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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 النحو والصرف 109500
 1 ال يوجد مقرر اجباري علوم القرآن 109501
 2 ال يوجد مقرر اجباري التفسير 109502
 2 ال يوجد مقرر اجباري علم التوحيد ومسائله 109503
 2 ال يوجد مقرر اجباري (1) الفقهأصول  109504
 2 ال يوجد مقرر اجباري فقه العبادات  109505
 2 ال يوجد مقرر اجباري المعامالتفقه  109506
 2 ال يوجد مقرر اجباري الحديث 109507
 1 ال يوجد مقرر اجباري علوم الحديث 109508
 1 ال يوجد مقرر اجباري مدخل لدراسة الشريعة 109509
 1 ال يوجد مقرر اجباري مهارات الكتابة والتحرير 109510
 2 ال يوجد مقرر اجباري فقه األسرة 109511

 الثايناملستوى 

 2 ال يوجد مقرر اجباري فقه الجنايات 109512
 2 ال يوجد مقرر اجباري (2) أصول فقه 109513
 2 يوجدال  مقرر اجباري مسائل عقدية 109514
 2 ال يوجد مقرر اجباري الفرق اإلسالمية 109515
 2 ال يوجد مقرر اجباري المذاهب المعاصرة واألديان 109516
 2 ال يوجد مقرر اجباري المواريث 109517
 1 ال يوجد مقرر اجباري مهارات البحث العلمي وتطبيقاته 109518
 1 ال يوجد اجباريمقرر  فقه الدعوة واالحتساب 109519
 1 ال يوجد مقرر اجباري فقه السيرة 109520
 1 ال يوجد مقرر اجباري قضايا في الحماية الفكرية 109521

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

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ( برنامج الدبلوم العالي يف الدراسات اإلسالمية1أصول الفقه ) اسم املقرر:  

 109504 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى                         إسم املؤسسة التعليمية: 1439.     -1-1  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -مركز الدراسات اإلسالمية :القسم الشريعة والدراسات اإلسالمية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 109504 (1)أصول فقه . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 املقرر، 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وذلك بصون أدلته ومعانيها ودالالتها من التحريف ، والعبث ، والتالعب . حفظ الدين ؛ -

فهم الدين على مراد هللا ورسووووله من البتاب والسووونة ، على ما بان عليه الصوووحابة رضوووأ هللا عنهم فأ أصوووول الدين وأصوووول الف ه  -

 وفروعهما .

 لشرعية .تبوين ف هاء مجتهدين فأ بيان األحبام واستنباطها من األدلة ا -

 .ل درة على التعامل مع األدلة المعارضة زا -

 ال درة على الحوار البناء بفهم المصطلحات األصولية  -

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

 االطالع على الدراسات األصولية والف هية المتطورة عبر االنترنت . -

والهيئات التشريعية ، وزيارة مواقعها ، ومواقع أهل التخصص  حضور الندوات والمؤتمرات والدورات التأ ت يمها المجامع الف هية ، -

 والخبرة فأ الشريعة وعلومها ..

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس فأ مختلف الجامعات اإلسالمية العالمية . -

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

مع الطالب، ويناقشها مجاعيًا حتى تعم الفائدة ويستكمل  مسائل أصول الفقه اخلاصة باحلكم التكليفي والوضعي واألدلةيدرس األستاذ 

 النقص.

 

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

 

 أوالً : التعريف بأصول الف ه ، وبيان الفرق بينه وبين أصول الدين ، وبين علم الف ه ، 
2 4 

 4 2 وبيان مصادر أصول الف ه ، وموضوعه ومباحثه .
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 4 2 العوامل الباعثة على تدوينهو –نه نبذة عنه قبل تدوري -

 4 2 ، وحكم تعلمه ، وتعليمه ، والتزامه في فهم األحكام وبيانها واستنباطها

 4 2 األحبام الشريعة / التعريف بالحابم ، والحبم الشرعأ ، وبيان أقسامه ، 

 8 4 الحبم التبليفأ وت سيماته

 8 4 الحبم الوضعأ وت سيماته

والتبليف وشروطهوالتعريف بالمحبوم عليه )المبلف( ، والمحبوم فيه )فعل المبلف( .  
   

2 4 

 8 4 األدلة الشرعية / التعريف بالدليل الشرعأ

 6 3    وبيان األدلة المتفق عليها ، وت رير حجيتها .. ودفع الشبهات واألباطيل عنها  

 6 3 المختلف فيها ، وبيان الصحيح فأ حجيتها ألدلة االتعريف ب

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ال يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ( اليتالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

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

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

 االختبارات احملاضرات  االجماليةعرف األدلة الشرعية ي 1-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التاإلطار الوطين للمؤه خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت م
 تقارير الورش ورش العمل   طرق معرفة األحكام من األدلةيصنيف  1-2

 سجل المتابعة تدريبات عملية         يعدد األدلة المتفق عليها والمختلف فيها 1-3

 املهارات املعرفية 2
 اختبارات تطبيقية التحليل والتطبيق يميز الحبم التبليفأ عن الحبم الوضعأ 2-1

 تقارير الورش ورش عمل عامل مع ما يبدو من تعارض بين بعض األدلة ..يت 2-2

 المتابعة سجل الواجبات       يقرر حجية األدلة المتفق عليها  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املناقشة حبوث مشرتكة العمل بفاعلية ضمن مجموعات العمل  3-1

 نتائج املسابقة مسابقات ال درة على قيادة مجموعة عمل  تنافسية 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقارير جمموعات العمل استخدام ت نية المعلومات واالتصاالت بفاعلية  4-1

 العرض واملناقشة االواجبات الفردية واجلماعية يستخدم أساليب التقنية يف عرض املعلومات  4-2

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

5-2    
 

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %40 14 إعداد خطة لتطوير منهج تعليم األصول والف ه فأ جامعات المملبة . 1

 %30 10 مفردات ووحدات الم ررإعداد قائمة تشمل جميع  2

 %30 10 إعداد دراسة ن دية عن مناهج تدريس األًصول والف ه فأ الجامعات  3

4    
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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كل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي لترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص 
 ن .ساعتان مبتبيتا تخصيص يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 

 مصادر التعّلم .ه
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 تلخيص روضة الناظر، د. أمحد بن حممد السراح

 هـ( .620روضة الناظر وجنة المناظر ، للموفق ابن قدامة )ت: -

 مذبرة أصول الف ه ، للشيخ محمد األمين الشن يطأ . -

 شرح األصول من علم األصول ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين . -

 .تأليف أبأ إسالم مصطفى بن محمد سالمة . التأسيس فأ أصول الف ه على ضوء البتاب والسنة -

 معالم أصول الف ه عند أهل السنة والجماعة ، تأليف محمد بن حسين بن حسن الجيزائأ -

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

 مجلة جمعية أصول + مجلة الجمعية السعودية الف هية . -

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 مواقع أقسام الشريعة فأ الجامعات اإلسالمية . -

 . مواقع اجلمعيات العلمية الفقهية واألصولية

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

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتالربجممواد تعليمية أخرى مثل أي 

 املكتبة الشاملة

 املرافق املطلوبة .و
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(: .1
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 قاعات دراسية مناسبة / قاعات ورش عمل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 شاشات عرض / حاسوب / برامج حاسبية / مكتبة مصغرة

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

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

 تقرير املقرر تقارير الطالب عن / املقرر 

 متابعة التطورات يف املقررات يف ااجلامعات األخرى

 متابعة نتائج اختبارات الطالب

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس

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

 الء الزائرينتقويم األساتذة الزم

 التقويم املستمر الذاتي

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 خضوع الطالب الضعاف لربامج تساعد على تطوير مستواهم

 حضور الدورات والندوات والمؤتمرات المتخصصة .

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس . -

 عمل بحوث وت ارير عن المناهج الدراسية . -
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(:
 حتليل نتائج االختبارات 

 من أوراق االختباراتتكوين جلنة ملراجعة عينات 



 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 

 

47 

 

 تبادل مهام التقويم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على ت ارير من قبل أساتذة الم رر .

 ومت رحات من قبل الطالب . -
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية(2أصول فقه ) اسم املقرر:  

 109513 رمز املقرر:  
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 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات  .ت
 109513( 2أصول فقه ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

  السنة الثانية . 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 الدراسية و مكتبة اجلامعةللمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس 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
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 . عبث ، والتالعبحفظ الدين ؛ وذلك بصون أدلته ومعانيها ودالالهتا من التحريف ، وال
ان عليه الصحابة رضي هللا فهم الدين على مراد هللا ورسوله من الكتاب والسنة ، على ما ك - 

 . عنهم يف أصول الدين وأصول الفقه وفروعهما
 . ستنباطها من األدلة الشرعيةيف بيان األحكام وا  تكوين فقهاء جمتهدين يقومون مقام الرسول -
ا يبدو هلم من تعارض بني بعض على حسن التعامل مع ماالرتقاء ابلعلماء املقتصدين إىل القدرة  -

شارع ؛ من أقوال الفقهاء األدلة ، والقدرة على اختيار ما صح دليله وقوي ، ووضح منه مقصد ال
لناس تطبيقاً سليما بال احنراف فيما اختلفوا فيه ، والقدرة على تطبيق األحكام الشرعية على حياة ا

 . ، وال ابتداع
يسريوا يف مسار التفقه لقهني وإقدارهم على فهم كالم العلماء على مرادهم ؛ ترشيد املتف -

يع من خطر التالعب الصحيح ، املتمثل فيما كان عليه السلف الصاحل ؛ فيكونوا يف حسن من
ى احلوار ويقتدورا عل ابملصطلحات األصولية والفقهية ، فيأمنوا من خطر االحنراف الفكري ،

، فتتحقق ألهل   ورسوله هللايظل الدين حمفوظاُ من التحريف ، ومفهوماً على مراد  وبذلك  النباء
يهم ، غري املغضوب عليهم ، اإلسالم االستقامة على الصراط املستقيم ، صراط الذين أنعم هللا عل

  وال الضالني ؛ فيشملهم وعد الكرمي املنان جل جالله
 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    أصول الفقهالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
    ظم، واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   يمية ملوضوعات املقرر.ورفع ملفات إلكرتونية تعل ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

 

 

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

 أوالً : طرق معرفة األحبام واستفادتها من األدلة الشرعية :

الظاهر والمؤول ، المجمل والبيان ، العام والخاص ، المطلق والم يد ، األمر النص ،  -
 والنهأ .

10 20 

 6 3 المنطوق والمفهوم )مفهوم المواف ة ، ومفهوم المخالفة( . -

 2 1 داللة اإلشارة . –داللة االقتضاء  -

  ثانياً : صفة من يقوم ببيان األحكام واستفادتها من األدلة الشرعية

 : ترتيب األدلة

 االجتهاد الفقهي وأهله . -

4 8 

 االختالف الف هأ ، والضابط الشرعأ للتعامل معه -

 
2 4 

 االتباع البصير وأهله .. -

 
2 4 

 بيان الجائز منه والحرام . –التمذهب ؛ تعريفه  -

 

2 4 

 

 بيان الجائز منه والحرام .. –الت ليد ؛ تعريفه  -

 

2 4 

 8 4 بين األدلة .. طرق دفع التعارض -

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية
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 2        2 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعياً: ( اليت يقوم هبا الطالب خاللالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
 .نيكل أسبوع  ساعة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية   15،  ساعات مكتبية

 

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

التعرف على األدلة الشرعية ، وال درة على صونها  - 1-1

 .. من التحريف والتالعب بها

  

 االختبارات احملاضرات / البحوث

التعرف على طرق معرفة األحبام من األدلة ، وال درة على  1-2

   استخدامها على الوجه الشرعأ الصحيح

 
 تقييم الواجب الواجبات 

التعرف على صفات أهل العلم الذين يملبون إذناً شرعياً لل يام  1-3
ببيان األحبام ، واستنباطها ، وتطبي ها على حياة الناس فأ 

 مجاالت الحياة وشؤونهاجميع 
 بطاقة املالحظة ورش العلم

 املهارات املعرفية 2
القدرة على حفظ الدين ، وذلك بصون أدلته   2-1

 .ومعانيها ودالالهتا من التحريف والتالعب
   

 اختبارات عروض تقدميية

القدرة على حسن التعامل مع ما يبدو من تعارض   2-2
   بني بعض األدلة

 تقارير الورش ورش عمل



 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 

 

54 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 

القدرة على اختيار ما صح دليله وقوي ، ووضح  2-3
منه مقصد الشارع ؛ من أقوال الفقهاء فيما 

 . اختلفوا فيه
 

 سجل املتابعة التدريبات العملية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االجنازملف  جمموعات العمل .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

وحسن إدارة  ةفسالقدرة على قيادة فريق املنا 3-2
 .النقاش

 نتائج املسابقة مسابقات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل التصرف بمسؤلية في العالقات المهنية  4-1

الفعال  الكتايب و الشفوي االتصال القدرة على ممارسة  4-2
 .امللخص السبوريمن خالل 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية

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

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
األسبوع احملدد  تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وحبوث علمية 4
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 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 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(.  
 
 

 مصادر التعّلم .ي
 املقررة املطلوبة:. أدرج الكتب 1

 مع أسئلة للمناقشة وتمرينات . –البتاب : الواضح فأ أصول الف ه للمبتدئين 

 تأليف د/ محمد بن سليمان عبد هللا األش ر .

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

   ، هـ( .620للموفق ابن قدامة )ت: روضة الناظر وجنة املناظر 
 . مذكرة أصول الفقه ، للشيخ حممد األمني الشنقيطي 
 . شرح األصول من علم األصول ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
 . التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة .أتليف أيب إسالم مصطفى بن حممد سالمة 

 ة ، أتليف حممد بن حسني بن حسن اجليزائيمعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماع

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الدرر السنية 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الشيخ ابن ابز 
  موقع الشيخ ابن عثيمني  
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 مكتبة األلوكة 
 موقع صيد الفوائد 

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

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 العالقة ابملقرر.ذات للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2

 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
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 .فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية :
 .املقرر ملوضوعات العلم أهل وحماضرات لدروس CD أسطواانت

 عروض انرتنت 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ع
 

 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. حيث )احملتوي،تقرير من الطالب عن املقرر من 
 .ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل

 الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج 
 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.
 قسم .اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابل

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

 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.

 ة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاص
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ك
 

 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة .

 دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل 
 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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 املقرر الدراسي توصيف
 

 

 

 التفسير برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية اسم املقرر:  

 109502 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة والدراسات  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 109502، التفسير. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

 الدبلوم.األولى من مرحلة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 .ال يوجد ر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقر 5 .19
 .ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 داخل املبنى الرئيسي للجامعة.املقرر، 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا المقرر:

بَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا  قف على مقاصده يتفهم معانيه ويكتاب هللا وتدبر الطالب يأن  -أ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ل ِيَدَّ

 29ص :   األَْلبَابِ 

 تعرف الطالب على أساليب القرآن وأوجه إعجازه من خالل تفسيره.يأن  -ب

 ها.تعرف الطالب على هدايات اآليات ومقاصديأن  -ج

 المناسبات بين اآليات والسور، وعالقة أول السورة بآخرها. أن يقف الطالب على -د

ً  ،وتفسيراً  ،بط الطالب بكتاب هللا تعالى تالوةتريأن  -ه  .وعظات ،وآداب ،وأخالق ،لما يرد فيه من أحكام وتطبيقا

 من مصادره.تعرف الطالب على المنهج الصحيح في تفسير كالم هللا من خالل دراسة التفسير يأن  -و

 القرآن واستخراج األحكام الشرعيةتكوين ملكة يستطيع بها تفسير  -ز

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

 ــ االستفادة من البرامج التقنية في مجال الدراسات القرآنية .

وبيان  ،تفسير كالم هللا تعالىــ  توظيف شبكة االنترنت بشكل ايجابي لالستفادة منها في عرض ومناقشة الشبهات الحادثة على   

 الطريقة المثلى لتفسيره.

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

 

 

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

 4 2 تناوله.مقدمة اترخيية وعلمية عن التفسري، وأنواعه، ومناهج املفسرين يف  
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 8 4 السور من سورة الذارايت إىل سورة القمرتفسري  

 8 4 تفسري السور من سورة الرمحن إىل سورة احلديد  

 4 2 تفسري السور من سورة اجملادلة إىل سورة الصف  

 4 2 تفسري السور من سورة اجلمعة إىل سورة التحرمي 

 4 2 سور تبارك، والقلم، واحلاقة.تفسري  

 4 2 تفسري سور املعارج، ونوح، واجلن. 

 4 2 تفسري سور املزمل، واملدثر، والقيامة. 

 4 2 تفسري سور اإلنسان، واملرسالت، والنبأ. 

 4 2 تفسري السور من سورة النازعات إىل سورة املطففني. 

 4 2 تفسري السور من سورة االنشقاق إىل سورة الفجر. 

 4 2 تفسري السور من سورة البلد إىل سورة القدر. 

 2 1 تفسري السور من سورة البينة إىل سورة اهلمزة. 

 2 1 تفسري السور من سورة الفيل إىل سورة الناس. 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

    60 الفعلية ساعات التدريس

زيارة 

المبتبة 

المربزية 

ومربز 

 األبحاث

 60 



 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 

 

63 

 

زيارة    ساعتان الساعات املعتمدة

المبتبة 

المربزية 

ومربز 

 األبحاث

 ساعتان 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 ( ساعة، بمعدل ساعة بل أسبوع.15)

 

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

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

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

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

1-1 
 المحاضرات يلخص الدروس والعبر من اآليات محل الدراسة .

 .الشفوية واالختبارات

 

1-2 

 المحاضرات يعدد حكم التشريع الوارده في السور محل الدراسة

 األسئلة المباشرة

 .الشفوية واالختبارات

 

1-3 

 الخرائط الذهنيةا من مصادره يصنف الطرق الصحيحة لدراسة التفسير

 األسئلة المباشرة

 .الشفوية واالختبارات

 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

 يقارن عالقة أول السورة بأخرها
استعراض كتب علوم القرآن 

 الكريم.
 االسئلة المباشرة

 سجل المتابعة الخرائط الذهنية يوضح المناسبات بين اآليات والسور محل الدراسة 2-2

 تقييم الواجب الواجبات الفردية يحلل ألفاظ اآليات القرآنية محل الدراسة 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 بطاقة المالحظة  الواجبات الفردية تحمل مسؤلية التعلم الذاتي  3-1

 

 ملف اإلنجاز مجموعات العمل  استثمار المحاورات والمناقشات لتنمية العالقة مع اآلخرين. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 األبحاث  القدرة على استخدام االنترنت في مجال التخصص . 4-1

 

 تقييم األبحاث 

 

 سجل المتابعة الواجبات الفردية التواصل الكتابي والشفهي بشكل فاعل  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 4 3 مشروع جماعأ. 1

 4 5 )م الأ( بطرح األسئلة على الطالب.اختبار شفوي  2

 4 7 .اختبار قصير 3

 4 4 .1اختبار دوري 4

 4 9 .2اختبار دوري 5

 20 8 اختبار نصف الفصل. 6

 60 16 اختبار نهاية الفصل. 7

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  
 

 . النظر إلى الساعات المبتبية ، وساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها

 مصادر التعّلم .بب
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .كثير ابن إسماعيل الفداء ألبي العظيم القرآن تفسير

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

 

 .الطبري جرير بن محمد لإلمام القرآن آي تأويل في البيان جامع تفسير-أ

 .للبغوي التنزيل معالم -ب

 .الكلبي جزي البن التنزيل لعلوم التسهيل -ج

 .للسيوطي المنثور الدر تفسير -د

 .بالرأي والتفسير بالمأثور التفسير كتب من وغيرها

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 

 .ال رآن وعلوم للتفسير السعودية العلمية الجمعية. ال رآنية الدراسات مجلة -أ 

 .بجدة الشاطبأ اإلمام معهد. ال رآنية للدراسات الشاطبأ اإلمام معهد مجلة -ب 

 .النبوية بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع. ال رآنية والدراسات البحوث مجلة -ج 

 .التفسير أهل ملت ى  موقع -د 

 .الحديث أهل ملت ى موقع -هـ 

 .عبدالعزيز الملك جامعة. ال رآنية للدراسات الدن بن عوض محمد المعلم برسأ موقع -و 

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

 .ال رى أم بجامعة عبدهللا الملك مبتبة الببيرـ الجامع -أ

 .الشاملة المبتبة برنامج -ب

 .التراث لمؤسسة الببير الجامع -ج

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

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .7
ً ( 30)ثالثين  سعة دراسية قاعة -أ  .طالبا

 .بالمربز خاصة وحاسوبية ورقية مبتبة -ب

 قاعة تفاعلية خاصة بالمربز. -ج

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 .المختصة الحاسوبية البرامج على للتدريب حاسب معمل -أ 

 تجهيز ال اعات بالشاشات الذبية. –ب 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من  .م
 .الطالب نظر وجهة من وااليجابيات السلبيات  عن للبشف الطالب؛ من عشوائية عينة على  استبيان عمل -أ

 .والشفوي التحريري االختبار نتائج -ب

 .الم رر لت ييم الطالب بعض مع ن اش إدارة -ج

 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .ن
 .الم رر مادة فأ األساتذة مالحظات من االستفادة -أ

 .خارجأ محبم على الطالب من عشوائية عينة نتائج عرض -ب

 .الخريجين رأي استبانة -ج

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
 

 الدراسات تخصصات بافة تدريس تطوير تخص التدريس هيئة ألعضاء مستمرة وتطويرية تدريبية دورات إقامة -أ

 .اإلسالمية

 .الخارج من زائرين أساتذة مشاربة -ب
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 . الم رر تدريس على المعينة الجديدة الوسائل توفير -ج

ً  الضعفاء للطالب مساعدة برامج إيجاد -د  .علميا

 .المتميزين للطالب ومادية معنوية حوافز -هـ 

 

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

 بلها مناسبة

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

 .عام بشبل ومراجعته والت ييمات الت ارير جمع -أ

 .الم رر لت ويم خبير استضافة -ب
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
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 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالميةالحديث  اسم املقرر:  

 109507 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة والدراسات  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 109507، احلديث  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ساعتان. 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(

 أوىل دبلوم.. 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
 داخل املبنى الرئيسي للجامعة. املقرر، 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
 :80 النسبة 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ف
 :20 النسبة 

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 األهداف العامة:

 

 األحكامأصول أحاديث الوقوف على  -1

 ، واألحكام املتعلقة بها ة أحاديث األحكامدرجمعرفة الطالب  -2

 .هديه صلى اهلل عليه وسلم، وكيفية ربط الفرع الفقهي باحلديث النبوي، يف األبواب حمل الدراسةاالطالع على  -3

 

 األهداف اخلاصة:

واألميان أصول أحاديث العبادات واملعامالت وأحكام األسرة واجلنايات واحلدود وأحكام األطعمة، بتعريف الطالب  -1

 .والنذور وأحكام القضاء

 .استخراج األحكام من احلديث الشريفتدريب الطالب على كيفية  -2

 تعريف الطالب عمليًا بالكتب اليت عنيت باحلديث الصحيح واحلسن وغريهما. -3

 .كيفية ربط الفرع الفقهي باحلديث النبوي، يف األبواب حمل الدراسةمتكني الطالب من  -4

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

 
 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا املركز يف حينها .*
 حتديث حمتوى املقرر دورايا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*
 حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.*
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.*
 الب يف تعلم املقرر.دراسة الصعوابت اليت يواجهها الط*
 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*
 إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.*
 .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  .د
 وصف عام للمقرر:

 معرفة احلديث املقبول واحلديث املردود والوقوف على الكتب اليت اعتنت بذلك.

 

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

 كتاب الطهارة:
اَل َتْشرَبُوا يِف ...( وابب اآلنية: ح )ِإَذا َكاَن اَْلَماَء قـُلَّتَـنْيِ ملَْ ََيِْمْل َاخْلََبثَ ابب املياه: ح )

َدَعا ِبَوُضوٍء، فـََغَسَل َكفَّْيِه  أَنَّ ُعْثَماَن ...( وابب الوضوء: ح )آنَِيِة الذََّهِب واْلِفضَّةِ 
ٍم َولََيالِيَـُهنَّ  َجَعَل اَلنَِِّبُّ ...( وابب املسح على اخلفني:ح )َثاَلَث َمرَّاتٍ  َثاَلثََة أايَّ

ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم يِف بَْطِنِه َشيـًْئا، فََأْشَكَل ...( وابب نواقض الوضوء:  ح)لِْلُمَساِفرِ 
َلَة ِبَغاِئٍط  َلَقْد نـََهااَن َرُسوُل َاَّللَِّ  :..( وابب قضاء احلاجة:ح )َعَلْيهِ  "أَْن َنْستَـْقِبَل اَْلِقبـْ

...(وابب ِإَذا َجَلَس بـَنْيَ ُشَعِبَها اأَْلَْربَعِ ...( ابب الغسل وحكم اجلنب:  ح )أَْو بـَْولٍ 
ِإنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأِب ...( وابب احليض: ح )هِ التـََّيمُُّم َضْربـََتاِن َضْربٌَة لِْلَوجْ التيمم: ح )

 ...("ِإنَّ َدَم احَْلَْيِض َدٌم َأْسَوُد يـُْعَرفُ  ُحبَـْيٍش َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، فـََقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ 

4 8 

ِظلُّ اَلرَُّجِل  وََكانَ ،:ح )َوْقُت اَلظُّْهِر ِإَذا زَاَلْت اَلشَّْمسُ  ابب املواقيتكتاب الصالة: 
ُ َأْكبَـَر َاَّللَِّ  -َوأاََن اَنئِمٌ -طَاَف ِب ح ): ابب األذان( َكُطولِِه  َرُجٌل فـََقاَل: تـَُقوُل: "َاَّللَّ

) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ..(ابب ...(.ابب شرو الصالة: ح: َأْكبَـرُ 
ابب   ..(من اإلمث .) لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه  سرتة املصلي :ح

ابب  (. أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببناء املساجد يف الدور... ) املساجد: ح
 ...(.إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكربح ) صفة الصالة :

) إذا شك ح:ابب سجود السهو:  ...(.) أمرت أن  أسجد على سبعة أعظمح 
: أِب هريرة : ) سجدان مع   يدر كم صلى أثالاث أم أربعا حأحدكم يف صالته فلم 

حفظت من النِب  وع: ح )ابب صالة التط .(رسول هللا يف إذا السماء انشقت .
حديث : ) والذي  :ابب اجلماعة واإلمامة ...(صلى هللا عليه وسلم  عشر ركعات .

لينتهني أقوام عن ) : ح:ابب صالة اجلمعة ...نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب
 ..(.ودعهم اجلمعات أو خلتمن هللا على قلوبه

4 8 



 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 

 

72 

 

 :) ح :فابب صالة الكسو  ...(الفطر يوم يفطر الناس : ح( )ابب صالة العيدين
ابب صالة م...(انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسل

خشعا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواضعا متبذال متح: ): االستسقاء
 ..(.مرتسال

 :كتاب اجلنائز
حديث ) كنت هنيتكم عن زايرة  ...( ) اغسلنها ثالاث أو مخسا ، أو أكثر من ذلكوح: 

 ...(.القبور
 

 :كتاب الزكاة
علي : قال رسول هللا  :ح.. ) أن أاب بكر رضي هللا عنه كتب له هذه فريضة الصدقة :ح

سامل بن عبد هللا عن أبيه : ح...).. ) إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول
كان رسول   :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فيما سقت السماء  والعيون ...ح

ابب زكاة ( هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع
ابب ..(.فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر)ابن عمر :   :ح:الفطر

) إن  :ح(. ...حكيم ابن حزام  ) اليد العليا خري من اليد السفلى :ح: زكاة التطوع
 الصدقة ال تنبغي  آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس .

4 8 

فصوموا وإذا ) إذا رأيتموه  :ح... ).ال تقدموا رمضان  بصوم :)ح : كتاب الصيام
) من نسي وهو صائم  :ح(.) الصوم يوم يصوم الناس ... :ح.. ).رأيتموه فأفطروا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل ) :ح: ابب صوم التطوع.ب(فأكل أو شر 
 :ح.. : من قام رمضان إمياان واحتسااب ح: .ابب قيام رمضان(عن صوم يوم عرفة ..

 (.د مريضا ..) السنة على املعتكف أن ال يعو 

2 4 

 :ح.. )أن النِب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة):  حكتاب احلج: 
قالت خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع  فمنا من )عائشة : 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل ما يلبس  )ابن عمر  :.ح(أهل بعمرة ....
)  :ح(. جابر رضي هللا عنه  يف صفة حجة النِب صلى هللا عليه وسلم: ح...). احملرم

) إذا رميتم وحلقتم فقد حل : ح.. من شهد صالتنا هذه فوقف معنا حىت ندفع
 ) أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت ..(:ح.. )لكم

2 4 

   االختبار الفصلي األول
 8 4 : البيوع كتاب
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 ال)  ح:  وامليتة...( ، اخلمر بيع حرم ورسوله هللا أن) ح : عنه هني وما شروطه ابب
 فكل الرجالن تبايع إذا)ح: : اخليار ابب..( بيع يف شرطان وال ، وبيع سلف َيل

 ..(.ابلفضة والفضة ، ابلذهب الذهب ح: ): الراب ابب...( ابخليار منهما
 (أبواب.. العرااي يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رخص) ح:: العرااي يف الرخصة ابب

 الظهر)  (ح:.. معلوم كيل  يف فليسلف أسف من)  ح:: والرهن والقرض و السلم
 بعينه ماله أدرك من) ح:: واحلجر التفليس ابب ..(. مرهوان كان  إذا بنفقته يركب
 املسلمني بني جائز الصلح) ح:: الصلح ابب(. به أحق فهو أفلس قد رجل عند

ابب الغصب: ح: )من ..(. ظلم الغين مطل) حديث:  والضمان احلوالة ابب ...(.
 يف ابلشفعة هللا رسول قضى ح :):  الشفعة اقتطع شربا من األرض ظلما...(. ابب

 عامل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن  :(ح:  املساقاة (. ابب.. يقسم مل ما كل
 (.... مثر من منها خيرج ما بشطر خيرب أهل
 من الشباب معشر اي)  ح ::  النكاح أحكام :ابب النكاح النكاح: كتابكتاب 

 - اَّللَِّ  َرُسولُ  نـََهى:)ح ..( ألربع املرأة تنكح) ح: ..( فليتزوج الباءة منكم استطاع
َغارِ  َعنْ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى  ابلنساء استوصوا) ح::  النساء عشرة ابب ( الشِن
 ابب..(. أيسره الصداق خري)  ح::  الصداق ابب..(. ضلع من خلقن فإهنن خريا

 حديقته عليه أتردين) ح::  اخللع ابب...(  الوليمة طعام الطعام شر) ح: الوليمة
 اإليالء ابب..(. حائض وهي المرأته وتطليقه عمر ابن)  ح::  الطالق كتاب...(.

 اي) ح::  اللعان ابب.(...وحرم نسائه من هللا رسول )آىل:  ح: والكفارة والظهار
: ) الثالث :ح الطالق ابب...(. فاحشة على امرأته أحدان وجد لو أرأيت هللا رسول
 ِمنْ  َوَسنَـتَـنْيِ  َبْكرٍ  َوَأِب  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى - اَّللَِّ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى الطَّاَلقُ  َكانَ 

 فوق ميت على امرأة حتد ال ح:) :العدة َواِحَدة . ابب الثَّاَلثِ  َطاَلقُ  ُعَمرَ  ِخاَلَفةِ 
 ...( . يكفيك ما ابملعروف ماله من خذي) ح: :النفقات ابب ثالث...(

4 8 

 كتاب اجلناايت:
 ابب (.)  ال َيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا ... :اجلناايت واحلدود ح

) هل  :ح(.ابب قتال أهل البغي: ..) من اعتبط مؤمنا  قتال عن بينة  :الدايت : ح
(.كتاب احلدود : تدري اي بن أم عبد كيف حكم هللا فيمن بغى من هذه األمة؟؟..

ابب حد . (خذوا عين خذوا عين ، قد جعل هللا هلن سبيال..)ح: ابب حد الزىن:
) ملا نزل عذري قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فذكر  :حالقذف: 

) ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار  (.ابب حد السرقة: ح:..القرآن  ذلك ، وتال

2 4 
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) أن النِب صلى هللا عليه وسلم  :حابب : حد الشارب وبيان املسكر:  .فصاعدا (
) ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد  :حابب التعزير :.أيت برجل قد شرب اخلمر 

 ..).من حدود هللا 
ابب .() كل ذي انب من السباع ..:لذابئح والعقيقة : حكتب األطعمة والصيد وا

) ما  :.ح() من اختذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع .. :حالصيد والذابئح: 
أن  ) :حابب األضاحي :أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ليس السن والظفر...(

) كل  :حابب العقيقة:  .(النِب صلى هللا عليه وسلم كان يضحي بكبشني أملحني ..
 (... غالم مرهتن بعقيقته

2 4 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك عمر بن اخلطاب  )أن ح:كتاب األميان والنذور :
 (يف ركب وعمر َيلف أببيه ..

) إذا حكم :ح ...(.) القضاة ثالثة : اثنان يف النار وواحد يف اجلنة :لقضاء كتاب ا
 .(فله أجراناحلاكم فاجتهد مث أصاب 

2 4 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 ساعتان الساعات املعتمدة

 أسبوعيا

 أسبوعيا ساعتان    

 

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

 

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

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

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
 املعرفة 1

 احملاضرات.   تعريف املصطلحات الواردة يف األحاديث موضع الدراسة  1-1
  احلوار واملناقشة.

االختبارات التحريرية 
 )دورية وهنائية(.

العروض التقدميية،  تصنيف أوقات الصالة 1-2
 وااللكرتونية.

 املتابعةسجل 

 سجل املتابعة الواجبات. تلخيص أنواع البيوع 1-3
 املهارات املعرفية 2

 اخلرائط الذهنية  يشرح الفرق بني احلدود واجلناايت 2-1
 التعلم الذايت

 ملف االجناز
 

مييز الطالب بني املسائل يف كل ابب من األبواب العبادات  2-2
 واملعامالت

 تقومي األقران خرائط املفاهيم
 التقومي الذايت

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق  • 3-1

 قواًل وعماًل . معهمَيسن التعامل و  الواحد
 حل املشكالت

 املشروعات الفردية و اجلماعية
 املالحظة املباشرة 

 
التقارير الدورية عن  العصف الذهين الذايت املستمريتحمل مسئولية التعلم  • 3-2

 الطالب
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 حل املشكالت   يتواصل مع اآلخرين شفاهة وكتابة .   4-1
 املشروعات الفردية و اجلماعية

 املالحظة.
 

 تقومي األعمال لعب  األدوار وتفسريها .يستخدم تقنية املعلومات يف مجع املعلومات   4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %05 مستمرة أحباث وتلخيصات وتطبيقات عملية منزلية 1
 %05 مستمرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 2
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 %20 الرابع عشر امتحان فصلي 3
 %10 العشرون تكليفات )حفظ منظومة يف هذا العلم(. 4
 %60 هناية العام 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(.  
 ساعتان يف األسبوع

 التعّلممصادر  .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 عبد اهلل الفوزان شرح بلوغ املرام للشيخ  يف  منحة العالم

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

 )ـه1182الصنعاني )املتوفى :  مد بن إمساعيل األمري الكحالنيسبل السالم شرح بلوغ املرام ، حمل -1

 نيل األوطار حملمد بن علي الشوكاني. -2

 . الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر العسقالني فتح -3

 .شرح صحيح مسلم، لألمام حييى بن شرف النووي  -4

 . فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام البن عثيمني -5

 بلوغ املرام للشيخ عبد اهلل البسام .توضيح األحكام شرح  -6

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع السنة النبوية وعلومها، المشرف العام، د. فالح الصغير

http://www.sonah.com 

 .ملت ى أهل الحديث -
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 /http://www.saaid.net  شببة صيد الفوائد اإلسالمية -

 http://www.meshkat.net/new/home.php  شببة المشباة اإلسالمية -

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

 .األلفية، من إنتاج مؤسسة الرتاثاملكتبة  -

 املوسوعة الشاملة -

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

 ( طالبا30قاعة دراسية سعة ثالثني ) واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .10
 . حتتوي القاعة الدراسية على عدد مناسب من املقاعد تتناسب مع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 القاعات حباجة إىل توفري أجهزةعرض، وكذلك لوحات ذكية

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

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

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل

 الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج  

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي املستمر
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 اجلداول ( .واملراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية  

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.  

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث
 مراجعة اسرتاتيجيات التدريس. -

 زيادة عدد مرات التقييم وتنوعها

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .حح
، ومن خالل تقرير املقرر والربنامج جلس القسممب تتم إجراءات التخطيط والتطوير واملراجعة الدورية للمقرر وكافة املقررات 

 ومالحظات أستاذ املقرر وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي  اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالميةالفرق اإلسالمية  اسم املقرر:  

 109515 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 109515، لفرق اإلسالميةا. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 ساعتان. 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(

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

 . ةالسنة الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 ال يوجد تطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. امل5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .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
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  ابلفرق املنتسبة لإلسالم تعريف الطالب . 
  درجات و تفاوت الفرق يف قرهبا و بعدها عن الكتاب و السنةقدرة الطالب على التمييز بني 

. 
 واحلكم عليها الطالب ملكة نقد الفرق إكساب. 
  الفرق هذه زاعمن مم النصوص الشرعيةمبوقف  الطالبتعريف. 
  ني والطرق الشرعية ملواجهتهايف حياة املسلماملوجودة اليوم  الفرقالتعريف أبثر. 
  االحنراف عن السنة و منهج الصحابة و سلف األمة تعريف الطالب خبطورة 
  رمحة أهل السنة مبخالفيهم.و  او نعمة هللا هب اتباع السنةإظهار حماسن 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    الفرق اإلسالميةالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
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    لشبكة العنكبوتيةاظم، واالستفادة من بشكل 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 
  متنوعة.ة إبداعيتطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 

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

 

 

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

 مساهتا ، مسات أهلها ، ووجوب التمسك هبا تعريف السنة ، معاملها و
 2 1 بألدله

 2 1 تعريف البدعة ، معاملها ومساهتا ،مسات أهلها ووجوب احلذر منها بألدلة

 2 1 دراسة حديث اإلفرتاق وبيان املسائل املقررة منه

 2 2 حىت يومنا هذامنذ بذورها اخلط التارخيي لنشؤ البدع 

 2 1 أبرز رؤوس البدع و رجاالهتا ، املسائل ايل حصلت فيها االحنراف

 2 1 اخلوارج املراد هبم ، نشأهتم ، مساهتم وعقائدهم وفرقهم قدميا

 2 1 اخلوارج حديثا ، عوهتم وعقائدهم وفرقم ووجودهم

 2 1 ، نسبتها ، نشأهتا ، عقائدها ، رجاهلا ، وجودها األابضية

 التشيع معناه ونشأته وأقسامه مع دراسة مفصلة لـ :

الرافضة ) النشأة ، العقائد ، األعالم ، احنرافها ، تقريبها مع  -1
 السنة ، أثرها وخطرها (

2 4 
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 2 1 هاسبتها ، نشأهتا ،عقائدها ، احنرافها ، وجودالزيدية : ن -2

الباطنية : مدلوهلا ، نشأهتا ، عقائدها األساسية مع دراسة  -3
النصريية)النشأة ، العقائد ،الوجود، األعالم،حكم  -تفصيلية لـ: أ

 عقائدهم،أقوال العلماء فيهم،أثرهم وخطرهم(
2 4 

الدورز )النشأة ، العقائد ،الوجود، األعالم،حكم  -ب
 2 1 عقائدهم،أقوال العلماء فيهم،أثرهم وخطرهم(

اإلمساعيلية )النشأة ، العقائد ،الوجود، األعالم،حكم  -جـ
 2 1 عقائدهم،أقوال العلماء فيهم،أثرهم وخطرهم(

فرق املدرسة العقلية)الكالمية( : سبب هذه التسمية وأمسائها األخرى مع 
 دراسة تفصيلية لـ :

املعتزلة ) النشأة ، العقائد ، احنراف تلك العقائد ، وجودهم ، أقوال  -1 
 العلماء فيهم ، أعالمها ، أثرها على املسلمني (

1 2 

األشاعرة ) النشأة ، العقائد ، احنراف تلك العقائد ، وجودهم  -2
 2 1 (مها ، أثرها على املسلمني، أقوال العلماء فيهم ، أعال

) النشأة ، العقائد ، احنراف تلك العقائد ، وجودهم  املاتريدية -3
 2 1 (، أعالمها ، أثرها على املسلمني ، أقوال العلماء فيهم

 1 1 ، فرقها أقوال العلماء فيهاها طوائفهاوجوداملرجئة : ) النشأة، العقائد، 

 2 1 (ثرها وخطرها ،أقوال العلماء فيهااألحباش ) النشأة، العقائد، الوجود، أ

دراسة جمملة عن الصوفية : تسمية ، ونشأة ، ومراحل واعالم وجممل 
 األفكار والعقائد ، والفرق بني الزهد والتصوف،وانواع التصوف

 )سلوكي،فلسفي،كالمي،ابطين(
1 2 

 2 1 التيجانية:نسبنتها، نشأهتا، عقائدها،وجودها، أثرها وخطرها

 2 1 أثرها وخطرهاالرفاعية:نسبنتها، نشأهتا، عقائدها،وجودها، 
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 2 1 املالماتية : نشأهتا نسبتها أفكارها أثرها و أتثريها

 2 1 النشأة، العقائد، الوجود، أثرها وخطرهان أقوال العلماء فيها (القاداينية)

 2 1 البابية ) النشأة، العقائد، الوجود، أثرها وخطرها، أقوال العلماء فيها (

 2 1 الوجود، أثرها وخطرها، أقوال العلماء فيها (البهائية ) النشأة، العقائد، 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات     28 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

28 

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 .كل أسبوع  ساعة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية   56

 

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

 : 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

االختبارات الشفوية  احملاضرات وإلقاء الدروس. الفرق المنتسبة لإلسالمتعريف  1-1

 والتحريريه 

 سجل املتابعة العروض التقدميية  تاريخ الفرق ووجودها قديما و حديثا تصنيف 1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 سجل المتابعة العروض التقدميية .و منطلقاتها وعودتها  اأصول تلك الفرق وأسسهذكر 1-3

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات التحريرية صفيةاحملاضرات ال المراد بالفرق المنتسبة لإلسالم  شرح 2-1

 

 بطاقة املالحظة العصف الذهين ن مواضع النقص والخلل فيها.ابي 2-2

 سجل المتابعة الواجبات الفردية توضيح نشأة الفرق   2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

 .وحسن إدارة النقاش قيادة فريق المناقشةالقدرة على 
 تقارير التعلم التعاوني

 تقارير التعلم التعاوني استثمار المعرفة بمفردات المقرر في تكوين عالقات شخصية. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 عمل استبانات التعلم االستقرائي إدراك المتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم  4-1

الكتابي من خالل الشفوي واالتصال القدرة على ممارسة  4-2

 .الملخص السبوري
 االختبارات الدورية التعلم التعاوني

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب والمذاكرة 1

 % 5 مستمر منزليةواجبات  2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وبحوث علمية 4

 % 70 في موعدها االختبار النهائي 5

6    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الساعات المكتبية.

 البريد االلكتروني.بالتواصل 

 و تطبيقاتها الذكية.التواصل بهاتف الجوال 
 مصادر التعّلم .حح

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 امللل و النحل للشهرستاين 
 صادرة عن الندوة العاملية للشباب ، املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب

 اإلسالمي 
  الفصل ألبن حزم 

 موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم د غالب عواجي

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

 مذكرة يف الفرق  للدكتور سفر احلوايل  
 الفرق بني الفرق    للبغدادي  

 رسائل يف األداين و الفرق و املذاهب حملمد احلمد

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  على موقع الدرر السنية اإلسالميةالفرق موسوعة 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
  مكتبة مصطفى 
 مكتبة األلوكة 
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 موقع اجلمعية السعودية للعقيدة

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

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

 املرافق املطلوبة .خخ
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(:

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين. ةقاع 

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية   .14
 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة  .15
 Data Show) : داات شو) البياانت عرضجهاز  .16

 (over head projectorجهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور :  

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

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

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

 ،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 اإلنتاجية املشروعات. 
 .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. 
   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: .رر

 ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
  أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعيحضور  . 
   تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية. 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.

ز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجنا .زز
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 تها.معاجل والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
    جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.تكوين 

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

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

 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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املذاهب املعاصرة واألداين برانمج الدبلوم العايل يف الدراسات اإلسالمية اسم املقرر:  
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 109516 رمز املقرر:  
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 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1439-1-20  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة و الدراسات اإلسالمية / مركز : الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 109516املذاهب املعاصرة واألداين، . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 الدبلوم العايل يف الدراسات اإلسالميةاملقرر يدرس ملرحلة 

 الثانية دبلوم. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .39
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةيكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل 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:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
    

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    



 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 

 

92 

 

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  ابملذاهب الفكرية و األداين املعاصرة تعريف الطالب. 
 . قدرة الطالب على التمييز بني املذاهب الفكرية و األداين القائمة على الصواب و اخلطأ 
 الفكرية واحلكم عليها إكساب الطالب ملكة نقد املذاهب. 
  إكساب الطالب ملكة نقد األداين املنحرفة و احلكم عليها 
  هذه األداين و املذاهب زاعمن ممبوقف اإلسالم م الطالبتعريف. 
 التعريف أبثر املذاهب الفكرية املعاصرة يف حياة املسلمني والطرق الشرعية ملواجهتها. 
 تعريف الطالب خبطورة األداين املنحرفة على إفساد أفكار و عقائد املسلمني 
 إظهار حماسن اإلسالم و نعمة هللا به و رمحته مقابل األداين األخرى 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. اليت املراجعة الدورية للمقرر 
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    ذاهب الفكرية.ملالبحوث العلمية اجلديدة يف ابناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل 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. 

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

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

 

 

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

 املراد ابملذاهب الفكرية املعاصرة .-مقدمات عامة : أ - 1

  املوقف من الدين يف الفكر الغريب .-ت .  هلااجلذور التارخيية -ب
1 2 

البيئة اليت نشأت فيها هذه املذاهب: وضع اجملتمع الغريب من الناحية -ث
واالقتصادية . سيطرة املذاهب الوثنية على السياسية واالجتماعية 

 الكنيسة .
1 2 

 الدين النصراين و حتريف فساد -أسباب ظهورها : أ - 2

) حتريف الدين ،  حواهلم .أوفساد  اطغيان رجاهلفساد الكنيسة و -ب
فساد رجال الدين ،الرهبانية وفضائح األديرة ، مهزلة صكوك الغفران ... 

) 

الغريب من هيمنة الكنيسة ومترده على تعاليم الدين يف ختلص اجملتمع -ت
 قالبه الكنسي الفاسد .

1 2 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

94 

 

 2 1 الربوتستانتية نشأهتا و أتثريها و مثارها

 2 1 جذور املذاهب الغربية وأصول نشأهتا

 . .األخذ أبسباب التقدم املادي -ث

  استعمال وسائل التضليل لرتويج هذه املذاهب املزيفة -ج

النظرايت العلمية املضللة ) داروين ، فرويد ، دوركامي ، هنري  -ح
 (  نبرجسو 

 النفور من الدين ستغالل اليهود هذا املناخ برتسيخا -خ

 الثورة الفر نسية -د

1 2 

 2 1 تعريف بعصر النهضة و أبرز معامله و مؤثراته

 .اصطناع املناخ املناسب  -: ألديهم و لدى غريهم  وسائل نشرها  - 3

 استغالل األوضاع الدينية املنحرفة للهجوم على الدين . -ب

 اختاذ الشعارات املضللة وتروجيها . -ت

 جرييب وادعاء تناقضهما مع الدين متجيد العقل والعلم الت -ث

  يضاف يف العامل اإلسالمي: 

 . انتشار اجلهل بدين هللا بني كثري من املسلمني .1

 . املسلمنيوجود طوائف غري مسلمة بني  .2

 . تراكم النكبات .3

 ية مادايً و فكرايً و تعليمياً االفتتان ابحلضارة الغرب .4

السيطرة األوربية االستعمارية على كثري من شعوب العامل  .5
 . اإلسالمي

2 4 

املعاصرة  بدراسة تفصيلية ملخصة برز املذاهب عرض و تعريف أب –
 2 1 زوااي : ا أنتجته هذه املذاهب من نظرايت من مخسمل يةإيضاح
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  كما يقدمها أصحاهبا .  أ( 

 كما هي يف واقعها التطبيقي الغريب   ب(

 واقعها يف العامل اإلسالمي  جـ( 

 موقف اإلسالم منها .  د( 

 .التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب  هـ(

  وتتناول هذه الدراسة كل من : 
تطبيقها . أسباب نشأهتا. تعريفها وحقيقتها) العلمانية  -1

 . (حكمها يف اإلسالم. أثرها يف العامل اإلسالمي. وجماالهتا
 . أسباب نشأهتا ، واترخيها . تعريفها وحقيقتها:  الدميقراطية  -2

حكمها يف اإلسالم ، والبديل . تطبيقاهتا ، وعيوهبا يف نظر الغرب
  اإلسالمي هلا

1 2 

مفهومها . أسباب الظهور و االنتشار . أنواعها و  : الليربالية -3
مواطنها عيوهبا . أثرها و مظاهرها يف العامل اإلسالمي . 

 حكمها
1 2 

اب نشأهتا وارتباطها أسب. تعريفها وحقيقتها: الرأمسالية  -4
أشكاهلا ، وعالقتها  .أهم مبادئها . االستعماري ابلتوسع

أثرها يف . عيوهبا ومظاملها . ابخلصخصة والعوملة االقتصادية
 . حكمها يف اإلسالم. العامل اإلسالمي

1 2 

أسباب  . العالقة بينهما امتعريفهالشيوعية و االشرتاكية ) -5
  امنشأهت

أثرها يف العامل هلما . الواقع التطبيقي .  امأهم مبادئه
 . اإلسالمي

 . حكمها يف اإلسالم

1 2 

أثرها يف  . وحقيقتها ،شعاراهتا تعريفها: اإلنسانية والعاملية -6
حكمها يف ضد الدين ( عامل اإلسالمي )استغالهلا كسالح ال

 .اإلسالم
1 2 
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 جتاهاهتا ا.  نشأهتاو  تعريفهاالوجودية :  -7

أثرها يف العامل . ) إحلادية )سارتر -ب  صوفية )كريكجارد(-أ 
 . اإلسالمي

 حكمها يف اإلسالم

1 2 

 جدلياته أسسه ، و .نشأته ، ودوافعه أسباب. تعريفه)االحلاد  -8
أبرز أئمته )دافيد هيوم  . األجهزة العاملية اليت تدعمه

 أثره يف العامل اإلسالمي..( . ،شوبنهور ،نيتشة ،برتراند راسل

 . حكمه يف اإلسالم.

1 2 

و مسائله و مقدمات عامة يف التعريف بعلم األداين و ما يتعلق به  -
 وأقسامها عند أهل السنة تناوالته

1 2 

 الضوابط الشرعية لدراسة األداين -

 ومنهج أهل السنة و مناهج خمالفيهم يف دراسة األداين  -

 ودراسة لفكرة التقريب بني األداين  -
1 2 

 دراسة أشهر الدايانت  -

اليهودية : نسبتها و عقائدها و تعاليمها اإلمجالية  -1
 احنرافها

 ودراسة أشهر الفرق اليهودية القدمية و احلديثة 

 و التعريف ابلصهيونية و املاسونية 

2 4 

النصرانية : نسبتها عقائدها تعاليمها اإلمجالية  -2
 احنرافها 

 وبيان موقف اإلسالم من عيسى و أمه 
1 2 

أشهر فرق النصارى القدمية و والتعريف هبا ) اليعقوبية .  -
 . املوحدة ( النسطورية . امللكانية

1 2 

 الفرق النصرانية املعاصرة :  -

 الربوتستانتية -األرثوذكسية جـ  -ب   الكاثوليكية –أ 

 عقائده . تعاليمها . الفروق العقدية بينها . توابعها و طوائفها لدى العرب
2 4 
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 أتثري نصارى العرب على العامل اإلسالمي 

 التنصري مفهومه مدارسه مواطنه أثره موقفه من اإلسالم  -

 العالقة املعاصرة بني اليهود و النصارى -
1 2 

األداين الشرقية ، تعريف بنشأة و عقائد و تعاليم : اهلندوسية ،  -2
 البوذية ، السيخية ، الكنفوشيوسية  

2 4 

 2 1 االميو و عبدة الشيطان -

ئله ، أهم نتاجهم ومؤلفاهتم مفهومه ، أهدافه ، وسا: االستشراق  -
 أثره

1 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات     60 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

60 

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: (الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 .كل أسبوع  ساعتني إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية   30

 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 االختبارات احملاضرات  تصنيف املذاهب الفكرية املعاصرة 1-1

 بطاقة املالحظة ورش العلم .تعريف األداين قدميا و حديثا 1-2

وصف أصول تلك املذاهب و الدايانت و  1-3
 منطلقاهتا

 تقييم الواجبات الواجبات   

 املهارات املعرفية 2
 بطاقة املالحظة املناقشة واحلوار املذاهب الفكريةنقد   2-1

 تقارير الورش ورش عمل متييز املراد ابألداين املنحرفة   2-2

 سجل المتابعة العصف الذهنأ فيها. واالحنرافبيان مواضع الضالل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املناقشة حبوث مشرتكة .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

 بطاقة المالحظة جمموعات العمل  القدرة على قيادة فريق املناقشة 3-2

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية القدرة على التواصل الشفهي والكتايب الفعال  4-1

لكرتوين من خالل االتصال اإلالقدرة على ممارسة  4-2
 .كرتوينلاإل الكمبيوتر والربيد

 تقييم البحوث البحوث

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
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األسبوع احملدد  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 5 مستمر منزليةواجبات  2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 عشرينال تقارير وحبوث علمية 4

 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 5

6    

 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. 

 التواصل هبواتف اجلوال و تطبيقاهتا الذكية.
 

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 د. حممد البهي    الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب 
 صادرة عن الندوة العاملية للشباب ، رة يف األداين واملذاهب واألحزاباملوسوعة امليس

 اإلسالمي 
  حملمد ضياء الرمحن األعظمي  دراسات يف اليهودية و املسيحية و أداين اهلند 

 دراسات يف األداين  سعود اخللف
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  د. عبد الرمحن امليداين     أجنحة املكر الثالثة  
  جمموعة حبوث مقدمة من مؤمتر الفقه اإلسالمي ابلرايض ،  لإلسالمالغزو الفكري والتيارات املعادية

 هـ 1396سنة 
  مذاهب فكرية معاصرة 
 د. عبد الرمحن امليداين    ة حىت العظم دصراع مع املالح  
  علي جريشةد.     االجتاهات الفكرية املعاصرة 

 البهي اخلويل  االجتاهات الفكرية املعاصرة وموقف اإلسالم منها

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 موسوعة املذاهب املعاصرة على موقع الدرر السنية 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
  موقع املهتدين 
  مكتبة مصطفى 
 مكتبة األلوكة 

 موقع اجلمعية السعودية للعقيدة

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

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
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 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة )-
 ذات العالقة ابملقرر.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-
 Data Show) : داات شو) البياانت عرضجهاز -

 (over head projector:  از العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتورجه - 

 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-
 العلم ملوضوعات املقرر.أشرطة صوتية لدروس وحماضرات أهل -

 عروض انرتنت-         

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

 

  (.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. 
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 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 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  .ظظ
 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 .عع
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 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 شاهبة .ملقرر مبقررات مماثلة يف أقسام ممقابلة ا 
  . 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
 

 

 

 العالي في الدراسات اإلسالمية برنامج الدبلوم المواريث اسم املقرر:  

 109517 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 109517 املواريث. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 اسبوعيًا ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 الثانية دبلوم. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .46
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 موقع البليةاملقرر، 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
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 تعليقات:

 

 األهداف .ص
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

لعلم املواريث مزيد شرف ، وال ُيجيد هذا العلم إال ذكي حريص على أن ال يندثر هذا العلم من بين  -1

  أفراد األمة اإلسالمية .

جل العناية بهذا العلم تبعث القناعة التامة بباطل من يزعمون أن املرأة لها الحق في امليراث مثل الر  -2

  ؛ سواء بسواء .

 يتعرف الباحث على أن التركة تتعلق بها حقوق متنوعة . -3

ر ماله ، وعليه  -4
ّ
 نأيتفهم الباحث في علم امليراث عناية اإلسالم باملال ، ويوجه كلَّ مسلم أن ال يبذ

فون الناس . وقد نّبه إلى
ّ
 يتكف

ً
 يحرص على أن يترك ورثته أغنياء ؛ فذلك خيٌر له من أن يدعهم عالة

 . -صلى هللا عليه وسلم–ذلك رسول هللا 

صية لوارث ، من أهداف علم امليراث : أن يتعرف  املسلم على الفرق بين الوصية وامليراث ؛ حيث ال و  - 5 

 . ما ال يزيد على الثلث وإنما الوصية لغير الوارث في 

رتب على ذلك على كل مسلم العلم بأنه يحُرم شرًعا تمييز أحد الورثة بما يزيد عن حقه الشرعي ؛ ملا يت - 6

ع الصلة بين األقارب ، إال إذا أجاز الورثة تلك الزيادة .
ْ
 من قط

ر ، نصيًبا   بنص اآلية الكريمة : )مما قل منه  تثناء ،الرجال والنساء لهم حقوق مقّدرة شرًعا دون اس -7                  
ُ
أو كث

 مفروًضا( .

 يكون بها قادًرا على قسمة التركة على الوجه الشرعي، و  -8
ٌ
كة

َ
يقال بدراسة علم امليراث تتكون لدى الطالب َمل

 يتعّرف الطالب على أن علم امليراث فرٌض على الكفاية .- عنه حينئٍذ : فَرض ي . أو : فرائض ي .

الطالب على ما أجمعت األمة عليه من أحكام املواريث ، وما اختلفت فيه ، والرأي الراجح عند  يقف-9

  االختالف .

م : األرحا يدرس الطالب القواعد التي تتعلق بأحوال الورثة من أصحاب الفروض أو التعصيب ، أو ذوي  -10

 
ُ
من ال وارث له( مما يتعلق بميراث ذوي وهل ُيحجبون أو ال ؟ وأنواع الحجب ، ومعنى حديث : )الخال وارث

  األرحام . وكيف يورثون ؟

 رس علم امليراث في معنى كل املناسخات ، وتصحيح مسائل امليراث .اتتضح رؤية د -11

عرض عليهم املسائل ، -12
ُ
ع مبدراسة املواريث تتسع مدارك الطالب ، ويتمكنون من اإلجابة السديدة عند ما ت

 تعّدد مجاالتها .



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

108 

 

 ره.يتعرف الطالب على موانع اإلرث ، وحكم من َجِهل تاريخ وفياتهم ولم ُيعلم من مات منهم قبل غي -13

 

 

)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 
    ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،مواقع أعضاء هيئة التدريستفعيل 
   يواجهها الطالب يف تعلم املقررالصعوابت اليتدراسة . 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
  للنظر يف املقرراتعقد حلقات نقاش داخل جملس املركز 
 اانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرريتوزيع استب 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر 

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

 

 

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

نظام اإلرث قبل  –التعريف بعلم ملواريث : الغاية من دراسته 

 ما يتعلق بميراث املرأة ؛ بإيجاز. –اإلسالم 

 

2 4 

 6 3واألحكام التي تتناولها ، مع تكليف الطالب  عرض آيات املواريث ،
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الحقوق  –معنى التركة  –نظام اإلرث في اإلسالم  –بحفظ اآليات 

 .املتعلقة به 

املحروم  –موانع اإلرث  -شروط اإلرث   –أسباب اإلرث  –مراتب الوراثة  _

ملاذا كان نصيب  -الوارثات من النساء    -الوارثون من الرجال   -واملحجوب  

 لذكر ِضعف األنثى .ا

 الفروض املقدرة في القرآن الكريم :

o  املستحقون مليراث النصف ، وشروطهم  

o . املستحقون مليراث الربع ، وشروطهم 

 

2 4 

o . املستحقون مليراث الثمن ، وشروطهم 

o  املستحقون مليراث الثلثين ، وشروطهم  

o . املستحقون مليراث الثلث ، وشروطهم 

 

2 4 

 4 2 مليراث السدس ، وشروطهم املستحقون 

 4 2 أشهر املسائل في علم امليراث .

 4 2 هل يرث اإلنسان من جهتين ؟ –أنواعها  –العصبات : تعريف العصبة 

الورثة الذين ال ُيحجبون  –أقسامه  –الحجب من امليراث : تعريف الحجب 

 
ً

 الورثة الذين ُيحجبون حجب حرمان ، أو حجب نقصان . –أصال

 

2 4 

 4 2 أحوال الجّد مع اإلخوة –ميراث الجد مع اإلخوة : املذهب املعتَمد فيه 

 4 2 . تصحيح املسائل العول والرد
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 6 3 املناسخات .

 4 2 الحمل .

 4 2 الغرقى والهدمى .املفقود .

 4 2 ذوي األرحام .

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .34
 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

  وصف المواريث بالتفصيل 1-1
 المحاضرات 

ختبارات التحريرية اال

 والشفوية

 الن اش والعرض العروض الت ديمية ذبر نظام المواريث قبل اإلسالم  1-2

 سجل المتابعة الواجبات حفظ آيات المواريث 1-3

 املهارات املعرفية 2



 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 

 

111 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
  االختبارات التحريرية احملاضرات شرح أسباب األرث 2-1

 تقسيم الرتكة  2-2
 بطاقة المالحظة االنشطة التدريبية

 سجل المتابعة العصف الذهنأ احلجب من اإلرث اسباب حتليل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقارير التعلم التعاوني العمل مع الفريق الواحد  3-1

 التقييم الذاتي التعليم التعاونى التصرف مبسؤلية جتاه زمالئه  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التقارير التعلم االستقرائي تواصل الشفهي والكتابي الفاعل  املع اآلخرين ال 4-1

 بطاقة املالحظة التعلم التعاوني يف مجع املعلومات وعرضهااستخدام تقنية املعلومات  4-2

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

5-2    
 

 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

 %5 مستمر أبحاث منزلية 1

 %5 مستمر تقارير 2

 %5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب والمذاكرة 3

 %10 مستمر امتحان دوري 4

5 
األسبوع االحلادي  امتحان فصلي

 عشر

20% 

 %5 مستمر امتحان دوري 6
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7 
آخر السنة  امتحان نهائي

 الدراسية

50% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 مصادر التعّلم .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .للشيخ صاحل الفوزان -من املباحث الفرضية التحقيقات املرضية 

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

 اخلالصة يف علم املواريث،د.ناصر الغامدي.

 .كشف الغوامض يف أحكام الفرائض، بالل اجلزائري- 

 د/عبد الكريم الالحم -الفرائض 

  للقاض ي رشيد محمد العيش ي .       -الهدية في شرح الرحبية 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *موقع املوسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي

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

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

 over head projector*جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : 

 . ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 املرافق املطلوبة .زز
 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(: .22

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

 over head projector)بروجيكتور : *جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .24
 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

 .أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق *
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 ات أهل العلم ملوضوعات املقرر.لدروس وحماضر CD*أسطوانات 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .فف
 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي،*

 .ىخراجلامعات األحدث التطويرات يف أ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
 .طيلة الفصل الدراسي الذاتي املستمر التقويم*

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .كك
 .ربامج مساعدة علميًااف ل*خضوع الطالب الضع

 *إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. 

 .  *حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي

 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير وتنظيم ورش عمل *

 .فيما بينهم *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية

 استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.تشجيع *
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طة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس .لل
 تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة

 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 بالطالب مع عضو آخر بالقسم*

 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .مم
 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 ملقرر وتطويرهيف حتسني اها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية النحو والصرف اسم املقرر:  
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 109500 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

117 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-1  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 109500، النحو الصرف. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 دبلوم الدراسات اإلسالمية

 السنة األوىل. 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
 جامعة أم القرى) العابدية للطالب / الزاهر للطالبات(املقرر، 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يعرف الطالب أقسام البلمة والعالمة المميزة لبل قسم . -1
 أن يميز الطالب المعرب من المبنأ فأ األسماء واألفعال ، وأحوال بل ٍّ . -2
 أن يبتسب الطالب مهارة اإلعراب . -3
 أن يحدد الطالب المعربات بالنيابة ) اإلعراب الفرعأ ( . -4
 أن ينشئ الطالب جمال اسمية متنوعة الخبر . -5
 أن ي ارن الطالب بين عمل النواسخ المختلفة . -6
 لفرق بين التعليق واإللغاء فأ باب ) ظن ( .أن يستنبط الطالب ا -7
 أن يفرق الطالب بين األصلأ والزائد من الحروف، من خالل الميزان الصرفأ . -8
 أن يصف الطالب طري ة البشف فأ المعاجم المختلفة . -9

 أن يشرح الطالب النصوص ال رآنية والحديثية وغيرهما شرحا صحيحا -10

)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(.  

 المتطورة عبر االنترنت .فأ اللغة العربية االطالع على الدراسات 

اللغة وزيارة مواقعها ، ومواقع أهل التخصص والخبرة فأ   ، لعربيةحضور الندوات والمؤتمرات والدورات التأ ت يمها المجامع ا -

 وعلومها ..العربية 

 العالمية .وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس فأ مختلف الجامعات اإلسالمية  -

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

 

 

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

 4 2 أوال : التعريف بالم رر وبيان أهمية اللغة لدراسة العلوم الشرعية .

 4 2 النحــــــــــو :ثانيا : 
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أقسامها .  البلمة وٍّ

 عالمات االسم وان سامه إلى معرب ومبنأ .

 أنواع األفعال ، وعالماتها ، وأحوال بنائها .

 عالمة الحرف
2 4 

 أنواع اإلعراب وعالماته األصلية .

 اإلعراب بالنيابة ) الفرعأ ( .
2 4 

 8 4 المبتدأ والخبر .

 نواسخ المبتدأ والخبر .

 بان وأخواتها .

 إن وأخواتها .

  

 4 2 ظن وأخواتها . ) ال ( النافية للجنس .

 التمييز . الحال .

 ) بم ( االستفهامية و ) بم ( الخبرية .
2 4 

 االستثناء بـ ) إال ( .

 االستثناء بـغير ) إال ( .
2 4 

 مخفوضات األسماء :

a. . الجر بالحرف 
 الجر باإلضافة .

2 4 

 التوابع :

 : النعت  / التوبيد / العطف / البدل أوال

 

2 4 

 4 2 الممنوع من الصرف.

 الصـــــــرف :

 األصلأ والزائد ، والمجرد والمزيد .

 الميزان الصرفأ .

6 12 
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 البشف فأ المعاجم العربية المختلفة

 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .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

 االختبارات احملاضرات الصفية قواعد اللغويةال حفظ 1-1

 سجالت التعلم  اخلرائط الذهنية  تعداد أقسام الكلمة  1-2

 ت ييم الواجبات الواجبات الفردية ذكر أنواع األفعال 1-3

 املهارات املعرفية 2
 إبراز األداء اللغوي السليم 2-1

 

 االنشطة التدريبية        
 اختبارات تطبيقية

 االسئلة الشفوية اخلرائط الذهنية تقسيم الكلمة إىل أنواعها. 2-2

 بطاقة المالحظة التدريب اللغوي      شرح عالمات اإلعراب  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املناقشة حبوث مشرتكة حد الطالب ..القيام بعمل مجاعي تعاوني برئاسة أ 3-1

 نتائج املسابقة مسابقات فردية تنافسية .. القيام بأعمال 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقارير االختبارات الشفوية يف التواصل الفاعل مع الغرياستعمال وسائل التقنية احلديثة  4-1

 اإلجنازملف  انشطة التدريب قادرًا على اإلتصال الشفوي والكتابي الفاعل  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %40 14 إعداد خطة لتطوير منهج تعليم اللغة العربية  فأ جامعات المملبة . 1

 %30 10 إعداد قائمة تشمل جميع مفردات ووحدات الم رر 2

 %30 10 إعداد دراسة ن دية عن مناهج تدريس اللغة العربية  فأ الجامعات  3

4    
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(.  
 ساعتان مبتبيتان .

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام ، تح . محمد محيأ الدين عبد الحميد ، ط . دار  -أ
 الطالئع ، ال اهرة .

شذا العرف فأ الصرف ألحمد الحمالوي ، تح. د. إسماعيل الع باوي ، ط . مبتبة اإليمان  -ب
 بالمنصورة .
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 ها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغري 2 

 بافة المراجع والمصادر اللغة العربية  + الرسائل الجامعية المشهود لها بالتميز .

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .مواقع أقسام اللغة العربية  فأ الجامعات 

 مواقع اجلمعيات العلمية  للغة العربية 

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

 املكتبة الشاملة 

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

 وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25

 قاعات دراسية مناسبة / قاعات ورش عمل

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
 شاشات عرض / حاسوب / برامج حاسبية / مكتبة مصغرة

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

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

 تقارير الطالب عن / املقرر 

 متابعة التطورات يف املقررات يف اجلامعات األخرى

 متابعة نتائج اختبارات الطالب

 البحوث

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس

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

 الزائرينتقويم األساتذة الزمالء 

 التقويم املستمر الذاتي

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
 خضوع الطالب الضعاف لربامج تساعد على تطوير مستواهم

 حضور الدورات والندوات والمؤتمرات المتخصصة .

 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس . -

 عمل بحوث وت ارير عن المناهج الدراسية . -

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

 حتليل نتائج االختبارات 

 من أوراق االختباراتتكوين جلنة ملراجعة عينات 

 تبادل مهام التقويم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ببب
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على ت ارير من قبل أساتذة الم رر .

 ومت رحات من قبل الطالب . -

 

 الغامديد/ يوسف بن سعيد  اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

برنامج الدبلوم العالي في الدراسات  التوحيد و مسائلهعلم  اسم املقرر:  

 اإلسالمية

 109503 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ظ
 109503 ،لتوحيد و مسائلها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

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

  السنة األوىل . 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 الدراسية و مكتبة اجلامعة املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .63

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .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
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  ابلتوحيد و مسائلة املبنية على الكتاب و السنة تعريف الطالب . 
  و ما خيالفه التوحيد الصحيح املعتمد على الكتاب و السنةقدرة الطالب على التمييز بني. 
 الطالب ملكة نقد ما خيدش التوحيد أو يناقضه و يضاده إكساب. 
 . تعريف الطالب بدركات ودرجات الكفر و الشرك و النفاق 
  ن كثري من ممارسات األمم و الشعوب العقدية  م النصوص الشرعيةمبوقف  الطالبتعريف. 
  االحنراف عن التوحيدتعريف الطالب خبطورة 
  و أهنما مرجع التوحيد .اتباع الكتاب و السنة إظهار حماسن 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    التوحيد و مسائلهالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
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    لشبكة العنكبوتيةاظم، واالستفادة من بشكل 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 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 

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

 

 

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

تعريفه ، أمهيته ، خصائصه ، أثر األميان ابلتوحيد على  علم التوحيد ، -
متعلميه وعلى سلوك املسلمني عامه ، امساؤه ، حكم تعلمه ، تدوينه  

 مسائله او قضاايه مع أدلتها وعرض جممل لعقيدة أهل السنة  
مصادر العقيدة عند أهل السنة مع بيان أنواع األدلة العقلية العقدية يف  -

 القران

2 4 

األصول اليت يقوم عليها منهج أهل السنة يف العقيدة وبيان وسطيتهم  بيان -
 يف العقيدة

اإلميان ابهلل معناه ، فضائله ومثراته ، وما يتضمنه ، أدلة وحدانية هللا ، مع  -
 بيان دليل الفطرة و امليثاق 

1 2 

 إلسالم : معناه ، شروطه ، أركانه ، نواقضه ا -
 الفرق بينه وبني اإلسالم واإلحسان ،ه اإلميان حقيقته ، أركانه ، أاثر  -
العبادة : تعريفها ، أركاهنا ، شروطها ، أمهيتها ، أنواعها ، األصول اليت  -

 تقوم عليها
كلمة التوحيد: معناها، أركاهنا، فضائلها، شروطها ، معىن اإلميان ابلرسول  -

 وشروط اتباعه

2 4 
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ن الشهادتني أمىت يصري الكافر مسلما ؟ بيان  أول واجب على املكلف ، -
 مدخل هذا الدين كل ذلك ابألدلة من القرآن والسنة 

عدم االكتفاء إبحدى الشهادتني و وجوب اإلقرار هبما مجيعا ، الرد على  -
دعوى إميان من آمن بوجود هللا تعاىل فقط  ،، كل ذلك ابألدلة من القرآن 

 والسنة
 أحكام عقديه من قصة بعث معاذ لليمن  -
 العقيدة يف سري األنبياء من خالل سورة هود -
 كله يف التوحيد مع األدلة واألمثلة الكرمي  بيان معىن أن القرآن  -
 عن الشرك وأهله وجزائهم حديث القرآن الكرمي -

1 2 

التوحيد :حقيقته ومعناه يف القران والسنة ويف اللغة وعند السلف وبيان  -
 عه ابألدلة إمجاال أنوا

1 2 

توحيد املعرفة واالثبات : معناه ، فوائده ومثراته ،فطريته وأدلته ، وقسماه  -
 ،حال األمم معه من القران ، طرق إثباته يف القران ،واملنحرفني فيه

1 2 

: معناه ، أدلته ، أمهيته، أركانه، فضائله وأاثره  توحيد القصد والطلب -
 عالقته مع الربوبية 

1 2 

نواقض )  التوحيد ( اإلسالم و اإلميان بيان معناها إمجاال و أاثرها ، مث  -
 دراسة كل من : 

، مظاهر االحنراف فيه قدمياً و حديثاً ، حال  أحكامه، أنواعه  الكفر: تعريفه ،
 أصحابه 

، حال  الشرك : تعريفه ، أنواعه ، أحكامه ، مظاهر االحنراف فيه قدمياً و حديثاً 
 أصحابه

النفاق : تعريفه ، أنواعه ، أحكامه ، مظاهر االحنراف فيه قدمياً و حديثاً ، وحال 
 أصحابه

املرتد : تعريفه ، حكمة ، وكيفيه إسالمه ، مبا ومىت يصري املؤمن كافرا ؟ ،  -
 كل ذلك ابألدلة 

1 2 
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، املعتزلة ، الرافضة ، اخلوارج  ضالل املتكلني يف مفهوم التوحيد ) األشاعرة -
، الصوفية ( بطالن تقسيم التوحيد إىل توحيد العامة و اخلاصة و خاصة 

 اخلاصة
املنكرين لوجود هللا  والتعريف بنواقض اإلميان ابهلل و مظاهر االحنراف فيه   -

يف األمة مع بيان أسباب انتشار اإلحلاد و الرد على من زعم وجود العامل 
 الطبيعةصدفه أو من 

 احلذر من الطعن يف السلف وبيان فضلهم ،  -
الضوابط والقواعد اليت متنع املسلمني من االحنراف يف احلكم على اآلخرين  -

 غلوا أو تفريطا 

1 2 

 :    االعتقادية -1: قوادح التوحيد  دراسات يف 

 التعلق ابألسباب )معناه وأنواعه و أحكامه و عالقته ابلتوكل ( -

 التطري معناه و حكمه و صوره ) أنواعه ( و التشاؤم -

 الرايء تعريفه أنواعه وأحكامه -

األعمال القلبية األخرى كاخلوف من غري هللا و اخلشية و اعتقاد رازق غري هللا . .  -
. . 

2 4 

  قوادح التوحيد القولية :  -3

الغلو يف الصاحلني ،  ) االستهزاء ابلدين( ، نسبه النعم لغري هللا ، االستسقاء بغري هللا
املساواة بني هللا و خلقه يف الدعاء ، و بـ:) و ( ،  ، النذر  ،  ، أحكام لو ، و لوال

احللف تعريفه وأنواعه ،   -التوسل تعريفه ، أنواعه ، أحكامه    -السيد و حنوها 
 احللف بغري هللا ) كنيب أو أب أو حياة  أو... ( ،  

2 4 

 : قوادح التوحيد العملية  -4

          ) التمائم و أحكامها ابألدلة ( -

 التصاوير    -

 ما حيصل للقبور وعندها ) دعاء ، بناء ، زايرة ، عبادة ( -

3 6 
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 الذبح لغري هللا  و أنواعه -
 التربك أقسامه و أحكامه -
 تتبع اآلاثر -
 السحر و ما يتعلق به ، الكهانة ، العرافة ، التنجيم -
 احلكم بغري ما أنزل هللا أنواعه وأحكامه -

  : تعريف االسم والصفة والفرق بينهما -توحيد األمساء و الصفات 
 بيان عقيدة أهل السنة يف أمساء هللا وصفاته ابألدلة و وسطيتهم فيها -

 أسس منهج أهل السنة يف هذا التوحيد: -
 التنزيه عن النقص وعن مشاهبة املخلوقني -1

 احنصاره يف القرآن والسنة -2

 كيفيتها ، مع بيان جمال العقل فيهقطع الطمع عن إدراك   -3

 التقيد ابلوصف واالسم الوارد واحلذر من اجململ -4

2 4 

 4 2 قواعد يف أمساء هللا تعاىل -

 4 2 هللا تعاىل صفاتقواعد يف  -

 2 1 قواعد يف أدلة األمساء و الصفات  -

 :مع تعريف و بيان لكل من  الضالل يف هذا التوحيد أسبابه و بيانه  -

التشبيه و  -5التعطيل ،  -4التفريض ،  -3التحريف ،  -2 التأويل ، -1
 التكيف

 االحلاد فيه -6

1 2 

 - 3،  املشبهة – 2،  املشركون -1:  التوحيد و عقائدهم فيه الضالون يف هذا 
 -د ،  املعتزلة -جـ ،  غالة اجلهمية –ب ،  الفالسفة -املعطلة وهم أصناف: أ

 األشاعرة واملاتريدية

1 2 

 2 1 و عرض ألقوال املخالفني فيه و ردها  القرآن واثبات أنه كالم هللا حقيقةتعريف 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 2        2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 .كل أسبوع  ساعة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية    56 ، ساعات مكتبية

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .44
 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

 االختبارات احملاضرات / البحوث تعريف التوحيد  1-1
 تقييم الواجب الواجبات  بيان سبب جناة العبد 1-2
 بطاقة املالحظة ورش العلم ذكر ما يضمنه التوحيد  1-3

 املهارات املعرفية 2
 اختبارات عروض تقدميية أنواع التوحيد شرح 2-1
 تقارير الورش ورش عمل اتريخ االحنراف العقدي.   توضيح 2-2
 سجل املتابعة التدريبات العملية  االستدالل على قوادح التوحيد 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ملف االجناز جمموعات العمل .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1
 نتائج املسابقة مسابقات .وحسن إدارة النقاش ةفسالقدرة على قيادة فريق املنا 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل التصرف مبسؤلية يف العالقات املهنية  4-1
امللخص من خالل الفعال  الكتايب الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة  4-2

 املالحظةبطاقة  الواجبات الفردية .السبوري

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق   - 5-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
5-2    

 
 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

التقييم نسبته من 
 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وحبوث علمية 4

 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 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(.  
 
 

 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

   كتاب التوحيد ألبن عثيمنيالقول املفيد شرح 
 العقيدة التدمرية البن تيمية 
 شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز 
  معارج القبول شرح سلم الوصول 
 القواعد املثلى يف األمساء و الصفات البن عثيمني 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  تيميةجمموع الفتاوي البن 
 النونية البن القيم و شروحها للعيسى و غريه 
  تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدهللا وغريه من شروح كتاب التوحيد كفتح

 اجمليد و املفيد و إفادة املستفيد و غريها
  ملعة االعتقاد البن قدامه 
 الدر النضيد للشوكاين 

 القائد يف تصحيح العقائد للمعلمي

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  على موقع الدرر السنية العقيدة اإلسالميةموسوعة 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الشيخ ابن ابز 
  موقع الشيخ ابن عثيمني  
 مكتبة األلوكة 
 منتدى التوحيد 
 موقع صيد الفوائد 

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

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

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

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

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 العالقة ابملقرر.ذات للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2

 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 ( جهاز 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 :

 .املقرر ملوضوعات العلم أهل وحماضرات لدروس CD أسطواانت
 عروض انرتنت 

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

 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. حيث )احملتوي،تقرير من الطالب عن املقرر من 
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 .ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل
 الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية
 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.

 قسم .اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابل
 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.
 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة  

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح
 

 .ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل
 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  .خخخ
 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



 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 

 

136 

 

 ا.تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحه
 ة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاص

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

 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة .

 دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل 
 يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي 

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج

 املقرر الدراسي توصيف
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية علوم الحديث اسم املقرر:  

 109508 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة والدراسات  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 109508علوم احلديث . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64
 ساعة واحدة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .66

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

 أوىل دبلوم.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .67
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .68
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .69
 داخل املبنى الرئيسي للجامعة.املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .70

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 :80 النسبة 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .قق
 :20 النسبة 

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 األهداف العامة:

 

 الوقوف على موضوعات هذا العلم. -4

 الصحيح من غريه، وخصائصه، وشروطه.معرفة الطالب للحديث  -5

 االطالع عامة على اجلهود اليت بذلت يف تنقية حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الدخيل والضعيف. -6

 

 األهداف اخلاصة:

 تعريف الطالب مبصطلحات هذا العلم. -5

 تدريب الطالب على كيفية التمييز بني الصحيح وغريه. -6

 ليت عنيت باحلديث الصحيح واحلسن وغريهما.تعريف الطالب عمليًا بالكتب ا -7

 حتصني الطالب ضد الشبه الباطلة  اليت تثار حول السنة، وإملامه بكيفية الرد عليها مبا استفاد من هذه العلوم. -8

)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 اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

 التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية. حتديث مصادر*

 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.*

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

 دل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.إقامة ورش عمل وتبا*
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 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 .توظيف التقنية املعاصرة بشتى 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:

 معرفة احلديث املقبول واحلديث املردود والوقوف على الكتب اليت اعتنت بذلك.

 

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

 1 1 .أشهر املصنفات يف علم املصطلحو ، نبذة تارخيية عن نشأة علم املصطلح، واألطوار اليت مر بها 

 2 2 . اخلرب املتواترو ا،تقسيم اخلرب بالنسبة لوصوله إلينو ، اخلربو ، تعريفات أولية

 2 2 : املشهور، والعزيز والغريب. اآلحاد  وأقسامهخرب 

 2 2 املقبول وأقسامه.اخلرب 

 2 2 تقسيم اخلرب املقبول إىل معمول به وغري معمول به

 2 2 .احلديث الضعيف اخلرب املردود وأسباب رده.

 االسناد: )املعلق،املرسل،املعضل،املنقطع، واملدلس، واملردود بسبب سقط من

 واملرسل اخلفي، واملعنعن واملؤنن(

4 4 
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:) املوضوع، املرتوك، املنكر، املعلل، واملخالفة للثقات، املردود بسبب طعن يف الراوي 

واملدرج، واملقلوب، واملزيد يف متصل اإلسناد، املضطرب، املصحف، الشاذ واحملفوظ، 

 واجلهالة بالراوي، اجلهالة بالراوي، البدعة، سوء احلفظ(.

5 5 

 2 2 اخلرب املشرتك بني القبول واملردود

 2 2 يتعلق بذلك من اجلرح والتعديل.صفة من تقبل روايته، وما 

 2 2 الرواية وآدابها وكيفية ضبطها.

 2 2 االسناد وما يتعلق به.

 2 2 معرفة الرواة.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

  30      30 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة واحدة     ساعة واحدة املعتمدةالساعات 

 

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

 

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

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

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

 االختبارات . المحاضرات تعريف مصطلحات علوم الحديث بالتفصيل 1-1

 بطاقة المالحظة  المناقشة والحوار تعداد شروط الحديث المقبول . 1-2

 االختبارات الشفوية الخرائط الذهنية ذكر أسباب رد الحديث المردود  1-3

 املهارات املعرفية 2
2-1 

 المحاضرة بين الحديث الصحيح والضعيف التمييز
االختبارات العملية 

 والتحريرية

2-2  

 مصطلحات الحديث على اإلسناد والمتن تطبيق
 المالحظة والتدريبات العمليةالتمارين 

2-3 
 المناقشة الجماعية أنواع الحديث المختلفة تحليل

تقويم التكاليف 

 الفردية والجماعية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

مع اآلخرين في األعمال الجماعية بروح الفريق التعاون 

 الواحد.

 حل المشكالت

 
 المالحظة المباشرة

3-2 

 مع اآلخرين قواًل وعماًل .الحسن التعامل 

 المشروعات 

 الجماعية

 

 ملف االنجاز

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 المالحظةبطاقة  مجموعات العمل مع اآلخرين شفاهة وكتابة . التواصل الفعال 4-1

4-2 
 تقنية المعلومات في جمع المعلوماتاستخدام 

 المشروعات الفردية 

 و الجماعية
 تقويم األعمال

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
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احملدد األسبوع  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 

 منزلية تطبيقات عمليةو  أحباث وتلخيصات

 منزلية 

 %05 مستمرة

 %05 مستمرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

3 
 

 امتحان فصلي

 %20 الرابع عشر

4 
 

 تكليفات )حفظ منظومة يف هذا العلم(.

 %10 العشرون

5 
 

 امتحان هنائي

 %60 العامنهاية 

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 تيسري مصطلح احلديث للدكتور/حممود الطحان

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

 البن كثري حتقيق أمحد شاكر. –الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث -1
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 ضاح للحافظ زين الدين العراقي.التقيد واإلي -2

 أصول احلديث للدكتور/ حممد عجاج اخلطيب.-3

 .تقيد العلم للحافظ اخلطيب البغدادي-4

 السنة ومكانتها يف التشريع.-5

 تقريب نزهة النظر  يف توضيح خنبة الفكر :د. عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع-6

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 وملتقى أهل احلديث. الت العلمية ذات العالقةاجمل

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

 املكتبة الشاملة،واجلامع وغريها من الربامج احلاسوبية يف هذا العلم

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 ( طالبا30قاعة دراسية سعة ثالثني )

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

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

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

 .بعد انتهاء االختبارات  للمقرر الدراسي  قيام الطالب بعمل تقييم

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

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

 

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

 سعيد الغامديد/ يوسف بن  اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية علوم القرآن اسم املقرر:  

 109501 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ق
 109501علوم القرآن، . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .71
 ساعة واحدة.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .72
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .73

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

 دبلوم العالي يف الدراسات اإلسالمية.

 األوىل دبلوم.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .74
 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .75
 ال يوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .76
 داخل املبنى الرئيسي للجامعة.يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إن ملفرع أو فروع تقدمي . 7 .77

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا املقرر:

، مثل معرفة املراد بعلوم القرآن، ودراستها دراسة تفصيليةمعرفة كل ما يتعلق ابلقرآن الكرمي من علوم يتحقق هبا كمال طالب العلم،  -أ
القرآن وصفاته، والفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي، ونزول القرآن، واملكي واملدين، وأسباب النزول، وبيان معىن وأمساء 

 التفسري،  والفرق بينه وبني التأويل...إخل.
يكن املفسر  علم أصول التفسري الذي من خالله يفهم اآلايت فهمًا صحيحاً، حيث ال يكون التفسري للقرآن صحيحًا إن مل معرفة -ب

 ملماً هبذه العلوم.
 مواجهة املشكالت العلمية والعقلية وغريها، واجياد احللول السليمة هلا. -ج

 مواجهة الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم حول القرآن الكرمي، والرد عليها.

)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(.  

 االستفادة من الربامج التقنية يف جمال الدراسات القرآنية. -أ
توظيف شبكة االنرتنت بشكل اجياِب لالستفادة منها يف عرض ومناقشة الشبهات احلادثة على علوم القرآن  -ب

 الكرمي، والرد عليها.
 تعدد املراجع للمادة العلمية. -ج
 (. power pointتبسيط املادة العلمية عن طريق عرض شرائح )  -د
 .املوضوعات يف بعضببحث علمي تطبيقي  ةبلتكليف الط -ه
 ليكرتوين.الربيد اإلتفعيل  -و

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

 وصف عام للمقرر:
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 الذي التفسري لأصو علم معرفةو، تفصيلية دراسة ودراستها، لعلما طالب كمال بها يتحقق علوم من الكريم بالقرآن يتعلق ما كل معرفة

 مما يعني على حسن تدبره صحيحًا، فهمًا اآليات يفهم خالله من

 

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

 2 2 التعريف بعلوم القرآن وبيان نشأته وتطوره.

وأوصافه، الفرق بينه وبني احلديث النبوي واحلديث التعريف ابلقرآن: أمسائه، 
 القدسي.

2 2 

الوحي : معىن الوحي، كيفية وحي هللا لرسله عليهم الصالة والسالم، كيفية 
 وحي امللك إىل الرسول، السنة النبوية وحي من هللا تعاىل.

2 2 

ة املكي املكي واملدين: عناية العلماء به، أمثلة عليه، فوائد معرفته، طرق معرف
 واملدين، والفرق بني املكي واملدين، مميزات املكي واملدين.

4 4 

 2 2 معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وفوائد معرفة ذلك.

أسباب النزول: عناية العلماء به، ما يعتمد عليه يف معرفة سبب النزول، 
تعريف سبب النزول، فوائد معرفة أسباب النزول، العربة بعموم اللفظ ال 
خبصوص السبب، صيغة سبب النزول، تعدد الرواايت يف سبب النزول 

وموقف املفسر منها، تعدد النزول مع وحدة السبب، تقدم نزول اآلية على 
 احلكم، تعدد ما نزل يف شخص واحد.

4 4 

نزول القرآن:  نزول القرآن مجلة، نزوله منجماً، احِلكم اإلهلية يف تنزيله وآاثره 
 ستفادة من تنزل القرآن منجماً يف الرتبية والتعليم. يف اإلنسانية، اال

2 2 

 2 2 التفسري والتأويل: معىن التفسري والتأويل، الفرق بينهما، شرف التفسري

التفسري ابملأثور والتفسري ابلرأي: تعريف التفسري ابملأثور، االختالف فيه، 
ابلرأي، حكم ، حكم التفسري ابملأثور، تعريف التفسري تجتنب اإلسرائيليا

 التفسري ابلرأي ، اهم املؤلفات يف التفسري ابملأثور وابلرأي.

4 4 
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مراقبة هللا عند تالوته، تدبره، املداومة على  آداب تالوة القرآن الكرمي: ترتيله،
استذكاره وحفظه، التحذير من تعريضه للنسيان، التطهر، االستياك، التعوذ، 

البسملة، حتسني الصوت عند تالوته، ختمه، الدعاء عقب ختمه، مدة 
 ختمه. 

2 2 

املنهيات يف التالوة: القراءة ابلشواذ أو األعجمية، خلط سورة أبخرى، قطع 
 التالوة لكالم الناس وحنوه.

2 2 

 1 1 آداب االستماع إىل القرآن الكرمي: توقري محلة القرآن الكرمي وتكرميهم. 

 أحكام خاصة ابملصحف: احرتمه وتبجيله وتطيبه، احلذر من امتهانه بتوسده
أو بوضعه حيث ال يليق، جتريده عما سواه، حكم مسه لغري الطاهر، حكم 

األوراق البالية منه، كتابته بشكل الئق خطاً وورقاً وحجماً، حكم بيعه 
 وشرائه.

1 1 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

زيارة     30 الفعليةساعات التدريس 

املكتبة 

 املركزية

ومركز 

 األحباث

30 

زيارة     30 الساعات املعتمدة

املكتبة 

 املركزية

30 
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ومركز 

 األحباث

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53
 ( ساعة، مبعدل ساعة كل أسبوع.15)

 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .54
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
رتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ها واس: 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

 حتباراتاأل احملاضرات يعرف املصطلحات اخلاصة بعلوم القرآن  1-1

 بطاقة املالحتظة .العلمية املناقشة يصنف الطرق الصحيحة لتفسري القرآن الكريم   1-2

 حتضري) املنزلي اإلعداد  العلم وتطورهذا القرآن علوم نشأةيذكر  1-3

 (.للدرس الطالب

 املالحظةسجل 

 

 املهارات املعرفية 2
 سجل المتابعة لعصف الذهينا يقارن أنواع التفسري                                                2-1

املشاركة واملناقشات املرتبطة  من أنواع التفسري رجيح ما يقوم الدليل برتجيحهي 2-2

 .باملادة

 .بطاقةاملالحظة

 

 سجل املتابعة واجبات اجملموعاتـ  يحلل أسباب نزول القرآن  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ملف االجناز مجموعات العمل يشارك بفاعلية في مجموعة العمل 3-1

 بطاقة المالحظة والنقاشات احملاورات .اآلخرين أماميلقي مبهارة  3-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 ت ييم االبحاث االبحاث .التخصص جمال يف االنرتنتيستخدم  4-1

 سجل المتابعة الواجبات  يتواصل التواصل  الشفهي والكتابي الفاعل 4-2

 

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

 
 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

 4 3 مشروع مجاعي. 1

 4 5 الطالب.اختبار شفوي )مقايل( بطرح األسئلة على  2

 4 7 .اختبار قصري 3

 4 4 .1اختبار دوري 4

 4 9 .2اختبار دوري 5

 20 8 اختبار نصف الفصل. 6

 60 16 اختبار هناية الفصل. 7

 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(.  
 

 .عليها التحفيز يضمن مبا اإلرشاد وساعات املكتبية، الساعات إىل النظر

 مصادر التعّلم .عع
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .القطان مناع للشيخ القرآن علوم يف مباحث -

 .النووي الدين شرف بن حييى لإلمام القرآن محلة آداب يف التبيان -ب

 

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

 .تيمية البن التفسري أصول يف مقدمة -أ

 .الزركشي الدين لربهان القرآن علوم يف الربهان -ب

 .السيوطي الدين جلالل القرآن علوم يف اإلتقان -ج

 .الزرقاني لعبدالعظيم القرآن علوم يف العرفان مناهل -د

 .الذهيب حسني حممد للدكتور واملفسرون التفسري -ه

 .الكريم القرآن علوم كتب من وغريها

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 .القرآن وعلوم للتفسري السعودية العلمية اجلمعية. القرآنية الدراسات جملة - أ

 .جبدة الشاطيب اإلمام معهد. القرآنية للدراسات الشاطيب اإلمام معهد جملة - ب

 .النبوية باملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع. القرآنية والدراسات البحوث جملة - ج

 .التفسري أهل ملتقى  موقع -د 

 .احلديث أهل ملتقى موقع -هـ 

 .عبدالعزيز امللك جامعة. القرآنية للدراسات الدن بن عوض حممد املعلم كرسي موقع -و 

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

 .القرى أم جبامعة عبداهلل امللك مكتبة الكبريـ اجلامع -
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 .الشاملة املكتبة برنامج -ب

 .الرتاث ملؤسسة الكبري اجلامع -ج

 املرافق املطلوبة .غغ
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(: .34

 

 .طالبًا( 30)ثالثني  سعة دراسية قاعة -أ

 .باملركز خاصة وحاسوبية ورقية مكتبة -ب

 قاعة تفاعلية خاصة باملركز. -ج .1

 

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

 .املختصة احلاسوبية الربامج على للتدريب حاسب معمل -أ 

 جتهيز القاعات بالشاشات الذكية. –ب 

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

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

 .الطالب نظر وجهة من واالجيابيات السلبيات  عن للكشف الطالب؛ من عشوائية عينة على  استبيان عمل -أ

 .والشفوي التحريري االختبار نتائج -ب

 .املقرر لتقييم الطالب بعض مع نقاش إدارة -ج
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظظظ
 

 .املقرر مادة يف األساتذة مالحظات من االستفادة -أ

 .خارجي حمكم على الطالب من عشوائية عينة نتائج عرض -ب

 .اخلرجيني رأي استبانة -ج

 إجراءات تطوير التدريس: .ععع
 .اإلسالمية الدراسات ختصصات كافة تدريس تطوير ختص التدريس هيئة ألعضاء مستمرة وتطويرية تدريبية دورات إقامة -

 .اخلارج من زائرين أساتذة مشاركة -ب

 . املقرر تدريس على املعينة اجلديدة الوسائل توفري -ج

 .علميًا الضعفاء للطالب مساعدة برامج إجياد -د

 .املتميزين للطالب ومادية معنوية حوافز -ـ ه

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

 .مناسبة كلها

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ففف
 .عام بشكل ومراجعته والتقييمات التقارير مجع -أ

 .املقرر لتقويم خبري استضافة -ب
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج:اسم 

 

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية فقه األسرة اسم املقرر:  

 109511 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم ال رىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-15اتريخ التوصيف:

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ل
 109511، سرةفقه األ. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .80

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

 الدبلوم العالي يف مركز الدراسات اإلسالمية

 السنة الدراسية الثانية.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .81
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .82
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 داخل املبنى الرئيس للجامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .84

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يتعرف الطالب على أحكام فقه األسرة تفصياًل.-

 .بالدراسة والتطبيق الفقهاء يف تناول أحكام فقه األسرةفهم منهج  -

 .اإلسالمية اسن الشريعة معرفة حم-

 أن يدرك الطالب املوقف الشرعي من اخلالفات الزوجية.-

 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب.-

 تعرف الطالب على القضايا املستجدة يف أبواب اخللع واإليالء وغري ذلك. -

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

 ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، *

 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.*

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*
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 ت املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردا*

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

 يدرس األستاذ أحبام ف ه األسرة  ويبحثها بحثاً ف هياً مع الطالب، ويناقشها جماعياً حتى تعم الفائدة ويستبمل الن ص.
 

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

كتاب النكاح: باب احملرمات يف النكاح، الشروط والعيوب يف النكاح، نكاح الكفار، 

 الصداق، وليمة العرس، عشرة النساء ، اخللع.

8 16 

كتاب الطالق: باب ما خيتلف به عدد الطالق، الطالق يف املاضي واملستقبل، تعليق الطالق 

 يف احللف، الشك يف الطالق، الرجعة. بالشروط،التأويل

7 14 

 10 5 كتاب اإليالء، كتاب الظهار.

 10 5 كتاب اللعان، كتاب العدد، باب االسترباء.

 10 5 كتاب الرضاع، كتاب النفقات، باب نفقة األقارب واملماليك، باب احلضانة.

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .59
 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  -
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هدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستاثلثاً  -
 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

 االختبارات احملاضرات. تعريف أحكام فقه األسرة. 1-1

 سجل املتابعة اخلرائط الذهنية تعداد احملرمات يف النكاح  1-2

 سجل المتابعة االسئلة المباشرة وصف اإليالء 1-3

 املهارات املعرفية 2
 بني احلاالت املتشابهة شكاًل املختلفة حكمًا يف التمييز 2-1

 أحكام فقه األسرة.
 تدريبات عملية

 االختبارات التحريرية

 ملف االجناز التعليم التعاوني .تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم 2-2

 المناقشة للعرض عروض ت ديمية شرح أحكام الطالق  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية  قيادة فريق تنافسي  3-1

 بطاقة املالحظة حلقات النقاش .اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقييم العروض عروض البوربوينت . التواصل الكتابي والشفهي بشكل فاعل  4-1

 سجل املتابعة واجبات منزلية استخدام تقنية االتصال واملعلومات  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر  1
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 واجبات منزلية

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع التاسع

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .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(.  
 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم .فف
 قررة املطلوبة:. أدرج الكتب امل1

 كتاب زاد املستقنع يف اختصار املقنع، للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أمحد احلجاوي

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

 احملرر، للشيخ جمد الدين أبي الربكات.-

 الفروع،للشيخ حممد بن مفلح.-

 شرح الزركشي على منت اخلرقي، للشيخ حممد بن عبداهلل الزركشي.-

 منتهى اإلرادات، للشيخ حممد بن أمحد الفتوحي.-

 اإلقناع ، للشيخ موسى بن أمحد احلجاوي.-
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 سعودية وغريها .*مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات ال

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *موقع املوسوعة الشاملة .

 .*موقع الفقه اإلسالمي

 .*امللتقى الفقهي

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .وأقراص مضغوطةأشرطة ممغنطة * 

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

 over head projector*جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : 

 .يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

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

 وضوعات املقرر.لدروس وحماضرات أهل العلم مل CD*أسطوانات 

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

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
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 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة*

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرضجهاز *

 over head projector)جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : *

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .39
 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ككك
 تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي،طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(.*

 \.ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األىأاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج *

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

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

 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي املستمر*

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.*

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *
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 إجراءات تطوير التدريس: .ممم
 .علميًا ربامج مساعدةخضوع 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 وتنظيم ورش عمل *

 .حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانيةفيما بينهم*

 احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية *

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 يفومعرفة مواضع ضعف الطالب ،االختباراتحتليل نتائج *

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

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم*

 لدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ا .ههه
 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 .يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلسالميةبرنامج الدبلوم العالي في الدراسات  فقه الجنايات اسم املقرر:  

 109512 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم ال رىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-15اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 109512، ناياتفقه اجل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .85
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .86
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

 الدبلوم العالي يف مركز الدراسات اإلسالمية

 السنة الدراسية الثانية.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .88
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .89
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .90
 داخل املبنى الرئيس للجامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .91

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يتعرف الطالب على أحكام فقه اجلنايات تفصياًل.-

 .بالدراسة والتطبيق اجلناياتالفقهاء يف تناول أحكام فقه فهم منهج  -

 .اإلسالمية اسن الشريعة معرفة حم-

 التعرف على املنهج الشرعي يف احلدود والتعزيرات وفصل اخلصومات.-

 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب.-

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

 حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.*

 مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.تفعيل *

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 كز للنظر يف املقرراتعقد حلقات نقاش داخل جملس املر*

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر*
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 مج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانوصف املقرر الدراسي  .ظ
 وصف عام للمقرر:

 يدرس األستاذ أحبام ف ه الجنايات  ويبحثها بحثاً ف هياً مع الطالب، ويناقشها جماعياً حتى تعم الفائدة ويستبمل الن ص.
 

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

 10 5 كتاب اجلنايات: باب شروط القصاص، استيفاء القصاص، 

 10 5 العفو عن القصاص، ما يوجب القصاص فيما دون النفس.

 10 5 كتاب الديات، باب مقادير ديات النفس، ديات األعضاء ومنافعها،

 10 5 الشجاج وكسر العظام، العاقلة وما حتمل، القسامة.

 10 5 القدف، حد املسكر، كتاب احلدود، باب حد الزنا، حد

 10 5 التعزير، القطع يف السرقة، حد قطاع الطريق، قتال أهل البغي، حكم املرتد.

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63
 اليوجد

 

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

 : 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 التقييم اثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1

 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. أحكام فقه اجلنايات. ذكر 1-1

 االختبارات العروض التقدميية تلخيص فقه اجلنايات 1-2

 بطاقة املالحظة الخرائط الذهنية تصنيف مقادير الديات 1-3

 املهارات املعرفية 2
 أحكام فقه املختلفة حكمًا يفاحلاالت املتشابهة شكاًل  متييز 2-1

 اجلنايات.
 االختبارات الواجبات

 كتابة تقارير العصف الذهين .تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم 2-2

 بطاقة المالحظة الحوار والمناقشة    مقارنه عقوبات احلدود 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 نتائج املسابقة إجراء مسابقات تنافسية . القيادة الفاعلة لفريق تنافسي  3-1

 ملف اإلجناز جمموعات العمل .اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني 3-2

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 التواصل الشفهي والكتابي الفاعل 4-1

 حلقات النقاش
األسئلة احلوارية 

 املباشرة

 ملف اإلجناز عروض تقدميية استخدام التقنية يف مجيع املعلومات وعرضها 4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

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



 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 

 

170 

 

 %10 مستمر كرةاالستيعاب واملذاأسئلة شفهية مباشرة لقياس  2

 %20 مستمر تقارير 3

 %10 األسبوع التاسع ورش عمل ومسابقات 4

5 
آخر السنة  امتحان نهائي

 الدراسية

50% 

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة إرشادية

 مصادر التعّلم .كك
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 زاد املستقنع يف اختصار املقنع، للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أمحد احلجاويكتاب 

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

 احملرر، للشيخ جمد الدين أبي الربكات.-

 الفروع،للشيخ حممد بن مفلح.-

 شرح الزركشي على منت اخلرقي، للشيخ حممد بن عبداهلل الزركشي.-

 منتهى اإلرادات، للشيخ حممد بن أمحد الفتوحي.-

 اإلقناع ، للشيخ موسى بن أمحد احلجاوي.-

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .
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 *موقع املوسوعة الشاملة .

 .*موقع الفقه اإلسالمي

 .*امللتقى الفقهي

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

 البحث والتعلم والتصفح. ألغراضحواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

 over head projector*جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : 

 .يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 املرافق املطلوبة .لل
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  .40

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا25قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة*

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرضجهاز *
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 over head projector)جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : *

 أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر  .42
 .يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ووو
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ييي
 تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي،طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(.*

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األىأاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختباراتمتابعة نتائج *

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأأ
 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي املستمر*

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.*

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .بببب
 .علميًا ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل*

 إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. *

 .  حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي*
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 ريس.تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدلتطوير وتنظيم ورش عمل *

 .حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانيةفيما بينهم*

 احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية *

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

 أخرى(:
 معاجلتها. ،والسعي يفومعرفة مواضع ضعف الطالب ،ختباراتحتليل نتائج اال*

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

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم*

 راسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الد .ثثثث
 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 .يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 

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

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

الدراسات برنامج الدبلوم العالي في فقه الدعوة و االحتساب  اسم املقرر:  

 اإلسالمية

 109519 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

175 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم ال رىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 109519لدعوة واالحتسابفقه ا. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .92
 ساعة تدريب عملي )غري معتمدة( 12معتمدة +  ساعة واحدة فقط. عدد الساعات املعتمدة: 2 .93
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .94

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

 يف الدراسات اإلسالمية دبلوم العايلملرحلة الاملقرر يدرس 

 الثانية دبلوم. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .95
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .96
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .97
 داخل املبنى الرئيسي للجامعة.املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .98

 كل ما ينطبق(:  . منط الدراسة املتبع )اخرت8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ممم
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  النسبة:  تذكر أخرى .ننن
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الدعوة إىل هللا وبياهنا ، ابعتبارها مهمة املرسلني و عباد هللا املصلحني بيان حكم. 
 .بيان حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ابعتباره شعرية إسالمية وابعتباره أحد والايت الدولة 
  الضرورات اخلمسالدين و يف حفظ  ا، ودورمهما وخطورة تركهالدعوة إىل هللا و احلسبة بيان أمهية. 
  احلسبة وشروط كل ركن وما يلزم له من أحكام وآداب.الدعوة و حتديد أركان 
  يف الوقت املعاصر وأدلتها.إليها اجة الدعوة إىل هللا وفقه احلسبة وفقاحلالتعريف أبكثر مسائل فقه 
  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كما وردت هبا نصوص الوحي. املتعلقة ابإكساب ملكة فقهاملسائل 
 لدعوة إىل هللا على بصرية وفق منهج احلق واهلدي النبوي الكرمي.ا 
 .االكتفاء مبا ورد يف الشرع فيما خيص هذين العملني و حتكيم أفعال الناس يف ضوئهما ال العكس 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
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   االحتساب. هالبحوث العلمية اجلديدة يف فقبناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
   ظم، واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل 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 
   ة.متنوعإبداعية تطبيق طرق تدريس 

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

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 الدعوة اىل هللا : تعريفها و معانيها و أمهيتها -

 حكمها مع األدلة -
1 1 

 مناذج دعوية : -

 من سري األنبياء السابقني عليهم السالم -1 -

 من سرية نبينا حممد  -2 -

 من سري الصحابة و التابعني -3 -

 من سري علماء األمة قدمياً و حديثاً  -4 -

2 2 

 إىل هللاأركان الدعوة  -

 شروطها  -

 مستحباهتا -
 مثارهتا مع مناذج من تلك الثمرات  -

2 2 

 2 2 وسائل الدعوة عرض و مناقشات -

 عقبات يف طريق الدعوة  -

 الوسائل الشرعية يف معاجلة تلك العقبات -
2 2 

 2 2 صفات الداعية و الشروط الالزم توفرها فيه -

 2 2 كيفيات وطرائق الدعوة إىل هللا -



 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 

 

178 

 

 2 2 اإلصالحية الشرعية يف العامل املعاصرأشهر احلركات  -

 2 2 أوجه الشبه واالختالف بني الدعوة و احلسبة -

 2 2 تعريف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وبيان مصطلحاته و أمهيته -

 2 2 .عمل االحتساب4.احملتسب فيه 3.احملتسب عليه 2.احملتسب 1توضيح أركان احلسبة : -

بيان صفات احملتسب وآدابه، والفرق بني املتطوع و احملتسب ، وبيان شروط احملتسب املتفق  -
 عليها ، وشروط احملتسب املختلف فيها 

2 2 

 2 2 أحوال إنكار املنكر، وهل جيب تكرار االحتساب  -

يف االحتساب يف األمور املختلف فيها ، التجسس وأحكامه يف الشريعة ، حكم السرت وتطبيقاته  -
 االحتساب

2 2 

استخدام الوسائل احلديثة يف االحتساب ، اإلعداد ملواجهة املنكرات املستجدة ، العمل على  -
 مشاركة املؤسسات واألفراد يف االحتساب.

2 2 

الشرعية للتعامل مع املرأة صاحبة  ضوابط احلرية الشخصية وتطبيقاهتا يف االحتساب،الضوابط -
 املنكر،  مراعاة منازل الناس وأثر ذلك على االحتساب

1 1 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  12   30 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68
 .كل أسبوعساعة   إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية  15

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .69
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : 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  -

 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
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 االختبارات المحاضرات وإلقاء الدروس. تعريف الدعوة إلى هللا  1-1

 كرتعريف األمر بالمعروف والنهي عن المن 1-2
 المحاضرات

الشفوية االختبارات 

 والتحريرية

 بيان أهمية الدعوة إلى هللا و الحسبة 1-3

 
 المناقشة والعرض العروض التعليمية

 املهارات املعرفية 2
 بطاقة المالحظة خرائط المفاهيم شرح أركان وشروط الدعوة والحسبة  2-1

 المحاضرات تمييز مسائل فقه الدعوة والحسبة  2-2

 

 االختبارات التحريرية

 

 سجل المتابعة االنشطة التدريبية تحليل نصوص األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقارير المجموعات التعلم التعاوني .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

   القدرة على قيادة فريق المناقشة. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
إدراك المتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم  4-1

 وتفهمهم.
 التقارير االستقرائيالتعلم 

الكتابي من خالل الشفوي واالتصال القدرة على ممارسة  4-2

 .الملخص السبوري
 االختبارات الدورية التعلم التعاوني

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2
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 % 5 مستمر ورش عمل ومسابقات 3

 % 15 الثالث عشر اخلربة امليدانيةتقارير  4

 % 70 موعده االختبار النهائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
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 
 .عرب الربامج الذكية  اجلوالالتواصل هباتف 

 مصادر التعّلم .مم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األحكام السلطانية للماوردي 
 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، البن تيمية 
 فقه الدعوة اىل هللا وفقه النصح و االرشاد ، لعبدالرمحن حبنكة امليداين 
  ابزالدعوة اىل هللا و أخالق الدعاة البن 

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

 األمر ابملعروف و النهي عن املنكر أليب بكر اخلالل . -1
 جمموع الفتاوى البن تيمية  -2
 األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء . -3

 جامع العلوم واحلكم البن رجب . -4
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 حتقيق صالح الدين املنجد . األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، -5
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرها يف حفظ األمة، د. عبد العزيز املسعود -6
 للشاطيب  املوافقات -7
 فقه الدعوة إىل هللا يف صحيح البخاري خالد القريشي -8
 أصول الدعوة عبدالكرمي زيدان  -9

 احلكمة يف الدعوة اىل هللا سعيد وهف القحطاين -10
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية يف السعودية 
 موقع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف و النهي عن املنكر 

 رالدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكملتقى  - أهل العلمملتقى 

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

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .43

  ( طالباً .30)ثالثني قاعة دراسية سعة 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين. ةقاع 
 مكتبة اجلامعة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
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   ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية 
 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. 
  داات شوالبياانت) 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(: .45

 يةذات العالقة ابملقرربرامج تدريب. 
  : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق أفالم تسجيلية. 

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. صوتيةأشرطة  

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

 ( تقرير من الطالب عن املقرر من حيث.)احملتوي،طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس 
 ىخر حدث التطويرات يف اجلامعات األىأاالطالع 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: .خخخخ

 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  



 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 

 

183 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .دددد

 ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل. 
   .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 
 حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانيةفيما بينهم. 
 .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  .ذذذذ
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة 

 معاجلتها. ،والسعي يفومعرفة 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: .رررر

 وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
   بشكل دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته 

 .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
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالميةفقه السيرة  اسم املقرر:  

 109520 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم ال رىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 109520فقه السرية، . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .99

 ساعة واحدة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .100
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

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

 برنامج الدبلوم العالي يف الدراسات اإلسالمية

 السنة األوىل –سنة واحدة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .102
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
مقر اجلامعة  –قاعات احملاضرات بالكلية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .105

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
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  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بكافة بتفاصيلها. أن يتعرف الطالب على عناية املسلمني سلفًا وخلفًا سرية النيب  -

 ومولده وطفولته. أن يعرف الطالب نشأة النيب  -

 وعبادته وحرصه على هداية الناس. أن يتخلق الطالب بأخالق النيب  -

 .أن يقف الطالب على األحوال العامة واخلاصة قبل بعثة النيب  -

 أن يفرق الطالب بني حياة الناس قبل البعثة وبعدها وكيف هداهم اهلل تعاىل. -

 لرافع راية اإلسالم ونشر دينه يف العاملني. أن يستشعر الطالب عظيم ما فعله الرسول  -

 اًل ربطها حبياته اليومية.أن يستفيد الطالب من أحداث السرية النبوية حماو

)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 اليت يقوم بها املركز يف حينها . -

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة. -         

 حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية. -         

 لتدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة ا -        
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 هها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة الصعوبات اليت يواج -         

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر. -         

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة. -        

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات -        

 .توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر -        

 .توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر -        

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

ومعرفة أحواله وأيامه وغزواته، ومناقشة الطالب ومشاركتهم يف ذلك  يقوم مدرس املادة بتدريس الطالب جانبًا كبريًا من سرية النيب 

 باحلوار اجلماعي، وحماولة ربط مرس املادة السرية حبياة الطالب اليمية وواقعهم الذي يعيشون فيه

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة عن أهمية السرية النبوية الشريفة ومصادرها وعن النبوة وحملات عن أصل العرب، 

 .وبيان نسب الرسول 

4 4 

 2 2 قبل البعثة النيب الكريم 

 4 4 العهد املكي للدعوة

 4 4 العهد املدي للدعوة

 4 4 وعاملية الدعوة أخالق النيب 

 4 4 غزواته وفقه الغزوات

  3 3معجزات الرسول 

 2 2 مواليه ووفاته أزواج الرسول 
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 3 3 د عليهاالشبهات اليت أثريت على السرية النبوية والر

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73
 اليوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .74
 اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف

 : 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  -
شكل معاً اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لت: ضع طرق التقييم املناسبة اثلثاً  -

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

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

 االختبارات النهائية حماضرات صفية تعريف املصطلحات الفقهية يف فقه السرية 1-1

   صلى اهلل عليه وسلم سبب الرسولحفظ ن  1-2

 بطاقات املالحظة حلقات نقاش تلخيص املنهج النبوي يف احلياة 1-3

 املهارات املعرفية 2
 بطاقة املالحظة االنشطة التدريبية       نقد الروايات يف السرية النبوية الشريفة 2-1

 تقييم الواجبات  الواجبات متييز العهد النبوي والعهد املكي  2-2

 عمل استبانات التعلم االستقرائي الرد على الشبهات واألباطيل اليت ثتار ضد السرية النبوية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ملف اإلجناز التعليم التعاوني     حتمل مسؤولية التعلم الذاتي 3-1

 بطاقة املالحظة  جمموعات العمل قيادة اجملموعة بفاعلية 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات الدورية التعلم التعاوني التواصل الكتابي والشفهي الفاعل 4-1

 أسئلة حوارية التعلم االستقرائي احلديثة يف التواصلاالتصاالت وسائل استخدام  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ينطبقال  5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 )العصف الذهين(أسئلة حتفيزية 

 

 %10 مستمر

3 
 اختبارات تعددية

 

 %20 مستمر

4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع العاشر

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.
 مصادر التعّلم .هه

 طلوبة:. أدرج الكتب املقررة امل1

 الرحيق املختوم، للعالمة صفي الرمحن املباركفوري

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

 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، للشامي -

 الطبقات الكربى، البن سعد -      

 للقسطالنياملواهب اللدنية يف السرية النبوية،  -      

 السرية النبوية، البن هشام -      

 السرية النبوية، البن كثري -      

 ، البن كثريمشائل الرسول  -      

 دالئل النبوة، للبيهقي -      

 الروض اأُلنف، للسهيلي -      

 املغازي، البن إسحاق -      

 املغازي، للواقدي -      

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 islam.com-sirah.alموسوعة السرية النبوية : -

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

 املوسوعة الشاملة -

 املوسوعة األلفية -     
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 وسوعة الرتاث اإلسالميم -     

 املرافق املطلوبة .وو
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(: .46

 (40قاعتان دراسيتان تسع مبجموعهما ألربعني طالبًا )  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .47
 (20معمل للحاسب اآللي يسع لعشرين طالبًا )

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  )حددها: مثالً اذا ىمصادر أخر  .48
 توفري برامج احلسب اآللي اليت تسهم يف تنمية املعارف لدى الدارسني -

 توفري برامج االختبارات االلكرتونية -

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

 عمل استبانات علمية لقياس مقدار اتغذية الراجعة جلودة التعلم

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شششش
 تصميم استبانة دقيقة لتقويم األداء -

 التقارير البحثية عن تقويم األداء -       

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصص
 املعريف بني املتخصصني التواصل -

 الدوات العلمية -     

 عقد الندوات العلمية -     

 ورش العمل -     

 احلقائب التدريبية -    

 عقد املؤمترات العلمية -    
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ضضضض
تبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، وال

 أخرى(:
 االختبارات التعددية االلكرتونية -

 حلقات البحث العلمي

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .طططط
 التقويم العلمي املستمر -

 اإلضافة البحثية -   

 تبادل اخلربات واآلراء بني األعضاء املتخصصني من اهليئة التدرسية -   
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالميةفقه العبادات  اسم املقرر:  

 109505 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-15  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 109505، فقه العبادات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .106
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .107
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .108

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

 دبلوم عالي شريعة مبركز الدراسات اإلسالمية

 األوىلالسنة الدراسية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .109
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .110
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .111
 داخل املبنى الرئيس للجامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .112

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ششش
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أحكام العبادات. أن يتعرف الطالب على-

 .بالدراسة والتطبيق الفقهاء يف تناول أحكام العبادتفهم منهج  -

 .اسن الشريعة اإلسالمية معرفة حم-

 تنمية امللكة الفقهية 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(.  

  املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

 مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث *

 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.* 

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر*

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي .ف
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 وصف عام للمقرر:
 يدرس األستاذ أحبام العبادات  ويبحثها بحثاً ف هياً مع الطالب، ويناقشها جماعياً حتى تعم الفائدة ويستبمل الن ص.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

كتاب الطهارة، باب اآلنية، االستنجاء، السواك وسنن الفطرة، فروض الوضوء وصفته، 

 مسح اخلفني، نواقض الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، احليض. 

6 12 

السهو، صالة كتاب الصالة: باب األذان واإلقامة، شروط الصالة، صفة الصالة، سجود 

التطوع، صالة اجلماعة، صالة أهل األعذار، صالة اجلمعة، صالة العيدين، الكسوف، 

 صالة االستسقاء.

7 14 

 6 3 كتاب اجلنائز.

كتاب الزكاة، باب زكاة بهيمة األنعام، زكاة احلبوب والثمار، زكاة النقدين، زكاة 

 العروض، زكاة الفطر، إخراج الزكاة.

4 8 

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة،ما يكره ويستحب وحكم القضاء،   كتاب الصيام،

 صوم التطوع، االعتكاف.

4 8 

كتاب احلج، باب املواقيت، حمظورات اإلحرام، الفدية، جزاء الصيد، دخول مكة، صيد 

 احلرم، صفة احلج والعمرة، الفوات واإلحصار، اهلدي واألضحية، كتاب اجلهاد.

6 12 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .78
 اليوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .79
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

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

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

 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. تعريف أحكام العبادات. 1-1

 تقييم الواجبات الواجبات الفردية     شرح مفسدات الصوم  1-2

 بطاقة المالحظة الخرائط الذهنية  تصنيف شروط العبادات  1-3

 املهارات املعرفية 2
 سجل املتابعة العصف الذهين       مقارنة الكفارات يف العبادات  2-1

 بطاقة المالحظة التدريبات التطبيقية  .تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم 2-2

 سجل المتابعة عروض ت ديمية شرح صفة احلج  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية . .قيادة فاعلة جملموعة تنافسية  3-1

 سجل المتابعة عقد حلقات نقاش .اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 نتائج  التقارير مسائل حسابية حساب مقادير الزكاة  4-1

 ت ييم العرض عروض البوربوينت وعرضها استعمال التقنية يف مجيع املعلومات  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

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

نسبته من التقييم 
 النهائي
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1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع التاسع

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 واحدة لكل عضو.ساعة إرشادية 

 مصادر التعّلم .يي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 كتاب زاد املستقنع يف اختصار املقنع، للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أمحد احلجاوي

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

 احملرر، للشيخ جمد الدين أبي الربكات.-

 الفروع،للشيخ حممد بن مفلح.-

 شرح الزركشي على منت اخلرقي، للشيخ حممد بن عبداهلل الزركشي.-

 منتهى اإلرادات، للشيخ حممد بن أمحد الفتوحي.-
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 ن أمحد احلجاوي.باإلقناع ، للشيخ موسى -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *موقع املوسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي

 *امللتقى الفقهي

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

 البحث والتعلم والتصفح. ألغراضحواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

 over head projector*جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : 

  .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: واملختربات، وعدد
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .49

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*
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 .لفزيونيللعرض الت ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة *

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرضجهاز *

 over head projector)جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : * 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .51
 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .عععع
 طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(. تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي،*

 .ىخرالتطويرات 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 بالقسم .*

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .غغغغ
 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي 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 تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف
 .ربامج مساعدة علميًاخضوع 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 وتنظيم ورش عمل *

 .فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية*

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.*

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

 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 بالطالب مع عضو آخر بالقسم*

 لمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط ل .كككك
 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 .يف حتسني املقرر وتطويرهها واإلفادة منطالب الحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *

 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالميةفقه المعامالت  اسم املقرر:  

 109506 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-15  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 109506، فقه املعامالت. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .113
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .114
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .115

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

 الدبلوم العالي مبركز الدراسات اإلسالمية

 السنة الدراسية األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .116
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .117
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .118
 داخل املبنى الرئيس للجامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .119

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ضضض
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .أأأأ
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 تعليقات:

 

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يتعرف الطالب على أحكام املعامالت تفصياًل.-

 املعامالت بالدراسة والتطبيق.فهم منهج الفقهاء يف تناول أحكام  -

 معرفة حماسن الشريعة اإلسالمية .-

 التعرف على األسلوب الفقهي يف من حيث العبارة والرتتيب للمسائل والفصول واألبواب.-

 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب.-

بها، ومدى مطابقتها مع النظام القضائي يف اململكة تعرف الطالب على املستجدات من العقود املعاصرة مع بيان األحكام الشرعية املتعلقة  -

 العربية السعودية.

)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 اليت يقوم بها املركز يف حينها . 

 *حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.

 *حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.

 *تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. 

 *دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.

 *تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.

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

 جملس املركز للنظر يف املقررات*عقد حلقات نقاش داخل 
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 *توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر

 *توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر

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

 يدرس األستاذ أحبام المعامالت  ويبحثها بحثاً ف هياً مع الطالب، ويناقشها جماعياً حتى تعم الفائدة ويستبمل الن ص.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 16 8 الربا والصرف، بيع األصول والثمار، السلم. كتاب البيع: الشروط يف البيع، اخليار،

باب القرض، الرهن، الضمان، احلوالة، الصلح، احلجر، الوكالة، الشركة، املساقاة، 

 اإلجارة، السبق، العارية، الغصب، الشفعة.

7 14 

 10 5 باب الوديعة، إحياء املوات، اجلعالة، اللقطة، اللقيط.

 10 5 والعطية، تصرفات املريض.كتاب الوقف: باب اهلبة 

 10 5 كتاب الوصايا، باب املوصى له، املوصى به، الوصية باألنصباء واألجزاء.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .84
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

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

 Curriculum Mapقرر خريطة منهج امل
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1 
 احملاضرات وإلقاء الدروس. أنواع املعامالت.ذكر 

االختبارات الشفوية 

 والتحريرية

 المالحظةبطاقة  خرائط املفاهيم شروط املعامالتحفظ  1-2

االختبارات الشفوية  المحاضرات           وع يأنواع الب تصنيف 1-3

 والتحريرية

 املهارات املعرفية 2
احلاالت املتشابهة شكاًل املختلفة حكمًا يف أحكام  تصنيف ا 2-1

 املعامالت.
 االختبارات احملاضرات

 سجل األداء خرائط املفاهيم تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم. 2-2

 سجل االداء االسئلة والمناقشة متييز أنواع املعامالت احملرمة  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية حتمل مسئولية التعلم الذاتي  3-1

 ت ييم ذاتأ جمموعات العمل اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التقارير الحوار والمناقشة .التواصل الشفهي والكتابي الفعال  4-1

 ملف اإلجناز االبحاث وعرضهااستخدام التقنية يف مجع املعلومات  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

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

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 %10 مستمر واملذاكرة أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب 2

 %20 مستمر تقارير 3

 %10  ورش عمل ومسابقات 4

 %50  امتحان نهائي 5

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم .ببب
 طلوبة:. أدرج الكتب املقررة امل1

 كتاب زاد املستقنع يف اختصار املقنع، للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أمحد احلجاوي

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

 احملرر، للشيخ جمد الدين أبي الربكات.-

 الفروع،للشيخ حممد بن مفلح.-

 شرح الزركشي على منت اخلرقي، للشيخ حممد بن عبداهلل الزركشي.-

 منتهى اإلرادات، للشيخ حممد بن أمحد الفتوحي.-

 اإلقناع ، للشيخ موسى بن أمحد احلجاوي.-

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .
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 *موقع املوسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي.

 *امللتقى الفقهي.

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

 البحث والتعلم والتصفح. *حواسيب آلية  ألغراض

 * أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.

 Data Show)*جهاز عرض البيانات )داتا شو : 

 over head projector*جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور : 

 *برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر. 

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: واملختربات، وعدد
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .52

 مزودة بالسبورة الذكية احلديثة  .  U( طالبًا على هيئة 30*قاعة دراسية سعة )

 *معمل حاسب آلي للتدريب على الربامج ذات العالقة باملقرر.

 * قاعة للعرض التلفزيوني. 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53

 *حواسيب آلية  ألغراض البحث والتعلم والتصفح.

 * أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة.
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 Data Show)*جهاز عرض البيانات )داتا شو : 

 over head projector)بروجيكتور : *جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .54
 *برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .لللل
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .مممم
 تقرير من الطالب عن املقرر من حيث )احملتوي، طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(.*

 طويرات يف اجلامعات األخرى.*االطالع على أحدث الت

 *متابعة نتائج اختبارات الطالب الدورية والنهائية.

 *املشروعات اإلنتاجية من حبوث وواجبات...إخل.

 *املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.

 *اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .نننن
 *التقويم الذاتي املستمر طيلة الفصل الدراسي.

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

 *عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 

 *تقويم األساتذة الزمالء الزائرين، وتبادل اخلربات واألفكار.

 إجراءات تطوير التدريس: .هههه
 ضوع الطالب الضعاف لربامج مساعدة علميًا.*خ

 *إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. 
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 اعي.  *حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبد

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

 بينهم. *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية فيما

 *تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.

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

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

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

 *تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم

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

 *مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .

 *مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .

 واإلفادة منها يف حتسني املقرر وتطويره.*حتليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب 

 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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برنامج الدبلوم العالي في الدراسات  الحماية الفكريةقضايا في  اسم املقرر:  

 اإلسالمية

 109521 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -اإلسالميةالشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 109521، قضااي يف احلماية الفكرية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .120
 ساعة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .121
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .122

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

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

  السنة الثانية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .123
 ال يوجد تطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. امل5 .124
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .125
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .126

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .جججج
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .هههه
    



 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 

 

213 

 

  النسبة:  تذكر أخرى .وووو
 

 تعليقات:

 

 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  أبصول و مقومات احلماية الفكرية تعريف الطالب. 
  الفكرية املعاصرة يف حياة املسلمني والطرق الشرعية ملواجهتهاالشبهات التعريف أبثر. 
  ن الشبهات الفكرية املعاصرة و خطورهتا مبوقف اإلسالم م الطالبتعريف. 
 إكساب الطالب ملكة و مهارة التعامل مع الشبهات الفكرية املعاصرة و احلكم عليها. 
 . قدرة الطالب على التمييز بني التوجه الفكري الصحيح و التوجه الفكري اخلاطئ و الضال 
  إكساب الطالب ملكة نقد شبهات الفكرية املنحرفة 
  تعريف الطالب بسالمة منهج أهل السنة من االحنراف الفكري 

 إظهار حماسن اإلسالم عامة وعقيدة أهل السنة خاصة

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
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    وحيد و مسائلهالتالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
    ظم، واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ية تعليمية ملوضوعات املقرر.ورفع ملفات إلكرتون ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .و األمن الفكري الفكرية ابحلماية املراد أ :  -1
  . مقوماهتا و ضوابطها  ب :    

 جــ : أمهية دراسة الشبهات الفكرية و دحضها    
1 1 

 1 1 عوامل و أسباب ظهور و انتشار الشبهات الفكري -2

 2 2 مصادر الشبهات الفكرية و منابعها -3

 2 2 مناهج الشبهات الفكرية و توجهاهتا  -4

 2 2 أنواع الشبهات الفكرية  -5

 2 2 قواعد يف التعامل مع الشبهات  -6

 2 2 . الشرعي من الشبهات و منهج التعامل معها املوقف  -7

 6 6 أبرز الشبهات املتعلقة ابإلحلاد و التعامل معها  -8

 6 6 أبرز الشبهات املتعلقة ابلتكفري ) الغلو ( و التعامل معها   -9
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ة ابلدين أو االنسالخ منه و ) الشبهات املتعلقة ابالستهانأبرز -10
 6 6 معها التعاملو  التفريط ( 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1        1 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .88

 .كل أسبوع  ساعة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية   30
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .89
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

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

 .وإلقاء الدروس احملاضرات معرفة الشبهات الفكرية املعاصرة 1-1
االختبارات التحريرية 

 واملفاجئة والشفوية

 يف قاعة الدرس.واحلوارات املناقشات  .التعامل مع الشبهات الفكرية املعاصرةمعرفة  1-2
مبالحظة  التقومي املستمر

 املشاركة الفاعلة

 .ونقد الشبهات الفكرية  حتليل  .إدراك أصول تلك الشبهات و منطلقاهتا  1-3
الواجبات املنزلية وكتابة 

 .البحوث

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات أسلوب حل اإلشكاالت أصول الشبهات الفكرية ويبني مواضع النقص واخللل فيها الطالب يشرحأن  2-1

 تستبااناال التكليف ابلواجبات املنزلية املراد ابلشبهات الفكرية ويبني مواضع الضالل واالحنراف فيها الطالب يشرحأن  2-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 التقارير ورش عمل على شكل جمموعات هاوأسباب احنرافعلى مناهج الشبهات الفكرية ، الطالب  يتعرفأن  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ملف االجناز جمموعات العمل .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

 نتائج املسابقة مسابقات .وحسن إدارة النقاش ةفسالقدرة على قيادة فريق املنا 3-2

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل التصرف بمسؤلية في العالقات المهنية  4-1

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .امللخص السبوريمن خالل الفعال  الكتايب الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة  4-2

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

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 مستمر واملذاكرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وحبوث علمية 4

 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 5

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 احلماية الفكرية د. حسن األمسري 
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  عفر إدريسجلالفيزايء ووجود اخلالق 
 ألمحد السيد املدخل إىل التعامل مع الشبهات الفكرية املعاصرة 

 مصادر التعّلم .ثثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الصارم املسلول البن تيمية 
  اصدارات مركز دالئل ابلرايض 
 اصدارات مركز براهني الرايض 
  شبهات التكفرييني 
  موقف ابن تيمية من التكفري 
 كريسي موريسونل العلم يدعو لإلميان 
 سابغات ألمحد السيد 
 د. عبد الرمحن امليداين    ة حىت العظم دصراع مع املالح  
 البهي اخلويل  االجتاهات الفكرية املعاصرة وموقف اإلسالم منها 
  عبدالرمحن عبداخلالق لاإلحلاد أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها 
  عبداحلميد الشاعرمحد ألالقرآن الكرمي يف مواجهة املاديني امللحدين 
 صطفى حممودمل حوار مع صديقي امللحد 
 خرافة السر عبدهللا بن صاحل العجريي 
 ملصطفى حممود رحليت من الشك إىل اإلميان 
  أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري: لن تلحد 
 حملمد عمارة سقوط الغلو العلماين 
 حملمد عمارة التفسري املاركسي لإلسالم 
  مد الغزايلحملاكية اإلسالم واملناهج االشرت 
  مد عمارةحمل اإلسالم والسياسة الرد على شبهات العلمانيني 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 االلحاد ضد شببة موقع 

 تأصيل مربز موقع  

 األلوبة مبتبة  
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

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

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

 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .55

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2

 للعرض التلفزيوين. ةقاع 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .56
 

   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) 
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 ق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرف .57

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

 .املقرر ملوضوعات العلم أهل وحماضرات لدروس CD أسطواانت
 عروض انرتنت 

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

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

 .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 واألفكاررينالزائالزمالء تقومي األساتذة  

 إجراءات تطوير التدريس: .ثثثثث

 .ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل
 إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين.  

 .  حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي
 التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة لتطوير و تنظيم ورش عمل 
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 .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  .ججججج
لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة 

 أخرى(:

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات
 تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.

 ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ححححح

 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة .

 دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل 
 يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي 

 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
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برنامج الدبلوم العالي في الدراسات مدخل لدراسة الشريعة  اسم املقرر:  

 اإلسالمية

 109509 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالميةالشريعة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 109509، مدخل لدراسة الشريعة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .127
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .128
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .129

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

 برنامج الدبلوم العالي يف الدراسات اإلسالمية

 فصالن دراسيان. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .130
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .131
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .132
مقر اجلامعة  –قاعات احملاضرات بالكلية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .133

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .حححح
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .يييي
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  النسبة:  تذكر أخرى .كككك
 

 تعليقات:

 

 األهداف .رر
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 أن يتعرف الطالب على حالة العرب الدينية واالجتماعية قبل اإلسالم. -

 أن يقف الطالب على تعريف الشريعة اإلسالمية وخصائصها. -

 أن يعرف الطالب املراد بالفقه اإلسالمي. -

 أن يدرك الطالب خصتئص الفقه واألدوار التارخيية اليت مرَّ بها. -

 املذاهب الفقهية األربعة.أن يتعرف الطالب على  -

 أن يستشعر الطالب عظمة الشريعة اإلسالمية وأنها صاحلة ومصلحة لكل زمان ومكان. -

 أن حييط الطالب بفروع الدراسات الفقهية على وجه االختصار. -

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .  -

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة. -         

 كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر التعلم ) -         

 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. -         
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 هها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة الصعوبات اليت يواج -         

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر. -         

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة. -        

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات -        

 .زيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقررتو -        

 .توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر -        

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

 يقوم مدرس املادة بتدريس الطالب جانبًا كبريًا من قضايا متعلقة بالشريعة اإلسالمية من حيث بيان خصائصها وميزاتها، والتعريف بالفقه

 اإلسالمي وبيان خصائصه واألدوار التارخيية اليت مرَّ بها، معرِّفًا باملذاهب الفقهية األربعة.

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .91
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 2 مقدمة عن حالة العرب قبل اإلسالم وبيان احلالة الدينية واالجتماعية

 2 2 وأهميتها –الشريعة اإلسالمية : تعريفها 

 2 2 خصائص الشريعة اإلسالمية

 2 2 بيان املراد بالفقه اإلسالمي والتعريف خبصائصه

 اليت مرَّ بها الفقه اإلسالمي:األدوار 

 الدور األول: عصر النبوة

2 2 
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 2 2 الدور الثاني: عصر اخللفاء

 2 2 الدور الثالث: عصر التابعني

 2 2 الدور الرابع: عصر التدوين واألئمة اجملتهدين

 2 2 الدور اخلامس: عصر اجلمود والتقليد

 2 2 الدور السادس واألخري 

 2 2 اإلمام أبي حنيفة النعمانالتعريف مبذهب 

 2 2 التعريف مبذهب اإلمام مالك بن أنس

 2 2 التعريف مبذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي

 2 2 التعريف مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 –القواعد الفقهية  –علم اخلالف  –نبذة موجزة عن فروع الدراسات الفقهية )أصول الفقه 

 مقاصد الشريعة( –الفروق الفقهية 

2 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .92
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
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 وعياً:أسب( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .93
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .94
 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  -
املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

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

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

 االختبارات النهائية حماضرات  تقليدية       حفظ املصطلحات الفقهية 1-1

 تقارير حلقات نقاش تعداد خصائص الشريعة   1-2

 تقييم الواجبات الواجبات الفردية وصف األدوار اليت مر بها الفقه  1-3

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات احملاضرات شرح مصطلحات املذاهب األربعة 2-1

 االسئلة الحوار والمناقشة           إبراز خصائص الفقه اإلسالمي 2-2

 سجل المتابعة العصف الذهنأ         مقارنة العصور الفقهية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 حلقات النقاش اجلماعية واملناقشةاكتساب أدب احلوار 
تقويم املناقشات 

 واملشاركات الفاعلة

3-2 
 حلقات النقاش اجلماعية التصرف مبسؤلية جتاه زمالءه

تقويم املناقشات 

 واملشاركات الفاعلة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات الدورية الواجبات الفردية الشفوي والكتابي الفاعل قادرًا على اإلتصال 4-1

 سجل التعليم الواجبات اجلماعية استخدام وسائل التقنية احلديثة يف التواصل 4-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .95

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

 %10 مستمر أسئلة حتفيزية )العصف الذهين( 2

 %20 مستمر اختبارات تعددية 3

4 
 

 ومسابقاتورش عمل 

 %10 األسبوع العاشر

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم.ححح
 املطلوبة:أدرج الكتب املقررة  .1

 مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، للشيخ عبدالكريم زيدان

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

 للشيخ حممد بن احلسن احلجوي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي  -

 للشيخ حممد اخلضري بك ،تاريخ التشريع اإلسالمي -        

 للشيخ مناع القطان ،تاريخ التشريع اإلسالمي -        

 خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ عبد الوهاب خالف -        
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 للدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي ،تاريخ الفقه اإلسالمي -        

 تاريخ الفقه اإلسالمي للشيخ حممد علي السايس -        

 ية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتون3

 www.islamfeqh.comموقع الفقه اإلسالمي: 

 www.feqhweb.com/vbموقع امللتقى الفقهي: 

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

 ( لربنامج املوسوعة الشاملةCDالليزر ) أقراص -

 االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع البحثية يف املواقع االلكرتونية -     

 املرافق املطلوبة.خخخ
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(: .58

 (20قاعة دراسية تسع لعشرين طالبًا )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59
 (20معمل للحاسب اآللي يسع عشرين طالبًا )  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .60
 توفري برامج احلسب اآللي اليت تسهم يف تنمية املعارف لدى الدارسني .61

 توفري برامج االختبارات االلكرتونية .62

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

 عمل استبانات علمية لقياس مقدار التغذية الراجعة جلودة التعلم

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذذذذ
 لتقويم األداءتصميم استبانة دقيقة  -

 التقارير البحثية عن تقويم األداء -       

http://www.islamfeqh.com/
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 إجراءات تطوير التدريس: .ررررر
 التواصل املعريف بني املتخصصني -

 الدوات العلمية -     

 عقد الندوات العلمية -     

 ورش العمل -     

 عقد املؤمترات العلمية  -    

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

 االختبارات التعددية االلكرتونية -

 حلقات البحث العلمي -

 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .سسسسس
 التقويم العلمي املستمر -

 اإلضافة البحثية -   

 تبادل اخلربات واآلراء بني األعضاء املتخصصني من اهليئة التدرسية -   
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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 برنامج الدبلوم العالي في الدراسات اإلسالمية مسائل عقدية اسم املقرر:  

 109514 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 109514 مسائل عقدية.. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .134
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .135
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .136

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

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

  السنة الثانية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .137
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .138
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .139
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليفرع أو فروع تقدمي . 7 .140

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .مممم
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس
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  النسبة:  تذكر أخرى .عععع
 

 تعليقات:

 

 األهداف .سس
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  مبعتقد أهل السنة واجلماعة يف مسائل العقيدة  تعريف الطالب. 
 . فهم احلق و إدراكه يف العقائد أبدلة القرآن و صحيح السنة 
 . قدرة الطالب على التمييز بني املعتقد الصحيح و العقائد األخرى 
 إكساب الطالب ملكة نقد العقائد املخالفة و املنحرفة واحلكم عليها. 
  ن دعاوى أصحاب العقائد املنحرفةم القرآن و السنةمبوقف  الطالبتعريف. 
  اجهة العقائد الضالة.يف حياة املسلمني والطرق الشرعية ملو العقيدة الصحيحة التعريف أبثر 
 إفساد أفكار و عقائد املسلمني تعريف الطالب خبطورة العقائد املنحرفة على 
 إظهار حماسن عقيدة أهل السنة و اجلماعة و نعمة هللا هبا و مقابل العقائد األخرى 

)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    املسائل العقدية  البحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
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    لشبكة العنكبوتيةاظم، واالستفادة من بشكل 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 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .96
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 وبيان بطالن معتقدهم ، التعريف ابملخالفني فيه ميان ابلقدر معناه ، مراتبهاال -

 اإلرادة و أنواعها -
2 4 

 االميان ابلرسل :

وحكم االميان ابلرسل مع األدلة وتفصيل االميان  حاجة البشر إىل الرسالة ، -
 هبم وجوب اإلميان هبم مجلة و تفصيال 

 وحدة أصول الرساالت الرابنية و تكاملها -
 الوحي  و أنواعه وعالقته ابإلميان ابلرسل و أنواع الكتب املنزلة -

1 2 

صفات الرسل عليهم الصالة و السالم  مع الرتكيز على موضع بشريتهم ،  -
 هذه البشرية و مستلزماهتا ، والرد على الغالة حقيقة

 احلديث عن العصمة ، و أهنا ال تكون لغري رسل هللا -
1 2 

 عدد الرسل واملذكور منهم يف القران ، اخلالف يف بعضهم كاخلضر و تبع -
لق يف تصريف وظائفهم مع إيضاح  أنه ال دخل هلم ، وال ألحد من اخل -

 الكون و احلياة 

 النبوة ، وعلى الغالة يف حق األنبياءالرد على منكري  -

1 2 
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بشر و بينهم وبني املفاضلة بني األنبياء و الرسل و بينهم وبني صاحلي ال -
 املالئكة 

 النساء رسالة اجلن و -
2 4 

 أدلة صدق الرسل -

 بياهنما و التعريف خبوارق العادات  الكرامات املعجزات و -
1 2 

ختمها للرساالت ونسخها هلا  –أدلة ثبوهتا  –: خصائصها  رسالة حممد  -
رد  -  رد الشبهات الطاعنة يف ثبوت رسالة حممد  -معىن االميان هبا    –

 الشبهات الطاعنة يف صدق نبوة حممد 

2 4 

 4 2 اإلسراء و املعراج -

الوالء و الرباء :تعريفهما، أقسام الناس فيهما أحكامهما ، عالقتهما  -
 ابلتعامل مع الكفار

 معناها واألدلة عليها وشروط حتققهاوالية هللا  -
2 4 

 4 2 عقيدة أهل السنة يف الصحابة و بيان عقائد املنحرفني فيهم  -

 4 2 مسألة االميان بني أهل السنة و خمالفيهم  -

 4 2 مسألة التكفري بني أهل السنة و خمالفيهم  -

 احلياة الربزخية لألنبياء و انقطاع الوحي بوفاهتم ،  -
 توضيح حقيقة الرؤى و املنامات ، وعدم جواز العمل هبا يف التشريع -
 انتفاع األموات بسعي األحياءمسألة  -

2 4 

 اشرط الساعة أنواعها وبياهنا  -

 املهدي   نزول عيسى آخر الزمان ، -
2 4 

 فناؤه ، املوت تعريفه ، حقيقته ، -

 و أحواهلم يف القبور قبل النشور احلياة الربزخية للبشر -
1 2 

 النفخ يف الصور حقيقته أنواعه -
 حقيقته والرد على منكريه عقال ونقالو النشور البعث  -

1 2 

 احلوض و الكوثر -
 الشفاعة تعريفها ، أنواعها ، أحكامها -

1 2 
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 لقيامةيوم اسبحانه و تعاىل جميء هللا لفصل القضاء ، و رؤيته  -
 امليزان والوزن حقيقتهما وحتققهما  -
 وأوصافهالصراط حقيقته ومكانه  -

2 4 

 و أبديتها  اجلنة حقيقة وجودها اآلن ونعيمها يوم القيامة -
 و أبديتها النار حقيقة وجودها اآلن وعذاهبا يوم القيامة -

1 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .97
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2        2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .98
 .كل أسبوع  ساعة إلتقان املعلومات، وإجادة املهارات، مبعدلساعة واجبات منزلية    56،  ساعات مكتبية

 

 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار .99
 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 
  معرفة عقيدة أهل السنة و اجلماعة يف

 مسائل العقائد املتنوعة
 االختبارات احملاضرات / البحوث

1-2 
  معرفة أقوال و عقائد الفرق املخالفة يف

 .مسائل العقائد 
 تقييم الواجب الواجبات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
1-3 

  إدراك أصول تلك العقائد و أدلتها و
 .منطلقاهتا و أثرها 

 بطاقة املالحظة ورش العلم

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املراد بعقيدة أهل  الطالب يشرحأن
 السنة و اجلماعة.

 اختبارات عروض تقدميية

2-2 
  املراد ابلعقائد  الطالب يعرفأن

املنحرفة ويبني مواضع الضالل 
 واالحنراف فيها.

 

 تقارير الورش ورش عمل

2-3 
  على نشأة الطالب  يتعرفأن

خمالفتها العقائد املنحرفة ، وأسباب 
. 

 سجل املتابعة التدريبات العملية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ملف االجناز جمموعات العمل .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-1

وحسن إدارة  ةفسالقدرة على قيادة فريق املنا 3-2
 .النقاش

 نتائج املسابقة مسابقات

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل التصرف بمسؤلية في العالقات المهنية  4-1

الفعال  الكتايب الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة  4-2
 .امللخص السبوريمن خالل 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية

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

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .100
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األسبوع احملدد  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 مستمر واملذاكرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وحبوث علمية 4

 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 5

6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 

 مصادر التعّلم .ددد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

   كتاب التوحيد ألبن عثيمنيالقول املفيد شرح 
 العقيدة التدمرية البن تيمية 
 شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز 
  معارج القبول شرح سلم الوصول 
 القواعد املثلى يف األمساء و الصفات البن عثيمني 

 

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

  تيميةجمموع الفتاوي البن 
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 النونية البن القيم و شروحها للعيسى و غريه 
  تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدهللا وغريه من شروح كتاب التوحيد كفتح اجمليد و املفيد و إفادة املستفيد

 و غريها

  ملعة االعتقاد البن قدامه 

 الدر النضيد للشوكاين 

 القائد يف تصحيح العقائد للمعلمي

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موسوعة العقيدة اإلسالمية على موقع الدرر السنية 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الشيخ ابن ابز 
   موقع الشيخ ابن عثيمني 
 مكتبة األلوكة 
 منتدى التوحيد 
 موقع صيد الفوائد 

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

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .63

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 العالقة ابملقرر.ذات للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2

 للعرض التلفزيوين. ةقاع 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .64
 

   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(: .65
 

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

 .املقرر ملوضوعات العلم أهل وحماضرات لدروس CD أسطواانت
 عروض انرتنت 

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

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

 .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: .ططططط
 

 .ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل
 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  .ظظظظظ
لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة 

 أخرى(:

 معاجلتها. والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات
 تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.

 ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ععععع

 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل
 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة .

 دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل 
 يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي 

 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 

 

برنامج الدبلوم العالي في  مهارات البحث العلمي وتطبيقاته اسم املقرر:  

 الدراسات اإلسالمية

 109518 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 109518مهارات البحث العلمي وتطبيقاته ، . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .141
 ساعة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .142
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .143

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

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

  السنة الثانية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .144
 ال يوجد تطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. امل5 .145
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .146
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .147

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .فففف
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .صصصص
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .رررر
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  النسبة:  تذكر أخرى .شششش
 

 تعليقات:

 

 األهداف .صص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعرف الطالب على مهارات البحث العلمي، وما يتصل به من التطبيقات . 

 تطبيق الطالب مهارات البحث العلمي على الجديد من النوازل املعاصرة . 

  معرفة الصفات التي يتصف بها الباحث ؛ حتى يكون قادًرا على إعداد البحث العلمي . كما أن

 . تي يلتزم بها إلعداد بحثهعليه أن يكون على ثقة من الخطوات العلمية ال

  ليعلم الباحث أن فروع املعرفة تعددت مجاالتها كما تعددت مصادرها . واملثقفون املسلمون

بون بمضاعفة الجهد لتحقيق هذه الغاية ؛ إلفادة املجتمعات اإلسالمية في مجاالت 
َ
مطال

 . املعرفة الدينية ، والثقافية ، واالجتماعية ، والنفسية 

  و
ُ
ه البحوث لدراسة املشكالت املتعددة ، ومعالجتها ، والكشف عن أسبابها ، وتحليل يجب أن ت جَّ

من أفضل الوسائل لعالج هذه املشكالت ،  جوانبها ، واقتراح الحلول لها . وإعداد البحوث

 .واستثمار أوقات الفراغ في النافع واملفيد 

 ، وبهذه البحوث يمكن اكتشاف املوهوبين ،  البحوث نوافذ إشعاع فكري يض يء ُسبل الحياة

وتنمية قدراتهم ، وتذليل سبل الحياة أمامهم . وهم بذلك قادرون على تجميع املتفّرق ، وتجلية 

ا .
ً
ا ، وأكثر إشراق

ًّ
 أوفر حظ

ً
 الغامض من املواد العلمية الهادفة ، التي توفر للمسلمين مستقبال
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)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(.  

 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    التوحيد و مسائلهالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
    ظم، واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   تعلم املقرر.الصعوابت اليت يواجهها الطالب يفدراسة  
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .101
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 خصائصه . –: مدلوله  البحث العلمي -

 املنهجية . –: مدلوالتها  املوضوعية -

 

4 4 

 دكتوراه( . –ماجستير  –: أقسامها : )بكالوريوس  البحوث الجامعية

 التطبيقي( . –التاريخي  –أنواعها : )الوصفي                                          

3 3 

 1 1 ، وصفاته . الباحث -

 2 2 ، ومناهجه . اإلشراف العلمي -

 3 3 
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 –عنوان البحث  –: اختيار موضوع البحث  الطريقة العلمية للبحث -

 عناصر الخطة –خطة البحث 

 –تنظيم البطاقات  –: نقل املعلومات من املصادر  تدوين املعلومات -

 . اختيار املادة العلمية 

 

4 4 

الخطة التفصيلية : وهي العناصر الجزئية في ترتيبها النهائي قبل  -

طرق  –الهوامش  –اقتباس النصوص  –كتابة املسّودة 

 التهميش ومكانه من البحث .

3 3 

 تدوين املصادر لدى املناسبة األولى . -

 التوثيق الكامل للهامش . -

2 2 

 2 2 أهم املصادر واملراجع املعتمدة في كل فن 

 5 5 طريقة قراءة األبحاث والرسائل العلمية وتقييمها 

 2 2 ماهية علم التحقيق وما يتعلق به

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .102
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1        1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .103
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 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .104
 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  -
 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

 االختبارات احملاضرات / البحوث أن يطلع الطالب ابلتفصيل على مادة مهارات البحث العلمي  1-1

التدريب العملي على كيفية استخدام املصادر ؛ عن طريق البحوث اليت ُيكّلف هبا  1-2
 الطالب .

 تقييم الواجب ورش العلم -الواجبات 

 سجل المتابعة الخرائط الذهنية  1-3

 املهارات املعرفية 2
 اختبارات تقدمييةعروض  التعرف على مهارات البحث العلمي  2-1

 تقارير الورش ورش عمل التمكن من استخدام املصادر العلمية. 2-2

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 ملف االجناز جمموعات العمل املهارة العالية يف البحث العلمي أن يكتسب الطالب 3-1

 نتائج املسابقة مسابقات  3-2

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 4-1

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 4-2

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

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .105
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 1

 % 5 مستمر واجبات منزلية 2

 % 10 العاشر اختبار دوري  3

 % 10 العشرين تقارير وحبوث علمية 4

 % 70 يف موعدها االختبار النهائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ي
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(.  
 
 

 مصادر التعّلم .ررر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 فرانتز  روزنتال  -املسلمين في البحث العلمي مناهج العلماء 

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

 ضبط النّص والتعليق عليه  بشار عّواد معروف

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  على موقع الدرر السنية العقيدة اإلسالميةموسوعة 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الشيخ ابن ابز 
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  موقع الشيخ ابن عثيمني  
 مكتبة األلوكة 
 منتدى التوحيد 
 موقع صيد الفوائد 
 موقع السكينة 

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

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

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .66

 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة ) .1
 ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب .2

 للعرض التلفزيوين. ةقاع 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .67

   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(: .68

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

 عروض انرتنت 
 

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

 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: .ققققق

 .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: .ككككك

 .علمياً ربامج مساعدة 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 حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية
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 ثة يف تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلدي
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .للللل

 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.
 لدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ا .ممممم

 .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 منسق الربانمج: اسم

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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برنامج الدبلوم العالي في الدراسات  مهارات الكتابة والتحرير اسم املقرر:  

 اإلسالمية

 109510 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم ال رى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-13  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مربز الدراسات اإلسالمية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ضض
 109510، مهارات الكتابة والتحرير. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .148
 ساعة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .149
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .150

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

 الدبلوم العايلاملقرر يدرس ملرحلة 

  السنة األوىل . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .151
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .152
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .153
 القاعة الدراسية و مكتبة اجلامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .154

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .تتتت
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ثثثث
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ذذذذ
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  النسبة:  تذكر أخرى .ضضضض
 

 تعليقات:

 

 األهداف .طط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  م اللسان ، النطق ، والكتابة .يمعرفة أحكام تقو 

  في املعاجم املختلفة.أن يتعرف الطالب طريقة الكشف 

 .أن يتعرف الطالب على جميع أساليب التنسيق 

 .أن يجيد الطالب طرق كتابة األبحاث وجميع الخطابات 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  توى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احمل
 تتوالها جلنة اخلطط واجلداول ابلقسم. املراجعة الدورية للمقرر اليت 
    التوحيد و مسائلهالبحوث العلمية اجلديدة يف بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر. 
    واالستفادة من الشبكة العنكبوتيةظم، بشكل 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 
  املقرر. وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريسورش عمل إقامة 

 

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .106
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مفاهيمها –طرقها  –تعريف فن الكتابة 

 

3 3 

 

أساليب وأسس وطرق أنواع الكتابة املختلفة وأوجه التشابه 

 واالختالف وتطبيقاتها

3 3 

 2 2 تحليل ونقد بعض النماذج 

 تطور وسائل املعلومات والنشر

 

2 2 

أدوات النشر  -مزاياها –مفهومها  –الكتابة االلكترونية 

 االلكتروني

2 2 

 الحاجة املاسة للتحرير والصياغة.

 

2 2 

 خطوات تنمية مهارات الكتابة.
2 2 
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مهارات كتابة املوضوع الفقهي واألصولي والحديثي والتفسيري 

 والعقدي واإلعالمي والخطابي .

4 4 

 عيوب صناعة املحتوى 

الزيادة  –الترقيم  –الربط  –النحو  –الجملة  –عيوب في الكلمة 

 أو النقص

 استخدام األساليب الركيكة

 الشائعةاألخطاء اللغوية 

 تضاد الفعل للمضمون 

5 5 

 3 3 تدريبات على التحرير املنهي

 2 2 التدريبات العملية على ذلك –خطواته  –مفهومه  –التلخيص 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .107
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1        1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .108
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .109
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

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

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



 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 

 

256 

 

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

 -البحوث  –احملاضرات  أن مني الطالب قدرته اللغوية والكتابية والتحريرية 1-1

 التدريبات

 االختبار

التدريب العملي على كيفية استخدام املصادر ؛ عن طريق البحوث اليت ُيكّلف هبا  1-2
 الطالب .

 أن يكتسب الطالب ملكة التعبري الصحيح

 

 ورش العمل 

 جلسات الرتكيز

 تقارير اجللسات

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 اختبارات عروض تقدميية الكتابة الدقيقة لألحباث العلمية. الطالب يستوعبأن  2-1

 أن ينمي الطالب قدرته على سرعة األداء اللغوي السليم  2-2

 والكتابة والتحرير
 تقارير الورش ورش عمل

 سجل املتابعة التدريبات العملية  من النقد والتحليلالطالب  يتمكنأن  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ملف االجناز جمموعات العمل .الواحدروح الفريق القدرة على العمل ب 3-1

 نتائج املسابقة مسابقات .وحسن إدارة النقاش ةفسالقدرة على قيادة فريق املنا 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقارير اجملموعات جمموعات العمل  التصرف مبسؤلية يف العالقات املهنية 4-1

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .امللخص السبوريمن خالل الفعال  الكتايب الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة  4-2

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

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .110
األسبوع احملدد  مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 %40 14 إعداد خطة لتطوير منهج تعليم التحرير والبتابة  فأ جامعات المملبة . 1

 %30 10 إعداد قائمة تشمل جميع مفردات ووحدات الم رر 2

 %30 10 إعداد دراسة ن دية عن مناهج تدريس التحرير والبتابة  فأ الجامعات  3

4    
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ
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(.  
 ساعتان مكتبيتان

 مصادر التعّلم .سسس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مهاراتها أصول تعليمها للناشئة د/ عبد اللطيف الصوفي –أنواعها  –فن الكتابة 

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

 مهارات الكتابة ونماذج تعلمها إبراهيم علي ربابعة

 وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي3

 .مواقع أقسام اللغة العربية  فأ الجامعات 

 مواقع اجلمعيات العلمية  للغة العربية 

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

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

 املرافق املطلوبة .ششش
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(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .69
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 ( طالباً .30قاعة دراسية سعة )
 ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب

 للعرض التلفزيوين. ةقاع 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .70

   البحث والتعلم والتصفح. ألغراضحواسيب 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(: .71

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

 .املقرر ملوضوعات العلم أهل وحماضرات لدروس CD أسطواانت
 عروض انرتنت 

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

 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

 اخلارجية من مؤسسة مستقلة.املراجعة 
 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم .
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ووووو

 .طيلة الفصل الدراسي التقومي الذايت املستمر
 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( .

 ائية من الطالب على حمكم خارجي.عرض نتائج عينة عشو 
 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقومي األساتذة  

 إجراءات تطوير التدريس: .ييييي

 .ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل
 إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين.  

 .  اإلبداعيحضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس 
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 

 .فيما بينهم حث األساتذة على تبادل الزايرات امليدانية
 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.

الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .أأأأأأ
 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
 وراق بعد تصحيحها.تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األ

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .بببببب

 .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 
 


