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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 (نظري -عملي -معتمدة )

 املستوى األول
 

 2 ال يوجد مقرر اجباري آيات املناسك 109530
 2 ال يوجد مقرر اجباري أحاديث املناسك 109531
 2 ال يوجد مقرر اجباري العقيدة 109532
 4 ال يوجد مقرر اجباري فقه املناسك  109533
 3 ال يوجد مقرر اجباري املقارنالفقه  109534
 2 ال يوجد مقرر اجباري تاريخ وعمارة احلرمني الشريفني 109535
 3 ال يوجد مقرر اجباري أخالقيات املهنة  109536

 الثايناملستوى 

 3 ال يوجد مقرر اجباري والعمرة والزيارة  احلج مقاصد 109537
 4 ال يوجد مقرر اجباري والعمرة والزيارة  احلج نوازل 109538
 3 ال يوجد مقرر اجباري القواعد الفقهية الكربى وتطبيقاتها يف احلج والعمرة  109539
 2 ال يوجد مقرر اجباري السياسة الشرعية يف احلج والعمرة والزيارة  109540
 2 ال يوجد اجباريمقرر  إدارة االعمال يف احلج والعمرة والزيارة  109541

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  املناسك آايت اسم املقرر:  

 

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109530 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أ

 (109530ورقمه ). املناسكآايت  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 برانمج دبلوم احلج والعمرة والزايرة

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

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  عموماً وآايت املناسك خصوصاً.إدراك أمهية آايت األحكام 
   تعاىل، املتعلقة ابحلج  هللا كتابالوقوف على طريقة اســـــــــــتنباط الفقهاء لألحكام الشـــــــــــرعية من

 والعمرة.
   تعاىل الواردة يف  هللا كتابمعرفة  مآخذ الفقهاء يف اســـــــــــتنباط وتبيني األحكام الشـــــــــــرعية من

 .املناسك
 .تنمية ملكة استنباط األحكام، ومعرفة أوجه االستدالل ابألدلة 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  املراجعة الدورية للمقرر اليت. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
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  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  تدريس املقرر.وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير ورش عمل إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر\ 

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

لتكون موضوعاً للدراسة البحثية عددا من آايت األحكام املتعلقة ابحلج  بتدريسيقوم األستاذ 
 ا لتعميم الفائدة واستكمال النقص.ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعيً 

 

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

 2 1 متهيد يف التعريف آبايت األحكام وأمهيتها وأبرز مراجعها

 2 1 (158آايت املناسك يف سورة البقرة )اآلية: 

 2 1 (189آايت املناسك يف سورة البقرة )اآلية: 

 10 5 (203 -196آايت املناسك يف سورة البقرة )اآلية: 

 2 1 (97 -96يف سورة آل عمران )اآلية: آايت املناسك 

آايت املناسك يف سورة املائدة ) اآلية الثانية ، واآلايت املتعلقة ابلصيد ، 
 .واآلايت املتعلقة ابلكعبة 

 (37 - 26آايت املناسك يف سورة احلج )اآلية: 
5 10 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 
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ساعات   2 2 28 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 .كل أسبوع  ثالث إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  45
 

 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

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

 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

1-1 
 .أن يطلع الطالب ابلتفصيل على آايت األحكام ابملتعلقة ابحلج   

1-2 
  إن وجدت. نزول اآليةأن يعرف الطالب أسباب   

1-3 
  تفسري اآلية.أقوال العلماء يف  يتعرف الطالب علىأن   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال العلماء يف املسائل املطلوبة. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو اختلفت  الطالب يدركأن

 األزمان.
  

2-3 
  من نقد أدلة األقوال املرجوحة.الطالب  يتمكنأن   

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 الواحد روح الفريقالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
4-2 

   لخص السبورياملالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ومسابقاتورش عمل  4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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 املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .ه



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

46 

 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 تيسري البيان ألحكام القران للموزعي 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف املناسك 
  . األحباث احملكمة يف املناسك املنشورة يف الدورايت واجملالت 
 .التقارير والدراسات حول احلج املختلفة 
 .حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 
 أحكام القرآن البن العريب 
 جامع األحكام لإلمام القرطيب 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 امللتقى الفقهي 

 

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

  الليزرأقراص  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

 املرافق املطلوبة .و
بنين 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(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
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 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU  حلديثة مزودة ابلسبورة الذكية ا . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 
  ملوضوعات املقرر.أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

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

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
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   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 علمياً  مساعدةربامج خضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 ية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقن 

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

  معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،االختباراتحتليل نتائج 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  وتطويرهيف حتسني املقرر ها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  أحاديث املناسك اسم املقرر:  

 

 والزيارةالحج والعمرة برنامج دبلوم 

 109531 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

 (109531ورقمه ) .املناسكأحاديث  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد 

 برانمج دبلوم احلج والعمرة والزايرة

 .فصالن دراسيان سنة واحدة. 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
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
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  النسبة:  تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  عموماً وأحاديث احلج خصوصاً.إدراك أمهية أحاديث األحكام 
 صلى هللا عليه  الوقوف على طريقة استنباط الفقهاء لألحكام الشرعية من حديث رسول هللا

 وسلم، املتعلقة ابحلج والعمرة.
  معرفة  مآخذ الفقهاء يف استنباط وتبيني األحكام الشرعية من أحاديث الرسول صلى هللا عليه

 .الواردة يف املناسك وسلم
 .تنمية ملكة استنباط األحكام، ومعرفة أوجه االستدالل ابألدلة 

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

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 يقوم هبا املركز يف حينها  املراجعة الدورية للمقرر اليت. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
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   ضوعات املقرر.ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملو  ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   لطالب يف تعلم املقرر.الصعوابت اليت يواجهها ادراسة 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
  وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشىت\ 

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

للدراسة البحثية لتكون موضوعاً عددا من أحاديث األحكام املتعلقة ابحلج  بتدريسيقوم األستاذ 
 ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 1 متهيد يف التعريف أبحاديث األحكام وأمهيتها وأبرز مصنفاهتا

 8 2 ووجوبه وشروطه احلج فضل

 8 2 وجوه اإلحرام وصفته املواقيت

 4 1 اإلحرام حمظورات

 12 3  ابب صفة احلج ودخول مكة

 4 1 ابب صفة العمرة

 8 2  الفوات واإلحصار

 4 1 أحكام الزايرة

 8 2 اهلدي واألضاحي
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   2 2 60 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 ني.أسبوع ساعة كل إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15
 

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

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

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

1-1 
 .أن يطلع الطالب ابلتفصيل على أحاديث االحكام ابملتعلقة ابحلج   

1-2 
 . أن يعرف الطالب أسباب ورود احلديث إن وجدت   

1-3 
  صحة أو ضعف احلديث.أقوال العلماء يف  يتعرف الطالب علىأن   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال الفقهاء يف املسائل املطلوبة. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  احلاالت املتشاهبة شكاًل املختلفة حكمًا يف الطالب بني  يفرقأن

 أحكام احلج.
  

2-3 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو  الطالب يدركأن

 اختلفت األزمان.
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

  روح الفريق الواحدعلى العمل بالقدرة.   
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
3-2 

 قاشوحسن إدارة الن القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة خالل .10

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 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(.  

 .الساعات املكتبية 
  لربيد االلكرتوين.ابالتواصل 
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  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .منحة العالم لشرح بلوغ املرام، للشيخ عبد هللا الفوزان 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف املناسك 
  . األحباث احملكمة يف املناسك املنشورة يف الدورايت واجملالت 
 .التقارير والدراسات حول احلج املختلفة 
 .حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 
 سبل السالم للصنعاين 
 نيل األوطار للشوكاين 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

 .مواقع وروابط املوسوعات العلمية الطبية 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

  ( أقراص الليزر( CD .لربانمج املوسوعة الشاملة 
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 امعات وغريها.االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للج 
 املرافق املطلوبة .أأ

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

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

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
   ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل حاسبمعمل 
  للعرض التلفزيوين. ةقاع 

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

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
   : أوفر هيد بروجيكتور ( جهاز العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   ب والتطبيقأفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدري. 
  .أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر 

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

 ،التدريس(.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة  تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
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 .املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .غ

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   .عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم الزايرات امليدانية حث األساتذة على تبادل. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  .تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
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 قرر وتطويرهيف حتسني املها طالب واإلفادة منالقومي حتليل النتائج اإلحصائية لت . 
 

 يوسف بن سعيد الغامديد.  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 العقيدة  اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109532 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (109532ورقمه ) العقيدة. . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .ًإدراك أمهية العقيدة عموماً ويف احلج والعمرة خصوصا 
  معرفة مصادر عقيدة أهل السنة واجلماعة 
 .تعزيز اجلانب العقدي لدى الطالب 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
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  ر.وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقر عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر 

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

موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث يقوم األستاذ بتدريس مادة العقيدة يف املناسك لتكون 
 مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تعريف العقيدة وأمهيتها وأركاهنا

 2 1 الثمرة املرجوة من دراسة العقيدة 

 2 1 مصادر عقيدة أهل السنة واجلماعة 

 4 2 العالقة بني العقيدة ومناسك احلج والعمرة

حج البيت احلرام ابعتباره أحد أركان اإلسالم وبيان العالقة بينه 
 2 1 وبني ابقي األركان

 2 1 أركان اإلميان وأثرها يف أعمال احلج والعمرة

 2 1 اإلحسان ومظاهره يف أعمال احلج والعمرة

 2 1 أثر العقيدة يف أركان وواجبات وسنن احلج والعمرة.

 2 1 أثر العقيدة يف اهلدي واألضاحي والكفارات.

 4 2 كيفية إظهار أنواع التوحيد من خالل اعمال احلج

 2 1 عرض الشبهات العقدية املرتبطة مبناسك احلج والعمرة
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 2 1 قدميًا ، وحديثًا .تنمية املََلكة النقدية يف الرد على شبه املخالفني 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   2 2 28 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 ساعة واجبات منزلية إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدل ساعة كل أسبوعني. 13
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 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  -
دريسها لتشكل معاً املناسبة 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

1-1 
 .أن يطلع الطالب ابلتفصيل على العقيدة عموما ويف املناسك خصوصا   

1-2 
  إبراز اجلانب العقدي من خالل أن يتعرف الطالب على أقوال العلماء يف

 مناسك احلج والعمرة.
  

1-3 
 .أن يتعرف الطالب على جمموعة من األحكام العقدية املتعلقة ابحلج والعمرة   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أن يستوعب الطالب املسائل العقدية املطلوبة يف مناسك احلج
 والعمرة.

  

2-2 
  مجيع األحكام ولو اختلفت األزمان.أن يدرك الطالب أثر العقيدة يف   

2-3 
 .أن يتمكن الطالب من نقد الشبه املثارة حول املناسك   

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

 اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .ر
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 املكتبية. 
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  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  البن أيب العز احلنفي .              -شرح العقيدة الطحاوية 
  د/عمر سليمان األشقر                                  -العقيدة يف هللا . 

  د/حممد خليل اهلراس .                           -دعوة التوحيد 
   ابن تيمية .                  -شرح العقيدة األصفهانية 

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

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف العقيدة املتعلقة ابملناسك 
   املتعلقة ابملناسك املنشورة يف الدورايت واجملالت .األحباث احملكمة يف العقيدة 
 .التقارير والدراسات حول احلج والعمرة املختلفة 
 .حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
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 امعات وغريها.االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للج 
 املرافق املطلوبة .تت

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

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

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 وواجبات...إخلمن حبوث  املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
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 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   اخلطط الدراسية واجلداول ( . املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ه

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
  أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعيحضور  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

  وفق املستجداتتعديالت  جراء إلاخلطة الدراسية كل عامنيمراجعة. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  
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  سعيد الغامديد. يوسف بن  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  فقه املناسك اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109533 رمز املقرر:  
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 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 ( 109533رقمه )  .املناسك فقه . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 أربع ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24

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

 والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم احلج 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
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  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 خصوًصا. املناسك عموًما وأحكام -كركن من أركان اإلسالم   –احلج  إدراك أمهية أحكام 
   تعاىل، وســــنة نبيه صــــلى  هللا كتابالوقوف على طريقة اســــتنباط الفقهاء لألحكام الشــــرعية من

 هللا عليه وسلم املتعلقة ابحلج والعمرة. 
 والسنة املتعلقة  هللا الكتاباألحكام الشرعية من  تلك معرفة  مآخذ الفقهاء يف استنباط وتبيني

 .ابملناسك
 .تنمية ملكة استنباط األحكام، ومعرفة أوجه االستدالل ابألدلة 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  املراجعة الدورية للمقرر اليت. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
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 متنوعة.إبداعية س تطبيق طرق تدري 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 ملقررتوظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج ا\ 

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

لتكون موضوعاً للدراسة البحثية عدًدا من أحكام املناسك املتعلقة ابحلج  بتدريسيقوم األستاذ 
 ا لتعميم الفائدة واستكمال النقص.ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعيً 

 

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

 4 1 التعريف ابحلج وبيان فضله 

عمرة  ،حج وعمرة مقرواننعمرة منفردة، حج منفرد، أنواع املناسك 
 4 1  ا هبا إىل احلج.متمتعً 

 4 1 املكلفون ابحلج وشروطهم

 4 1 ) زمانية ؛ مكانية (مواقيت احلج 

 4 1 اإلحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة.أركان احلج 

الوقوف بعرفة إىل  -2اإلحرام من امليقات.  -1 واجبات احلج
املبيت ليلة النحر مبزدلفة إىل بعد  -3ا. الغروب ملن وقف هنارً 

رمي اجلمار  -5يف ليايل التشريق.  املبيت مبىن -4    منتصف الليل.
 طواف الوداع. -7احللق أو التقصري.  -6 ا.مرتبً 

2 8 
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قبيل احلجر أو ت -3االضطباع.  -2. الرمل  -1سنن احلج 
 صالة ركعتني -6زمزم.    اشرب من ماء -5الدعاء.  -4استالمه. 

  عند مقام إبراهيم؛ وغريها.
1 4 

تقليم  -2 أي جزٍء من بدنه.حلق الشعر من  -1 حمظورات اإلحرام
تغطية الرأس، وتغطية الوجه من األنثى إال إذا مر هبا  -3 األظفار.

لبس الذكر للمخيط، وهو ما خياط على حجم  -4 رجال أجانب.
قتل الصيد  -6  الطيب. -5 العضو، كالثوب والسروال وحنومها.

 الربي املأكول.

املرأة فيما دون مباشرة الرجل  -9. اجلماع -8 عقد النكاح. -7
 .الفرج

2 8 

 4 1 وما ينبغي للحاج أو املعتمر دخول مكة

 4 1 صفة العمرة

 4 1  الفوات واإلحصار

 4 1 اهلدي واألضاحي

 4 1 أحكام الزايرة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   2 2 60 الفعلية ساعات التدريس
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 .كل أسبوع  واحد إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15
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 ا واسرتاتيجيات تدريسهاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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

1-1 
  أن يتعرف الطالب شعائر احلج املختلفة ) أركان ؛ واجبات ؛

 سنن (. 
  

1-2 
 .أن يطلع الطالب ابلتفصيل على أحكام املناسك املتعلقة ابحلج   

1-3 
  س اليت بنيت عليها هذه األحكامساألأن يعرف الطالب.   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال العلماء يف املسائل املطلوبة. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  احلاالت املتشاهبة شكاًل املختلفة حكًما الطالب بني  يفرقأن

 يف أحكام احلج.
  

2-3 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام  الطالب يدركأن

 ولو اختلفت األزمان.
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

  روح الفريق الواحدعلى العمل بالقدرة.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 
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 الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة خالل .20

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  

 .الساعات املكتبية 
  لربيد االلكرتوين.ابالتواصل 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الشرح املمتع شرح زاد املستقنع للشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه هللا تعاىل 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف املناسك 
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  .األحباث احملكمة يف املناسك املنشورة يف الدورايت واجملالت 
 .التقارير والدراسات حول احلج املختلفة 
 .حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 
 املغين لإلمام موفق الدين بن قدامة 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

 .مواقع وروابط املوسوعات العلمية الطبية 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

  ( أقراص الليزر( CD .لربانمج املوسوعة الشاملة 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
   ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل حاسبمعمل 
  للعرض التلفزيوين. ةقاع 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
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   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
   : أوفر هيد بروجيكتور ( جهاز العرض فوق الرأسover head projector) 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية. 
 .أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر 

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

 ،طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 .املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   .عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث

 ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل. 
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   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   هيئة التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
   اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي . 

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الفقه املقارن اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109534 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 (109534ورقمه )الفقه املقارن . . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

 احملاضرات التقليديةقاعات  .ش
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
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  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  وصاً.الدراسة الفقهية املقارنة عموماً ، ويف احلج والعمرة خصإدراك أمهية 
 يت ال غىن عنها لكل من التعرف على عدد كبري من مصادر الفقه اإلسالمي املقارن املختلفة ، ال

 يريد أن يتعرف على كيفية استنباط احلكم الشرعي من مصادره املختلفة .
 إمام يف سبيل أخذ  املتواصل الذي بذله كل، ومدى اجلهد التعّرف على أئمة الفقه اإلسالمي

 ا .من أدلتـها . كما يتعّرف على احرتام بعض األئمة بعضً  األحكام الشرعية
  أسباب اخلالف بني الفقهاء.معرفة 
 توسيع املدارك العامة لدى الطالب من خالل تلك الدراسة. 
 ا بينهم ، والعلم مبستند االطالع على أقول األئمة اجملتهدين يف املسائل الفقهية املخَتلف فيه

العه ذلك على حظٍّّ هذه األقوال ، مع التعرف على طريقة استنباطها من أدلتها ؛ فيصبح ابط
 من البصرية يف دينه ودنياه .

 دلتها . ومن مثرة ذلك أألحكام من معرفة األصول والقواعد اليت اعتربها كل إمام يف استنباطه ا
 : أن يعلم أقوى اآلراء مستنًدا إىل أقوى األدلة .

  ألقوى دلياًل ؛ وبذلك ابيتجّلى اهلدف من دراسة الفقه املقارن ابلنسبة للدارس يف وجوب العمل
 .جيين دارس الفقه املقارن مثرة االشتغال ابملقارنة

 تتعلق ابملناسك. إجياد احللول لبعض املشكالت الطارئة اليت 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .املراجعة الدورية للمقرر 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   لطالب يف تعلم املقرر يواجهها االصعوابت اليتدراسة. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
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 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
  املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات\ 

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

تكون موضوعاً مادة الفقه املقارن وخصوصا ما يتعلق ابحلج والعمرة والزايرة ل بتدريسيقوم األستاذ 
 مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص . ،ابلتحضري هلاللدراسة البحثية 

 

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

متهيد يف بيان حقيقة الفقه املقارن، ومبادئه وأسباب اختالف 
 4 2 الفقهاء ومصادر الفقه املقارن

 4 2 حمرم .من دون حج املرأة حكم 

 4 2  . البدل حجحكم 

 4 2 لنفرة من عرفة .األحكام املتعلقة اب

 4 2 وأثر اختالف الفقهاء يف تفويج احلجاج .املبيت مبزدلفة حكم 

 4 2 فسخ العمرة اىل احلج وعكسه

 2 1 حكم الرمي قبل الزوال .

 4 2 حكم العمرة وتكرارها .

 2 1 احكام زايرة املسجد النبوي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 
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ساعات   - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 .نيكل أسبوعساعة واحدة   إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15
 

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

 : 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  -
عاً تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت 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

1-1 
  أن يطلع الطالب ابلتفصيل على حقيقة الفقه املقارن وما هي األسباب اليت

والزايرة على أدت إىل وجود اخلالف بني الفقهاء عموما ، واحلج والعمرة 
 اخلصوص.

  

1-2 
  ما يتصل جبميع مسائل احلج والعمرة أقوال العلماء في يتعرف الطالب علىأن

 والزايرة.
  

1-3 
  أن يتعرف الطالب على األصول والقواعد اليت اعتربها كل إمام يف استنباطه

 األحكام من أدلتها .
  

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أسباب اخلالف بني الفقهاء. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو  الطالب يدركأن

 اختلفت األزمان.
  

2-3 
  املسائل حمل الدراسة. الطالب يشرحأن   

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش قيادة فريق املناقشة القدرة على.   
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 %10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 %10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 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(.  

  املكتبيةالساعات. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
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 .التواصل هباتف اجلوال 
 مصادر التعّلم .حح

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرجوع إلى املصادر املعتمدة في كل مذهب . -1

 التي تهتم باألدلة وطرق االستنباط ، ورْبط الفروع باألصول . االستعانة بأمهات الكتب الفقهية ، -2

 رجوع الطالب إلى :  -3

الجامع  –أحكام القرآن البن العربي  -مثل : أحكام القرآن للجّصاص  كتب آيات األحكام ؛ -

 .–ألحكام القرآن للقرطبي 

ل السالم سب - اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن مثل : كتب أحاديث األحكام ؛ -

 نيل األوطار للشوكاني. –للصنعاني 

عمدة  ––فتح الباري البن حجر  - : شرح صحيح مسلم للنووي مثل كتب شروح الحديث . -

 القاري شرح صحيح البخاري للعيني .

 دراسة املوضوع في كتب الفقه املقارن ؛ بقصد املقارنة ، واستيفاء األدلة ، والترجيح . -4

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

 مسائل احلج والعمرة. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
 .التقارير والدراسات املختلفة حول احلج والعمرة والزايرة 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ابملقرر.ذات العالقة للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد جه ( بروجيكتور : از العرض فوق الرأسover head projector) 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
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 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .رر

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
  تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
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  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج:اسم 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 والزيارةالحج والعمرة برنامج دبلوم  اتريخ وعمارة احلرمني الشريفني  اسم املقرر:  

 109535 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 . ( 109535ورقم املقرر )  احلرمني الشريفنيوعمارة اتريخ  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .39
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 ال يوجدوجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن 6 .41
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .42

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
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  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .أن يتعرف الطالب على اتريخ احلرمني الشريفني وعمارهتما 
  أن يتعرف الطالب على التوسعات اليت متت يف احلرمني الشريفني عرب العصور املختلفة. 
  أن يتعرف الطالب على أثر التوسعات اليت متت يف عهد الدولة السعودية يف إاتحة الفرصة

 للحجاج واملعتمرين يف أداء مناسكهم بكل يسر.
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 التغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  و 
 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    املعلوماتيةظم، واالستفادة من الشبكة بشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
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  ر.وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقر عمل ورش إقامة 
  نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقرراتعقد حلقات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر\ 

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

يف عمارهتما يف اإلسالم وإعطاء مناذج من احلرمني الشريفني وعمارهتما بعرض لتاريخ يقوم األستاذ 
 . مراحل خمتلفة

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 2 1 مقدمة يف عمارة احلرمني الشريفني

 2 1 اتريخ عمارة احلرمني الشريفني قبل العهد السعودي

 4 2 )التوسعة األوىل( يف العهد السعودي ني الشريفنيمتوسعة احلر 

 4 2 )التوسعة الثانية( يف العهد السعودي ني الشريفنيمتوسعة احلر 

 4 2 )التوسعة الثالثة( يف العهد السعودي ني الشريفنيمتوسعة احلر 

 4 2 آاثر توسعة احلرمني الشريفني على احلجاج واملعتمرين والزوار

ني محلر جهود اململكة العربية السعودية يف النواحي العلمية اب
 2 1 الشريفني

ني محلر جهود اململكة العربية السعودية يف النواحي البيئية اب
 2 1 الشريفني

ني محلر جهود اململكة العربية السعودية يف النواحي الصحية اب
 2 1 الشريفني
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جهود اململكة العربية السعودية يف النواحي التوعوية واإلرشادية 
 2 1 ني الشريفنيمحلر اب

ني محلر جهود اململكة العربية السعودية يف النواحي األمنية اب
 2 1 الشريفني

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   1 1 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28

 نيكل أسبوع  ساعة واحدة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15
 

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

 : 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  -
عاً تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت 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

1-1 
 .معرفة فضل احلرمني الشريفني وعمارهتما   

1-2 
  معرفة التوسعات اليت متت يف احلرمني الشريفني عرب

 العصور السابقة.
  

1-3 
  قدمته الدولة السعودية جتاه احلرمني الشريفني.معرفة ما   

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-1 

 حلرمني .إدراك قيمة ما قدمه احلكومة السعودية يف عمارة ا   

2-2 
 . إدراك فضل عمارة احلرمني الشريفني   

2-3 
 . اظهار اجلهود البيئية واألمنية والصحية املتعلقة ابحلرمني   

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرةأسئلة  3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    
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 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(.  

 الساعات املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 احلرم املكي الشريف، ملعايل الدكتور عبد امللك بن دهيش 
  اتريخ عمارة احلرم املكي الشريف ملعايل الدكتورة فوزية حسني مطر 
 عمارة املسجد النبوي يف العصر اململوكي ملعايل الدكتور حممد هزاع الشهري 
  مقام إبراهيم عليه السالم حممد طاهر الكردي دراسة وتكملة ملعايل الدكتور

 عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان 
  اتريخ الكعبة املعظمة ملعايل الدكتور يوسف الثقفي 

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

 لدولة السعودية.اتريخ ا األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت التاريخاألحباث احملكمة يف . 
  اململكة العربية السعودية.اإلجنازات التقارير والدراسات حول 
  املراكز العلمية وكراسي األحباثحبوث 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 الشريفني بوابة احلرمني
 موقع كرسي امللك سلمان لتاريخ مكة
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 موقع مركز اتريخ مكة
 

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

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
  وغريها.االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات 

 املرافق املطلوبة .ذذ
بنين 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(:
 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .16

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17

  ألغراض البحث والتعلم والتصفح.آلية  حواسيب 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .18

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 
 .أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .صص
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  (.ضو هيئة التدريسطرق التدريس، تقييم ع ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ضض

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .طط

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 قدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف ت 

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 أخرى(:

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 
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 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي  .عع

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 يوسف بن سعيد الغامديد /  منسق الربانمج:اسم 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أخالقيات املهنة اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109536 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ش
 (109536ورقمه ) أخالقيات املهنة. . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .46
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .49

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو
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  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  األخالق عموماً وأخالق املهن خصوصاً.إدراك أمهية 
  كل خلق كرمي ومستنده من األدلة الشرعية، وخصوصا األخالق املتعلقة يف   أقوال العلماءمعرفة

 والعمرة.مبناسك احلج 
 توسيع املدارك العامة  لدى الطالب من خالل تلك الدراسة. 

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

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
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  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر\ 

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

لتكون مادة أخالقيات املهنة عموما وما يتعلق ابحلج والعمرة على اخلصوص  بتدريسيقوم األستاذ 
 مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص . موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث

 

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

 2 1 حقيقة األخالق وأمهيتها وحكم التحلي هبا

 1 1 الثمرة املرجوة من دراسة أخالقيات املهنة 

 1 1 املصادر العامة لألخالق   

 2 1 أخالقيات املهنةمصادر 

 2 1 العالقة بني أخالقيات املهنة والنظام العام للدولة

 3 1 الضوابط العامة ألخالقيات املهنة يف احلج والعمرة 

 2 2 الضوابط الشرعية والقانونية ألخالقيات املهنة يف احلج والعمرة

 3 1 أخالقيات املهنة املتعلقة ابملطوفني واألدالء ومن يف حكمهم

أخالقيات املهنة املتعلقة ابلقائمني على األمن و املراقبة والتفتيش 
 3 2 ألعمال املناسك

 1 1 أخالقيات املهنة املتعلقة ابلطبيب املرتبط أبعمال احلج والعمرة
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 2 1 أخالقيات املهنة املتعلقة ابلفتوى والتوعية ألعمال احلج والعمرة

 1 1 أخالقيات احلاج وأثرها على أداء املناسك

 1 1 األخالق العرفية لكل دولة وأثر ذلك على احلجاج واملعتمرين 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33

 \.كل أسبوع  ثالث إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  45
 

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

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

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

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

1-1 
  املتعلقة ابحلج والعمرة أن يطلع الطالب ابلتفصيل على أخالقيات املهنة عموما وكذا

 والزايرة على اخلصوص.
  

1-2 
  أخالقيات املهنة املتعلقة ابحلج والعمرة.أقوال العلماء يف  يتعرف الطالب علىأن   

1-3 
 أمهية التحلي أبخالقيات املهنة . الطالب أن يعرف   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  مجيع األخالق املتعلقة أبعمال احلج والعمرة  الطالب يستوعبأن   
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-2 

  خصوصا ما  األعراف املتبعة يف الدول كافة،الطالب بني  يفرقأن
 يتعلق ابحلج والعمرة.

  

2-3 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األخالق ولو  الطالب يدركأن

 اختلفت األزمان.
  

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر لقياس االستيعاب واملذاكرةأسئلة شفوية  3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
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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(.  

 الساعات املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اآلداب الشرعية البن مفلح. 
 .تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم البن مجاعة 
 .حلية طالب العلم لبكر أيب زيد 
 أخالقيات املهنة يف اإلسالم لعصام عبد احملسن احلميدان 

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

 أخالق املهن . األطروحات العلمية املتخصصة يف 
 املختلفةوالعمرة  التقارير والدراسات حول احلج. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ابملقرر.ذات العالقة للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد جه ( بروجيكتور : از العرض فوق الرأسover head projector) 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
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 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .كك

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
  تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
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  قرر وتطويرهيف حتسني املها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج:اسم 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مقاصد احلج والعمرة اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109537 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ض
 (109537ورقمه )احلج والعمرة . مقاصد . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
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  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  املقاصد الشرعية عموماً ويف احلج والعمرة خصوصاً.إدراك أمهية 
  األسرار واملرامي واألهداف من تشريع احلج والعمرةمعرفة . 
  من خالل تلك الدراسةتوسيع املدارك العامة لدى الطالب. 
 .إجياد احللول لبعض املشكالت الطارئة اليت تتعلق ابملناسك 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
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  ر.لتحسني وتطوير تدريس املقر وتبادل النقاش مع األساتذة عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر\ 

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

لتكون موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري مادة مقاصد الشريعة يف احلج والعمرة  بتدريسيقوم األستاذ 
 مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص . ،هلا

 

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

 4 2 مبادئ علم مقاصد الشريعة

 2 1 العالقة بني املقاصد الشرعية والضرورايت واحلاجيات

 2 1 والزايرة عمومااملقاصد الشرعية من تشريع احلج والعمرة 

 2 1 مقصد إقامة التوحيد واثره على احلج والعمرة والزايرة

 4 2 مقصد نفي الشرك وأثره على احلج والعمرة والزايرة

 4 2 مقصد التيسري ورفع احلرج واثره على احلج والعمرة والزايرة

 4 2 مقصد االئتالف واالجتماع وأثره على احلج والعمرة والزايرة

 4 2 الوسطية واثره على احلج والعمرة والزايرةمقصد 

 4 2 مقصد الثبات والشمول وأثره على احلج والعمرة والزايرة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 
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ساعات   1 1 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       املعتمدةالساعات 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38

 .كل أسبوع  ثالث إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  45
 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .39
 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  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

1-1 
  أن يطلع الطالب ابلتفصيل على مقاصد الشريعة عموما

 واملتعلقة ابحلج والعمرة والزايرة على اخلصوص.
  

1-2 
  ضوابط املقاصد أقوال العلماء يف  يتعرف الطالب علىأن

 يف احلج والعمرة.
  

1-3 
 أمهية علم املقاصد الشرعية . الطالب أن يعرف   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املقاصد املتعلقة أبعمال احلج والعمرة . الطالب يستوعبأن   

2-2 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو  الطالب يدركأن

 اختلفت األزمان.
  

2-3 
  من ربط مسائل املناسك مبقاصد الشريعة.الطالب  يتمكنأن   

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

  روح الفريق الواحدبالقدرة على العمل.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
4-1 

 وتفهمهم. إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .40

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 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(.  

 الساعات املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 
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 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 أسرار احلج أليب حامد الغزايل. 
  .مقاصد احلج لعبد الرزاق بن عبد احملسن البدر 

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

 الشريعة .مقاصد  األطروحات العلمية املتخصصة يف 
 املختلفةوالعمرة  التقارير والدراسات حول احلج. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

 املرافق املطلوبة .شش
بنين 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(:
 ريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغ .22

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
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  للعرض التلفزيوين ةقاع. 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23

   البحث والتعلم والتصفح. ألغراضحواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 

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

  (.التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس طرق ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارئرينالزاالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
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 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
   والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسمتبادل مهام التقييم لألنشطة. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج



 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 

 

116 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نوازل احلج والعمرة  اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109538 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 109538ورقمه     نوازل احلج والعمرة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 أربع ساعات.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

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

 برانمج دبلوم احلج والعمرة والزايرة

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .60
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .63

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

 احملاضرات التقليديةقاعات  .مم
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
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  النسبة:  تذكر أخرى .فف

 جانب تطبيقي تدرييب على ما يستجد من نوازل

 تعليقات:

 

 األهداف .ع



 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 

 

119 

 

 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

  النوازل الفقهية املتعلقة ابحلج والعمرةمسائل تعرف الطالب على. 
  وحتتاج إىل بيان ملعاصر اليت متس الواقع ا النوازل الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام

 . احلكم الشرعي فيها حتت إشراف علمي موجه
  قشــتها مناقشــة علمية يف بعض املســائل ومنااخلالف تنمية امللكة النقدية لدى الدارســني بعرض

 . الراجحبغية الوصول إىل 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 رض لهالقدرة على إعطاء احلكم الفقهي للنازلة يف األحوال املختلفة اليت تع. 
   أقوال املعاصرين املتعددة يف املسائل اخلالفية.إيقاف الدارس على 
 الواقع العملي بدراسة مسائل يفالفكر التطبيقي للدارس  تنمية. 
  ة ابحلج.النوازل املتعلقتنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثروة عظيمه من 
  اتتنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغري. 
 تدريب الطالب على التخريج والتكييف الفقهي. 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   لطالب يف تعلم املقرر يواجهها االصعوابت اليتدراسة. 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
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 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
  وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشىت 

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

للدراسة البحثية لتكون موضوعاً احلج الفقهية املتعلقة بنوازل املسائل عددا من  بتدريسيقوم األستاذ 
 ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .

 

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

مقدمة يف التعريف ابلنوازل الفقهية وأمهية دراستها وأهم املصادر 
 4 1 فيها

 4 1 حكم حتديد نسب احلجاج

 8 2 أحكام االستطاعة يف احلج يف ضوء املستجدات املعاصرة

 8 2 نوازل املواقيت

 8 2 نوازل الطواف والسعي

 8 2 نوازل الزحام

 8 2 النوازل الطبية 

 8 2 نوازل عرفة 

 8 2 نوازل اهلدي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   3 3 56 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية
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       الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43

 . نيكل أسبوع  ساعة واحدة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44
 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  -
طرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : 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 التدريس للمقرر اسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1 
 معرفة املسائل الفقهية املتعلقة مبا سبق عرضه يف املفردات.   

1-2 
  فهم منهج الفقهاء املعاصرين يف استنباط األحكام.   

1-3 
 .معرفة ما يرتتب على التطور الصناعي من أحكام شرعية   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال املعاصرين املختلفة يف املسائل املعاصرة. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  احلاالت املتشاهبة شكاًل املختلفة حكمًا يف الطالب بني  يفرقأن

 نوازل احلج.
  

2-3 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو  الطالب يدركأن

 اختلفت األزمان.
  

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي التدريس للمقرر اسرتاتيجيات التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر لقياس االستيعاب واملذاكرةأسئلة شفوية  3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 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(.  

 الساعات املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 مذكرة من إعداد مدرس املادة حتتوي على العناصر املطلوبة يف املقرر

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

 فقه املناسك. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت احلجنوازل األحباث احملكمة يف . 
  املختلفةاحلج نوازل التقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 
 كتاب النوازل يف احلج: علي بن انصر الشلعان ط: دار التوحيد ابلرايض 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25
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 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU  حلديثة ابلسبورة الذكية ا مزودة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية. 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر التطويرات يف اجلامعات األحدث أ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
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    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 
 إجراءات تطوير التدريس: .ححح

  علمياً  ربامج مساعدةالطالب الضعاف لخضوع. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 يف احلج والعمرةالقواعد الفقهية الكربى وتطبيقاهتا  اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109539 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالمية الشريعةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 109539 يف احلج والعمرةالقواعد الفقهية الكربى وتطبيقاهتا  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 -1

 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .65

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .66
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .67
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .68
 القاعة الدراسيةليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعفرع أو فروع تقدمي . 7 .69

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
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  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليت حيتاج إليها احلاج أو املعتمرسائل تعرف الطالب على امل. 
  من خالل القواعد الفقهية. الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام املسائل 
  لدى الدارسني.  استخدام القواعد الفقهيةتنمية ملكة 
  على املخالف ردالاإلقناع و اكتساب الطالب القدرة على. 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي احلاج أو املعتمر يف األحوال املختلفة اليت تعرض له. 
   أقوال الفقهاء املتعددة يف املسائل اخلالفية. إيقاف الدارس على 
  من األفق التنظريي إىل الواقع العملي املسائل الفقهيةتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل. 
  أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشاهتم.تنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثروة عظيمه من 
 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغريات. 
 تدريب الطالب على التخريج والتكييف الفقهي. 
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دام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخ املقرر الدراسي.لتطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    اجلديدة.البحوث العلمية بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  ةمتنوعإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر\ 

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

اليت تدخل يف القواعد الفقهية الكربى املتعلقة ابحلج والعمرة املسائل عدًدا من  بتدريسيقوم األستاذ 
ا لتعميم الفائدة واستكمال البحثية ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعيً ا للدراسة لتكون موضوعً والزايرة 
 . النقص

 

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

 4 3 ماهية علم القواعد والضوابط واحلجية فيه 

 3 1 وإمكان إنزال ذلك على أحكام احلج والعمرة قاعدة األمور مبقاصدها

وإمكان إنزال ذلك على أحكام احلج  قاعدة اليقني ال يزول ابلشك
 5 4 والعمرة
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 5 4 ام احلج والعمرةوإمكان إنزال ذلك على أحك قاعدة املشقة جتلب التيسري

 4 2 وإمكان إنزال ذلك على أحكام احلج والعمرة قاعدة الضرر يزال

 3 1 وإمكان إنزال ذلك على أحكام احلج والعمرة العادة حمكمة قاعدة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 .كل أسبوع  ثالث إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  45
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .49
 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  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

1-1 
 معرفة القواعد الفقهية الكربى.   

1-2 
   فهم منهج الفقهاء يف تناول القواعد الفقهية ابلدراسة

 .والتطبيق
  

1-3 
  معرفة ما يرتتب على القواعد الفقهية من أحكام يف احلج

 والعمرة.
  

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-1 

  القواعد الفقهية الكربى. الطالب يستوعبأن   

2-2 
  القواعد الفقهية املختلفة.الطالب بني  يفرقأن   

2-3 
  القواعد الفقهية الكربى من خالل فقه احلج  الطالب يدركأن

 والعمرة.
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

 اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    
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 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .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(.  

 الساعات املكتبية. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. – احلج والعمرة نعأحباث ومقاالت 
  املكتبة الشاملة.  –موسوعة احلج 

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

 فقه احلج والعمرة. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالتوالقواعد  علم الفقهاألحباث احملكمة يف. 
  احلج والعمرة.فقه التقارير والدراسات حول 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية. 

 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 
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 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .28

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU  ابلسبورة الذكية احلديثة  مزودة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية. 
 .أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ررر
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  (.ضو هيئة التدريسطرق التدريس، تقييم ع ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ززز

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .سسس

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
   والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسمتبادل مهام التقييم لألنشطة. 
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 تطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط ل .صصص

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 السياسة الشرعية يف احلج والعمرة اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109540 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 (109540ورقمه ) السياسة الشرعية يف احلج والعمرة. . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .70
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .71
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .72

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .ر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقر 4 .73
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .74
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .75
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .76

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  السياسة الشرعية عموماً ويف احلج والعمرة خصوصاً.إدراك أمهية 
 وذلك عن طريق درأ املفاسد وجلب تنباط وتبيني األحكام الشرعية معرفة مآخذ الفقهاء يف اس

 املصاحل والذي يعنون له ابلسياسة الشرعية يف مجيع مناسك احلج والعمرة.
 دالل ابألدلة.تنمية ملكة استنباط األحكام، ومعرفة أوجه االست 

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

 حينها يقوم هبا املركز يف  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
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  ر.وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقر عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر توظيف التقنية املعاصرة 

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

موضوعاً للدراسة البحثية لتكون مادة السياسة الشرعية املتعلقة ابحلج والعمرة  بتدريسيقوم األستاذ 
 ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 2 حقيقة السياسة الشرعية وأمهيتها وموضوعها

 1 1 مثرة السياسة الشرعية ومصادرها وجماالهتا

 2 2 مناهج الفقهاء يف إدراج السياسة الشرعية لتقرير األحكام الشرعية

 2 2 العالقة بني السياسة الشرعية وأحكام احلج والعمرة والزايرة

 2 1 أثر السياسة الشرعية على أركان وواجبات وسنن احلج والعمرة والزايرة

 3 1 أثر السياسة الشرعية على الفتوى املتعلقة ابحلج والعمرة

 3 1 تطبيقات السياسة الشرعية يف احلج والعمرة )منع تكرار احلج سنواًي(

 3 1  )منع البقاء بعد احلج( تطبيقات السياسة الشرعية يف احلج والعمرة

 3 1 )الزام احلجاج بلباس معني( تطبيقات السياسة الشرعية يف احلج والعمرة

)الزام محالت احلج بتفويج  تطبيقات السياسة الشرعية يف احلج والعمرة
  احلجاج يف أوقات معينة(

2 2 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53

 .كل أسبوع  ثالث إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  45
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54
 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  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسقاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

1-1 
  ابحلج أن يطلع الطالب ابلتفصيل على السياسة الشرعية املتعلقة

 والعمرة.
  

1-2 
  السياسة الشرعية املتعلقة أقوال العلماء يف  يتعرف الطالب علىأن

 ابحلج والعمرة.
  

1-3 
 كيفية االستدالل ابلسياسة الشرعية .  الطالب أن يعرف   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال الفقهاء يف املسائل املطلوبة من خالل إعمال  الطالب يستوعبأن
 السياسة الشرعية.

  

2-2 
  احلاالت املتشاهبة شكاًل املختلفة حكمًا يف أحكام الطالب بني  يفرقأن

 احلج والعمرة.
  

2-3 
  استيعاب الشريعة اإلسالمية جلميع األحكام ولو اختلفت  الطالب يدركأن

 األزمان.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات 3

3-1 
 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
 وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرةأسئلة  3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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 املكتبية. 
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  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية البن تيمية. 
 .الطرق احلكمية البن القيم 
 .تبصرة احلكام البن فرحون 
 .السياسة الشرعية لعبد الوهاب خالف 

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

 املناسك. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
  املنشورة يف الدورايت واجملالت األحباث احملكمة يف املناسك . 
 املختلفةوالعمرة  التقارير والدراسات حول احلج. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية. 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 
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 مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى . 4

 أقراص الليزر  (( CD ملوسوعة الشاملةلربانمج ا. 
 .االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها 

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

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

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU  ابلسبورة الذكية احلديثة  مزودة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

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

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية. 

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر التطويرات يف اجلامعات األحدث أ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
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 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظظظ

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   . ) املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ععع

  علمياً  ربامج مساعدةالطالب الضعاف لخضوع. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
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  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي.  

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 والعمرة والزيارةإدارة األعمال يف احلج  اسم املقرر:  

 الحج والعمرة والزيارةبرنامج دبلوم 

 109541 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13اتريخ التوصيف:

 ..................................................-الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 (109541ورقمه ) إدارة األعمال يف احلج والعمرة والزايرة. . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .77
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .78
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .79

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

 احلج والعمرة والزايرةبرانمج دبلوم 

 سنة دراسية واحدة  .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .80
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .81
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .82
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .83

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

 احملاضرات التقليديةقاعات  .غغ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
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  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  مببادئ العمل اإلداري اليت ميكن ممارستها يف مجيع الوظائف.تزويد الطالب ابملعارف املتعلقة 
  دراسة املوضوعات املتعلقة بتطوير علم اإلدارة يف احلج والعمرة والزايرة ، وكذا دراسة ما يتعلق

 هبا من مدارس علمية تبني صحة تطبيق النظرايت اإلدارية على املناسك.
  املختلفة .التعرف على عدد كبري من مصادر إدارة األعمال 
 .توسيع املدارك العامة لدى الطالب من خالل تلك الدراسة 
  إجياد احللول لبعض املشكالت الطارئة اليت تتعلق ابملناسك من خالل تقدمي بعض النماذج اليت

 تساعد على حلها.
  تزويد الطالب مبفهوم األزمات وأنواعها وخصائصها وكذلك مدخل لتخطيط إدارة األزمات

 رتاتيجي للتعامل مع األزمات، وأسباب نشوء األزمة وكيفية التعامل مع ذلك .واملنهج االس
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 املراجعة الدورية للمقرر  . 
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    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات عقد حلقات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر 

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

يقوم األستاذ بتدريس مادة إدارة األعمال يف احلج والعمرة والزايرة لتكون موضوعاً للدراسة البحثية 
 واستكمال النقص .ابلتحضري هلا، مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة 

 

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

 2 1 ماهية إدارة األعمال والنظرية العامة لإلدارة وتطبيقاهتا

 2 1 سياسات اختاذ القرارات يف سياق مستجدات القضااي اإلدارية

 2 1 املشكالت القائمةتطبيقات عملية يف حتسني عالقات العمل وحل 

أنواع إدارة األعمال عموما مث أنواعها املتعلقة ابحلج والعمرة 
 2 1 والزايرة

 4 2 إدارة استقبال احلجاج واملعتمرين

 4 2 إدارة النقل العام والطرق
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 4 2 إدارة التفويج

 4 2 إدارة احلشود

 4 2 إدارة وتشغيل خدمات ومرافق احلج والعمرة والزايرة

 4 2 إدارة األزمات الصحية .

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

 هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58

 ساعة واجبات منزلية إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدل ساعة واحدة كل أسبوعني. 15
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم

 : 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  -
تيجيات تدريسها لتشكل معاً التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتا : ضع طرقاثلثاً  -

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

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

1-1 
  تعريف الطالب ابلدور الذي تلعبه العوامل النفسية يف السلوك اإلداري

الدافعية ، االجتاهات ، القــيم ، احملـددات واحملددات الفـردية للسلــوك مثل: 
االجتماعيــة للسلـوك مثـل ) اجلماعات الصغرية ، الفرد واجملتمع والثقافة ( 

 . وكيفية توجيهها ضمن منظمة األعمال
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
1-2 

 ناسك ، واهلدف أن يطلع الطالب على كيفية حتديد متطلبات الدولة جتاه امل
بغية تنفيذ  الربامج واإلجراءات املتخصصةالعام من ذلك ، وكيفية وضع 

 تلك األهداف ضمن املوارد املخطط هلا .

  

1-3 
 . أن يتعرف الطالب على ما خيص إدارة األعمال يف املناسك   

 املهارات املعرفية 2
2-1 

 .أن يستوعب الطالب النظرية العامة إلدارة األعمال   

2-2 
  يتصل إبدارة األعمال يف املناسك أن يدرك الطالب إدراكا اتما كل ما

 وتفعيلها وتطويرها كلما اختلفت األزمنة.
  

2-3 
  أن يتمكن الطالب من معرفة نوازل احلج والعمرة ، وكيف ميكن إجياد احللول

 هلا.
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب.   

3-2 
  وحسن إدارة النقاش قيادة فريق املناقشةالقدرة على.   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم   

4-2 
   امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة.   

 (وجدت النفسية احلركية )إن املهارات 5
5-1 

  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث عند املشاركة
  بلباقة.

  

5-2 
 وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل جيدالكتابة خبط حسن ،. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 %10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3
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 %10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  هنائي امتحان 5

6    

 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(.  

  املكتبيةالساعات. 
  لربيد االلكرتوينابالتواصل. 
  وسائل التواصل التقين 
 .التواصل هباتف اجلوال 

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرجوع إلى املصادر املعتمدة في إدارة األعمال . -1

 االستعانة بأمهات كتب مبادئ اإلدارة الخاصة بكليات العلوم املالية واإلدارية. -2

 المصادر : 

 -  املؤسسة العامة للتدريب التقنى واملنهى -  اململكة العربية السعودية -مبادئ إدارة األعمال 

 . االدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

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

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف إدارة املناسك 
 .التقارير والدراسات املختلفة حول احلج والعمرة والزايرة 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 
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 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 موقع وزارة احلج والعمرة 
 .موقع الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 

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

  ( أقراص الليزر( CD .لربانمج موسوعة إدارة األعمال 
  اإللكرتونية لإلدارات املسئولة عن احلج االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع

 والعمرة وغريها.

 املرافق املطلوبة .قق
بنين 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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .34

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35

   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
  أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شو) البياانت عرضجهاز : (Data Show 
  أوفر هيد بروجيكتور : جه ( از العرض فوق الرأسover head projector) 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .36

 ذات العالقة ابملقرر يةبرامج تدريب. 
   أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. 
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق
 على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول  .ككك

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل. 
  الدورية والنهائية الطالب اختباراتمتابعة نتائج. 
 من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية. 
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة. 
 . اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .للل

 طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر. 
   اخلطط الدراسية واجلداول ( . املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة 
   عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 
    وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ممم

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
  أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعيحضور  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 
 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي 

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

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


