة مبوضوع حبثه    - -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 كل املواقع وحمركات البحث اليت ميكن أن جيد فيها ما يتعلق مبوضوع حبثه -

 جميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب رابًعا: 
 املكتبة الشاملة -اجلامع  -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة .سس
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

 أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 شاشة عرض. /إحضار الطلبة حواسيبهم.  -
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 ال يوجد هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة 

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

 يف هناية كل درس يقوم املعلم أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث خيتار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام من خالل  -

 زمالئه ابلقسم والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب:  .أأأ

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط  .ببب

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
مبا ال يتجاوز وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يتم الرفع جمللس القسم خبطة التحسني 

من حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القسم مصادقة عميد الكلية  25%
 عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي                الربانمج: اسم منسق

 شطر الطالبات د. عائشة بنت فراج علي الُعقاليف و       

 

  


