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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 الطب النبعي 109550
 2 ال يوجد مقرر اجباري اإل جاز الطيب 109551
 2 ال يوجد مقرر اجباري ال أصفل الشض ي لعا  النفس اجلنائي 109552
 2 ال يوجد مقرر اجباري اوخالقفات الطبفب 109553
 2 ال يوجد مقرر اجباري الفقبفب الاربى ألتطبفقاتبا الطبفبالقعا و  109554
 2 ال يوجد مقرر اجباري املسؤأللفب الطبفب 109555
 2 ال يوجد مقرر اجباري املقاصو الشض فب يف القضا،ا الطبفب 109556

 الثايناملستوى 

 2 ال يوجد مقرر اجباري النظض،ات الفقبفب أل الق با الطبفب 109557
 2 ال يوجد مقرر اجباري تار،خ الطب  نو املسامني 109558
 2 ال يوجد مقرر اجباري فقه العبادات لامضضى 109559
 2 ال يوجد مقرر اجباري فقه النعازف الطبفب 109560
 2 ال يوجد مقرر اجباري قا ب حبث شض فب لامسائل الطبفب 109561
 2 ال يوجد مقرر إجباري ت عاقب بفقه ال طبفب تسائل  قو،ب 109562

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

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب الطب النبوي اسم املقرر:  

 109550 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أ
 ( 109550 )  الطب النبوي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

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

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الطبية يف السنة النبوية سائلتعرف الطالب على امل. 
  حتت إشراف النبوية  الواردة يف السنة الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام املسائل

 . علمي موجه
  قشــتها مناقشــة علمية يف بعض املســائل ومنااخلالف تنمية امللكة النقدية لدى الدارســني بعرض

 . الراجحبغية الوصول إىل 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي يف املسائل املتعلقة ابلطب النبوي. 
   املتعددة يف املسائل اخلالفية. أقوال الفقهاءإيقاف الدارس على 
  ي إىل الواقع العمليمن األفق التنظري  املسائل الفقهيةتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل 
  املعلومات املتعلقة ابلسنة النبوية من أحاديث قولية أو فعلية.تنمية 
  اتتنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغري. 

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

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

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

للدراسة لتكون موضوعاً الفقهية املتعلقة ابلطب النبوي املسائل عدد من  بتدريسيقوم األستاذ 
 البحثية ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .

 

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

 2 1 الطب النبوي مفهومه ونشأته
 2 1 حكم التداوي

 8 4 الطب الوقائي يف السنة النبوية
 12 6 يف السنة النبويةالطب العالجي 

 6 3 للطب النبويالتطبيقات املعاصرة 
   
   
   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
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 بوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

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

1-2 
  طاقة المالحظة حلقة النقاش .فهم منهج الطب النبوي 

1-3 
 .تقييم الواجبات  معرفة املسائل الواردة يف الطب النبوي 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  تقييم الواجبات الواجبات املنزلية مسائل الطب النبوي. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  بطاقة املالحظة التعليم التعاوني الطب الوقائي والطب العالجي.الطالب بني  يفرقأن 

2-3 
  مقصد الشريعة الرمحة ابخللق من خالل الطب  الطالب يدركأن

 سجل املتابعة التدريب العملي النبوي.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 ملف اإلجناز جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش على قيادة فريق املناقشة القدرة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .تقييم األحباث األحباث إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

4-2 
   سجل املتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

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

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

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

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

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

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 د. حممد البار ، الطبعة األوىل ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ،  : هل هناك طب نبوي ؟
  .. جدة
 دمشق.–. دار القيم حسان مشسي ابشالدكتور الطب النبوي بني العلم واإلعجاز ل 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 زاد املعاد البن القيم. مطبوع طبعات كثرية. (1
 موسوعة الطب النبوي أليب نعيم األصفهاين. حتقيق مصطفى الرتكي. دار ابن حزم. (2
 الطب النبوي للذهيب. عدة طبعات. (3
 طبعات.الطب النبوي لضياء الدين املقدسي. عدة  (4
أتليف الطبيب د. حممد انظم النسيمي، الطبعة الثالثة  : الطب النبوي والعلم احلديث (5

 . هـ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بريوت1407
الرتبية اجلسمية يف اإلسالم مع الرتكيز على كتاب الطب النبوي البن قيم اجلوزية. رسالة  (6

 سحاق.ماجستري جامعة أم القرى. مقدمة من الطالبة مسية أبو إ
 االسكندرية. -اتريخ الطب اإلسالمي. أتليف الدكتور خالد حريب. دار الوفاء (7
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن  (8

عبد الرزاق الدويش. )المجموعة الثانية(. حقوق الطبع محفوظة لرئاسة إدارة 
 البحوث العلمية واإلفتاء. الرياض.

 الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان. دار النفائس. (9
الطبيب أدبه وفقه. تأليف الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد علي  (10

 البار. دار القيم.
البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية. د. إسماعيل مرحبا. دار ابن  (11

 الجوزي.

 للقرايف، واجملموع للنووي، واملغين البن قدامة.كتاب بدائع الصنائع للكاساين، والذخرية  (12
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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: .ص

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

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

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

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج:اسم 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب اإلعجاز الطبي اسم املقرر:  

 109551 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ت
 ( 109551 )  اإلعجاز الطيب . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

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

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
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  النسبة:  تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الطبية اليت توصف ابإلعجازسائل تعرف الطالب على امل. 
  استخراج مواطن اإلعجاز الطيب من النصوص الشرعية.تدريب الدارسني على 
  االستنباطتنمية ملكة . 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 القدرة على إقناع اآلخرين مبا ورد يف الشريعة من إعجاز علمي طيب. 
   عدد من مواطن اإلعجاز الطيب.إيقاف الدارس على 

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

 يقوم هبا املركز يف حينها  اليت املراجعة الدورية للمقرر. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
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   ضوعات املقرر.ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملو  ،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 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر 

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

مث النظرايت اآلتية مث يقوم ببيان بعض التطبيقات الفقهية اليت تندرج حتتها  بتدريسيقوم األستاذ 
 واستكمال النقص .مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة 

 

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

 2 1 تعريف اإلعجاز الطيب وبيان أمهيته

 2 1 اإلعجاز يف القرآن الكرمي عموما

 6 3 صور من اإلعجاز الطيب الواردة يف القرآن الكرمي

 2 1 اإلعجاز يف السنة النبوية عموماً 

 6 3 اإلعجاز يف السنة النبوية فيما يتعلق ابلطب الوقائي

 6 3 اإلعجاز يف السنة النبوية فيما يتعلق ابلطب الوقائي

 

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

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

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

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

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

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

1-1 
 املباشرةاألسئلة  احملاضرات .معرفة أهم أشكال اإلعجاز الطيب 

1-2 
  تقييم الواجبات الواجبات المنزلية .معرفة طريقة استخراج اإلعجاز الطيب من النصوص الشرعية 

1-3 
 .االختبارات التدريب العملي . معرفة حماسن الشريعة اإلسالمية يف سعتها ومشوهلا وعظمها 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  بطاقة املالحظة  اخلرائط الذهنية  أهم أشكال اإلعجاز الطيب. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  اإلعجاز الطيب وغريه من أشكال اإلعجاز يف الطالب بني  يفرقأن

 الشريعة اإلسالمية.
  االختبارات اخلرائط الذهنية 

2-3 
  وجه اإلعجاز الطيب يف الصور اليت متر معه يف  الطالب يدركأن

 املنهج.
 تقييم األحباث األحباث العلمية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 تقارير التعلم التعاوني .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 تقييم االقران جمموعات العمل         .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

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

   ملف اإلجناز االبحاث               .لخص السبورياملالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

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

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

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

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

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

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة: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 

 

54 

 

 القاهرة. –ن سينا اإلعجاز الطيب يف القرآن للدكتور عبد احلميد عبد العزيز. مكتبة اب 
  اإلعجاز العلمي الطيب يف السنة النبوية الشريفة. رسالة دكتوراه من إعداد الطالب توفيق حمم

  السودان. –توفيق علوان. جامعة أم درمان 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالتاإلعجاز العلمي األحباث احملكمة يف . 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها. 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

 املرافق املطلوبة .أأ
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(: .4
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 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 

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

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

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

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

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

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

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

 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: .ف

 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 بينهمفيما  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
 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 .ك

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

برنامج الدبلوم  الجنائي التأصيل الشرعي لعلم النفس اسم املقرر:  

 الشرعي لفقه الطبيب

 109552 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 

 

58 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 (109552) التأصيل الشرعي لعلم النفس اجلنائي . 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(

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعرف الطالب على علم النفس اجلنائي. 
  تكييف هذا العلم وفق املعطيات الشرعية.تدريب الدارسني على 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي الذي قد يرتتب على نفسيات املرضى. 
  من األفق التنظريي إىل الواقع  مسائل علم النفس اجلنائيتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل

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

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

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

وبيان عالقته بنظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية النفس اجلنائي  مبتأصيل عليقوم األستاذ 
مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال يقوم ببيان بعض التطبيقات اليت تندرج حتتها السعوية، مث 

 النقص .
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 2 1 املدخل إىل علم النفس اجلنائي

 2 1 علم النفس اجلنائيل الشرعياملدخل 

 2 2 اجلرمية ماهيتها وتعريفها

 2 2 اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية

 2 2 نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية

 2 1 السلوك اإلجرامياالجتاهات احلديثة يف تفسري 

 2 1 تطبيق علم النفس اجلنائي على جنوح األحداث

 2 1 تطبيق علم النفس اجلنائي على جرمية تعاطي املخدرات

 2 1 تطبيق علم النفس اجلنائي على جرائم النساء.
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 4 2 تطبيق علم النفس اجلنائي على جرمية الزان
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

.كل أسبوع  ثالث وإجادة املهارات، مبعدلإلتقان املعلومات، ساعة واجبات منزلية  45  
 

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

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

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

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

1-1 
 االختبارات  احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة أسس علم النفس اجلنائي 

1-2 
  بطاقة املالحظة  تشكيل ورش عمل مجاعية  على أنواع وأقسام اجلرائم.الطالب  يتعرفأن 

1-3 
  سجل املتابعة الواجبات الفردية .معرفة  كيفية اسقاط احلكم الشرعي على هذا النوع من العلوم 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  األسئلة احلوارية  االحباث العلمية  أسس هذا العلم. الطالب يستوعبأن

 املباشرة
2-2 

  طريقة الشريعة اإلسالمية وغريها يف التعامل مع  الطالب يفرقأن
 اجملرمني.

 االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد 

2-3 
  بطاقة املالحظة  تشكيل ورش عمل مجاعية  منهج الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع اجملرمني. الطالب يدركأن 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
3-1 

 روح الفريق الواحدعلى العمل ب القدرة. 
 الواجبات الفردية

 بطاقة املالحظة

 
3-2 

 ملف اإلجناز جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

  تقييم األحباث األحباث التواصل معهم وتفهمهم.إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على 

4-2 
   سجل املتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   الينطبق  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

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ومسابقات ورش عمل 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 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(.  

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

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م.2005-علم االجتماع اجلنائي. للدكتورة سامية الساعايت. دار الفكر العريب 

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

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالتوالنفس االجتماعي والقواعد  علم الفقهاألحباث احملكمة يف 
. 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7

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

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

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

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

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

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

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

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

 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: .ه

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

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

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

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

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 برنامج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب األخالقيات الطبية اسم املقرر:  

 109553 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 ( 109553 )  األخالقيات الطبية . 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(

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
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  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  الطبيب.اطالع الطالب على األخالقيات اليت ينبغي توفرها يف 
 اليت حيتاج إليها املريض وما يرتتب عليها من مسؤوليةسائل تعرف الطالب على امل. 
  األخالقيات الطبية من األدلة الشرعية. استنباطتدريب الدارسني على 
  لدى الدارسني.  حتمل املسؤوليةتنمية ملكة 
  وحماورة املخالفنياكتساب الطالب القدرة على اإلقناع. 

 

)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 حمتوى املقرر  حتديث 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
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   الطالب يف تعلم املقرر  يواجههاالصعوابت اليتدراسة. 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 ئلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشىت وسا 

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

تعامله مع األخالقيات الطبية الواجب على الطبيب أن يتحلى  هبا يف ذاته ويف  بتدريسيقوم األستاذ 
 .زمالئه وأثناء القيام مبعاجلة املرضى أو التعامل مع ذويهم

 

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

 4 2 طبية ال األخالقياتمتهيد عن 

 4 2 ومصادرها أمهية األخالق الطبية

 4 2 (1) أخالقيات الطبيب املتعلقة بذاته

 4 2 (2) أخالقيات الطبيب املتعلقة بذاته

 4 2 زمالئهمع  املرتبطة بسلوكهأخالقيات الطبيب 

 2 1  العلمية واألكادمييةأخالقيات الطبيب 

 4 2 أخالقيات الطبيب املتعلقة ابملرضى

 4 2 املرضى ذوي أخالقيات الطبيب املتعلقة ب
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

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

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

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

1-1 
 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة أهم األخالقيات الطبية 

1-2 
 سجل املتابعة تشكيل ورش عمل مجاعية . .فهم منهج العلماء استخراج االخالقيات الطبية 

1-3 
 .املتابعة سجل التدريب العملي معرفة حماسن الشريعة اإلسالمية يف سعتها ومشوهلا 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  تقييم األحباث األحباث العلمية أهم األخالقيات الطبية. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  سجل املتابعة التدريب العملي من استنباط األخالقيات الطبية املفرتضة.الطالب  يتمكنأن 

2-3 
  سجل املتابعة العمليالتدريب  يستطيع مناقشة ومناظرة من خيالفه يف الرأي.أن 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 ملف اإلجناز جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

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

  عهم مإدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل
 تقييم األحباث األحباث وتفهمهم.

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

 سجل املتابعة الواجبات الفردية .السبوري

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

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

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

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

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

 .أخالقيات الطبيب املسلم للدكتور سعد الشثري. دار أشبيليا 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت علم الفقهاألحباث احملكمة يف . 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .جج
 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 .حح

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

برنامج الدبلوم  وتطبيقاتها الطبيةالقواعد الفقهية الكبرى  اسم املقرر:  

 الشرعي لفقه الطبيب

 109554 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 ( 109554 ) .القواعد الفقهية الكربى وتطبيقاهتا الطبية . 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(

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

 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

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

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

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

لتكون موضوعاً الطبية اليت تدخل يف القواعد الفقهية الكربى املسائل عددا من  بتدريسيقوم األستاذ 
 . مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقصللدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث 

 

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

مقدمة عن أمهية القواعد الفقهية وطريقة دراسة التطبيقات الطبية املبنية 
 1 1 عليها

 2 1 هباوالتطبيقات الطبية املتعلقة  قاعدة األمور مبقاصدها

 7 3 والتطبيقات الطبية املتعلقة هبا قاعدة اليقني ال يزول ابلشك

 8 4 والتطبيقات الطبية املتعلقة هبا قاعدة املشقة جتلب التيسري
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 4 2 والتطبيقات الطبية املتعلقة هبا قاعدة الضرر يزال

 2 1 والتطبيقات الطبية املتعلقة هبا قاعدة العادة حمكمة
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .يوجد، ألن الربانمج نظري ال
 

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

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

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

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

1-1 
 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة القواعد الفقهية الكربى 

1-2 
  سجل املتابعة تشكيل ورش عمل مجاعية . .فهم منهج الفقهاء يف تناول القواعد الفقهية ابلدراسة والتطبيق 

1-3 
  سجل املتابعة التدريب العملي يرتتب على القواعد الفقهية من أحكام فقهية طبية.معرفة ما 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  تقييم األحباث األحباث العلمية القواعد الفقهية الكربى. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  سجل املتابعة التدريب العملي القواعد الفقهية املختلفة.الطالب بني  يفرقأن 

2-3 
  سجل املتابعة التدريب العملي القواعد الفقهية الكربى من خالل فقه املريض. الطالب يدركأن 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
3-1 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 ملف اإلجناز جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .تقييم األحباث األحباث إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

4-2 
   سجل املتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   الينطبق 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

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 %10 مستمر واجبات منزلية 5

6    

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

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

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

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 د. أمحـد بـن  إعـــداد التداوي وتطبيقاهتا الطبية املعاصرة أبحكام  القواعد الفقهية املتعلقة
 .حممد السـراح

  أثر قاعدة الضرورات تبيح احملظورات يف بيان حكم القضااي الفقهية املعاصرة )بعض النوازل
الطبية منوذجا(. للدكتور إمساعيل غازي مرحبا. جملة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بكلية 

 معة القاهرة.دار العلوم جا
 األشباه والنظائر للسيوطي 
 .األشباه والنظائر البن جنيم 
  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. مجع وترتيب الشيخ أمحد بن عبد الرزاق

الدويش. )اجملموعة الثانية(. حقوق الطبع حمفوظة لرائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. 
 الرايض.

  الفقهية للدكتور أمحد كنعان. دار النفائس.املوسوعة الطبية 
 .الطبيب أدبه وفقه. أتليف الدكتور زهري السباعي والدكتور حممد علي البار. دار القيم 
 .البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية. د. إمساعيل مرحبا. دار ابن اجلوزي 
  للنووي، واملغين البن قدامة.كتاب بدائع الصنائع للكاساين، والذخرية للقرايف، واجملموع 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .رر

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .زز
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 تها.معاجل والسعي يف ،ومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

 وفق املستجداتتعديالت  جراء إلمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . 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
 

 

 

 برنامج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب المسؤوليات الطبية اسم املقرر:  

 109555 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ز

 ( 109555 )  املسؤوليات الطبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. 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 الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .42
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 . 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليت حيتاج إليها املريض وما يرتتب عليها من مسؤوليةسائل تعرف الطالب على امل. 
  لدى الدارسني.  حتمل املسؤوليةتنمية ملكة 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 

 
)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 حمتوى املقرر  حتديث 
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    لشبكة املعلوماتيةاظم، واالستفادة من بشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
   ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الطالب يف تعلم املقرر  يواجههاالصعوابت اليتدراسة. 
  متنوعةإبداعية تطبيق طرق تدريس. 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.عمل ورش إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 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  .ر
 وصف عام للمقرر:

املسؤوليات الطبية اليت يتحملها الطبيب وغريها مما ال يتحملها وتوضيح ذلك  بتدريسيقوم األستاذ 
 مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .ببعض التطبيقات املعاصرة اليت تندرج حتتها 

 

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

 4 2 وأمهية دراستهاطبية ال التعريف ابملسؤولياتيف متهيد 

 4 2 الطبية املسؤولياتأنواع 

 4 2 اخلطأ الطيب

 4 2 املسؤولية املدنية على الطبيب

 2 1 دراسات تطبيقة على املسؤولية املدنية 

 4 2 املسؤولية اجلنائية على الطبيب

 2 1 دراسات تطبيقة على املسؤولية اجلنائية

 4 2 أو انتفاء املسؤوليةطرق اثبات 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 28 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد، ألن الربانمج نظري.
 

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

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

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

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

1-1 
 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة املسؤوليات الطبية 

1-2 
 .االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. معرفة ما يرتتب على إخالل الطبيب مبسؤولياته 

1-3 
 األسئلة احلوارية  .التعليم التعاوني كيفية إدراج األخطاء الطبية يف املسؤولية املدنية أو اجلنائية.  معرفة

 املباشرة
 املهارات املعرفية 2

2-1 
  بطاقة املالحظة  حلقات النقاش املسؤوليات الطبية. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  الطبيب وغريه  الفعل الذي يرتتب عليه املسؤولية علىالطالب بني  يفرقأن

 االختبارات التحريرية قوالاألحتليل ونقد  مما ال يرتتب عليه املسؤولية.

2-3 
  بطاقة مالحظة التعليم التعاوني الفرق بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية. الطالب يدركأن 

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

 املناقشة حبوث مشرتكة .الفريق الواحدروح القدرة على العمل ب 

3-2 
 بطاقة املالحظة جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .بطاقة املالحظة الفردية الواجبات إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

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

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

5-2 .   

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 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(.  

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

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .أخالقيات الطبيب املسلم للدكتور سعد الشثري. دار أشبيليا 
  املسؤولية املدنية واجلنائية يف االخطاء الطبية للدكتور منصور املعايطة. جامعة انيف العربية

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

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت علم الفقهاألحباث احملكمة يف . 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

  مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة. 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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(: .16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .طط

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

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

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

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

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

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي الربانمج: اسم منسق

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

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  املقاصد الشرعية يف القضااي الطبية اسم املقرر:  

 الطبيببرنامج الدبلوم الشرعي لفقه 

 109556 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 

 

95 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

 ( 109556 )  املقاصد الشرعية يف القضااي الطبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

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

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو
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  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليت حيتاج إليها املريضسائل تعرف الطالب على امل. 
  من خالل مقاصد الشريعة. الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام املسائل 
  لدى الدارسني.  املقاصديةتنمية امللكة 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي للمريض يف األحوال املختلفة اليت تعرض له. 
   أقوال الفقهاء املتعددة يف املسائل اخلالفية.إيقاف الدارس على 
  فق التنظريي إىل الواقع العمليمن األ املسائل الفقهيةتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل. 
  وأدلتهم  حول املقاصد أقوال الفقهاءتنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثروة عظيمه من

 ومناقشاهتم.
 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغريات 

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

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

لتكون الطبية اليت تدخل يف مقاصد الشريعة اإلسالمية املسائل عددا من  بتدريسيقوم األستاذ 
 مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث 

 

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

 2 1 والتطبيقات الطبية املبنية عليه مقصد حفظ الدين

 8 4 والتطبيقات الطبية املبنية عليه مقصد حفظ النفس

 8 4 والتطبيقات الطبية املبنية عليه مقصد حفظ النسل

 4 2 والتطبيقات الطبية املبنية عليه مقصد حفظ العقل

 2 1 والتطبيقات الطبية املبنية عليه مقصد حفظ املال
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 28 الفعليةساعات التدريس 
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

1-1 
 االختبارات احملاضرات .معرفة املقاصد الشرعية املتعلقة مبا سبق عرضه يف املفردات 

1-2 
  بطاقة املالحظة ورش العلم .فهم منهج الفقهاء يف تناول مقاصد الشريعة ابلدراسة والتطبيق 

1-3 
 .تقييم الواجبات الواجبات    معرفة ما يرتتب على املقاصد الشرعية من أحكام فقهية طبية 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  تقييم الواجبات املنزلية احملاضرات مقاصد الشريعة العامة. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  االختبارات التحريرية قوالاألحتليل ونقد  املقاصد الشرعية وأمهية كل.الطالب بني  يفرقأن 

2-3 
  بطاقة مالحظة التعليم التعاوني مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل فقه املريض. الطالب يدركأن 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 املناقشة حبوث مشرتكة .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

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

4-1 
 .بطاقة املالحظة الواجبات الفردية إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   الينطبق 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

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  

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

  املادة.س در ممذكرة من إعداد 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

مقاصد الشريعة في حفظ الصحة البدنية في الفقه اإلسالمي في بابي العبادات واألسرة. رسالة  (13
 دكتوراه من إعداد فاطمة بنت عويض الحربي. جامعة أم القرى.

 البناء المقاصدي للبحث العلمي في الطب. للدكتور محماد بن محمد رفيع. (14
 الصحة اإلنجابية في ميزان المقاصد الشرعية. د. رشا عمر الدسوقي. مجلة المسلم المعاصر. (15
 الموافقات للشاطبي. (16
 م. قواعد األحكام للعز ابن عبد السال (17
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق  (18

 لرئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. الرياض.االدويش. )المجموعة الثانية(. 
 أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد المختار الشنقيطي. (19
 دار النفائس. الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان. (20
 الطبيب أدبه وفقه. تأليف الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد علي البار. دار القيم. (21
 البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية. د. إسماعيل مرحبا. دار ابن الجوزي. (22

 كتاب بدائع الصنائع للكاساين، والذخرية للقرايف، واجملموع للنووي، واملغين البن قدامة. (23
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 
 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 
 .مواقع وروابط املوسوعات العلمية الطبية 
 . موقع املوسوعة الشاملة 
 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .كك

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

مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .لل
 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 
  م التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.تبادل مها 

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

 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:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

برنامج الدبلوم الشرعي  النظريات الفقهية وعالقتها الطبية اسم املقرر:  

 لفقه الطبيب

 109557 رمز املقرر:  
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 (109557) النظرايت الفقهية وعالقتها الطبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
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 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 اعة الدراسيةالقاملقرر، 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
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ط
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليت حيتاج إليها املريضسائل تعرف الطالب على امل. 
  فقهية.النظرايت الضمن  الفقهيةاملسائل  إدراجتدريب الدارسني على 
  لدى الدارسني.  استخدام النظرايت الفقهيةتنمية ملكة 
  الطبيةتطبيق النظرايت الفقهية ابلقضااي اكتساب الطالب القدرة على. 
  ض لهالقدرة على إعطاء احلكم الفقهي للمريض يف األحوال املختلفة اليت تعر. 
  ي إىل الواقع العمليمن األفق التنظري  املسائل الفقهيةتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل. 
  أدلتهم ومناقشاهتم.أقوال الفقهاء و تنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثروة عظيمه من 
  من خالل النظرايت الفقهية الطالب على التخريج والتكييف الفقهيتدريب. 

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

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
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 وصف عام للمقرر:
نظرية ، نظرية املال ونظرية امللك، نظرية احلق) التاليةالنظرايت  عدد ثالثة من بتدريسيقوم األستاذ 

، نظرية الضمان، نظرية التعليق والتقييد، نظرية البطالن والفساد، نظرية النيابة، نظرية األهلية، العقد
مث يقوم ببيان بعض التطبيقات الفقهية ( نظرية االلتزام ،نظرية اإلثبات ،  نظرية التعسف،  نظرية العرف

 مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص .اليت تندرج حتتها 

 
 

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

 4 2 م النظرايت الفقهية وأمهيته ونشأته ومصادرهلمتهيد يف التعريف بع

 10 5 (1النظرية )

 8 4 (2النظرية )

 8 4 (3النظرية )
   

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

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

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

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

1-1 
 االختبارات .  احملاضرات. .معرفة أهم النظرايت الفقهية 

1-2 
  فهم منهج العلماء يف دراسة النظرايت الفقهية.  

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات.

 

 

 الواجبات والتكليفات

 

1-3 
 .سجل املتابعة التدريب العملي معرفة كيفية إدراج األحكام الفقهية الطبية يف النظرايت الفقهية 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  سجل املتابعة التدريب العملي أهم النظرايت الفقهية. الطالب يستوعبأن 

2-2 
  تقييم األحباث األحباث العلمية املختلفة.النظرايت الفقهية الطالب بني  يفرقأن 

2-3 
  املناقشة اجلماعية النظرايت الفقهية من خالل فقه املريض. الطالب يدركأن 

 واجبات مجاعية وفردية

 بطاقة املالحظة

تقويم التكاليف 

 الفردية واجلماعية
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
 الفريق الواحدروح القدرة على العمل ب. 

 الواجبات الفردية
 بطاقة المالحظة

 
3-2 

 ملف اإلنجاز مجموعات العمل .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .األبحاث إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

 

 تقييم األبحاث

 
4-2 

   سجل المتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

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

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

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

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

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

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 النظرايت العامة يف الفقه اإلسالمي. للدكتور حممد حسني قنديل.

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

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
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   جملالتاملنشورة يف الدورايت واوالنظرايت  علم الفقهاألحباث احملكمة يف . 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  وغريها .مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .يي

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .أأأ
 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 .ببب

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

الدبلوم الشرعي لفقه  برنامج تاريخ الطب عند المسلمين اسم املقرر:  

 الطبيب
 109558 رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 ( 109558 ) اتريخ الطب يف اإلسالم  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

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

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ع



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

114 

 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعرف الطالب على ما قدمه املسلمون قدمياً يف جمال الطب. 
  على سائر احلضارات.تعريف الدراسني بفضل احلضارة اإلسالمية 
  الثقة حبضارته اإلسالميةاكتساب الطالب. 
 .قدرة الطالب على اإلجابة على من ينتقص حضارته اإلسالمية 
  دهماطالع الطالب على منجزات املسلمني يف العلوم الطبية وابداعاهتم وجهو 
 لقة ابجلوانب مور املتعلماء املسلمون عرب التاريخ من األإيقاف الباحث على بعض مما قدمه الع

 الطبية.
  ر حىت هناية القرن املدرسة الطبية اإلسالمية وسيطرهتا على مناهج طلبة الطلب خالل العصو

 الثامن عشر امليالدي

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

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:
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بعرض لتاريخ الطب يف اإلسالم وإعطاء مناذج من األطباء يف مراحل خمتلفة، وإظهار ما يقوم األستاذ 
 قدموه من نتاج يفخر هبا املسلمون.

 

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

 2 1 الطب العريب يف اجلاهلية

 4 2 الطب يف عصر اخللفاء الراشدين  -  الطب النبوي

 2 1 الطب يف اخلالفة األموية

 4 2 الطب يف اخلالفة العباسية

 2 1 الطب يف األندلس

 4 2 الطب يف اخلالفة العثمانية

 2 1 االختصاصات الطبية املتعددة يف التاريخ اإلسالمي

 4 2  أربع شخصيات خمتارة من األطباء تدرس ابلتفصيل

 4 2 املنهج العلمي اجلديد )منهج التجريب(وظهور املدرسة الطبية اإلسالمية 

وضع أصول الطب احلديثة  –منجزات املسلمني يف العلوم الطبية 
)التشريح /طب الباطنة / الكحالة وطب العيون /اجلراحة /طب الفساد / 

 األدوية / املارستاانت 
2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
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 بوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

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

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

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

1-1 
 المباشرةاألسئلة  المحاضرات معرفة جهود املسلمني يف العلوم الطبية 

 الشفوية واالختبارات
1-2 

  .بطاقة المالحظة  العصف الذهني معرفة التخصصات الطبية املختلفة اليت كانت عند املسلمني قدميا 

1-3 
   ترمجة بعض علماء الطب املسلمني ودورهم يف جتديد الطب وإرساء القواعد الطبية

 احلديثة .
 الخرائط الذهنية

 األسئلة المباشرة

 .الشفوية واالختبارات

 
 املهارات املعرفية 2

2-1 
 .استعراض كتب علوم القرآن  إدراك قيمة ما قدمه املسلمون من اجنازات طبية ابهرة

 الكريم.
 بطاقة المالحظة 

2-2 
 سجل المتابعة الخرائط الذهنية .إدراك فضل احلضارة اإلسالمية على سائر احلضارات 

2-3 
  إعداد األبحاث العلمية في أحد  املسلمني من خالل اجنازاهتم الكبرية.إدراك فضل العلماء

 مواضيع علوم القرآن الكريم.
 اإلختبارات

 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
 روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب. 

 الواجبات الفردية
 بطاقة المالحظة

 
3-2 

  ملف اإلنجاز مجموعات العمل .وحسن إدارة النقاش املناقشةالقدرة على قيادة فريق 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .األبحاث إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

 

 تقييم األبحاث

 
4-2 

   سجل المتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوريالكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة 

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

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

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

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

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

 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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ريوت ب -لعلوم العربيةامقدمة يف اتريخ الطب العريب. للدكتور ماهر عبد القادر حممد علي. دار 
 م.1/1988ط

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

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت التاريخاألحباث احملكمة يف . 
  اإلجنازات الطبية عرب التاريخ اإلسالميالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 
  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 

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

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

 املرافق املطلوبة .ضض
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(: .25

 ( طالباً 20قاعة دراسية سعة )  على هيئةU   مزودة ابلسبورة الذكية احلديثة . 
  ذات العالقة ابملقرر.للتدريب على الربامج  آيل معمل حاسب 
  للعرض التلفزيوين ةقاع. 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

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

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

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

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر 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 

 القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو .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
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 علمياً  ربامج مساعدةخضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   بني أعضاء هيئة التدريس تبادل اخلرباتلتطوير و تنظيم ورش عمل. 
 بينهمفيما  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
 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  .ددد

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الدبلوم الشرعي لفقه الطبيببرنامج  فقه العبادات للمرضى اسم املقرر:  

 109559 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 ( 109559 )  فقه العبادات للمرضى . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .66

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. 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
 القاعة الدراسيةاملقرر، 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
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
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  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليت حيتاج إليها املريضسائل تعرف الطالب على امل. 
  وحتتاج ليت متس واقع املريض املعاصر ا الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام املسائل

 . إىل بيان احلكم الشرعي فيها حتت إشراف علمي موجه
  يف بعض املســائل ومناقشــتها مناقشــة علمية اخلالف تنمية امللكة النقدية لدى الدارســني بعرض

 . الراجحبغية الوصول إىل 
  على املخالف ردالاكتساب الطالب القدرة على اإلقناع و. 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي للمريض يف االحوال املختلفة اليت تعرض له. 
   أقوال الفقهاء املتعددة يف املسائل اخلالفية.إيقاف الدارس على 
  من األفق التنظريي إىل الواقع العملي املسائل الفقهيةتنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل 
  أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشاهتم.وة عظيمه من تنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثر 
 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغريات 

 



 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 

 

124 

 

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

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

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

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

 

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

 8 4 وضوء املريض، واملسح على اجلبرية، وتيممه، املستحاضة، سلس البول

اجلمع بني الصالتني للمريض، استقبال القبلة، قيام املريض وسجوده، 
 8 4 إمامة املريض

 12 6 واملفطرات املعاصرةصيام املريض، 
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حكم حج املريض، أحكام تتعلق إبحرام املريض، النيابة والتوكيل 
للمريض، حج املغمى عليه، النسيان وأثره على املناسك، حمظورات 

 اإلحرام للمريض، رمي املريض، تعجل املريض
10 24 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

أو معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 48 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

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

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

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

1-1 
 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة املسائل الفقهية املتعلقة مبا سبق عرضه يف املفردات 

1-2 
  سجل املتابعة اخلرائط الذهنية  .فهم منهج الفقهاء يف استنباط األحكام 

1-3 
 .التحريريةاالختبارات  قوال األحتليل ونقد  معرفة ما يرتتب على املرض من رخص للمريض 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  أقوال الفقهاء يف املذاهب املختلفة حول فقه  الطالب يستوعبأن
 املريض.

املناقشات واحلوارات يف قاعة 

 الدرس.
 األسئلة املباشرة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-2 

  رعي احلكم الشرعي للمريض واحلكم الشالطالب بني  يفرقأن
 للصحيح.

 سجل املتابعة التدريب العملي

2-3 
  مقصد الشريعة اإلسالمية يف الرمحة ابخللق من  الطالب يدركأن

 خالل فقه املريض.
 سجل املتابعة العصف الذهين

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 سجل املتابعة العصف الذهين .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 بطاقة املالحظة  التدريب العملي  .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

  إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم
 وتفهمهم.

 تقارير التعلم التعاوني

4-2 
   الكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة

 .امللخص السبوري
 تقييم االقران جمموعات العمل

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

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

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

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

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

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  أحكام املريض يف الفقه اإلسالمي العبادات واألحوال الشخصية. أتليف أبو بكر إمساعيل
  م. مطبوع دون اسم انشر.1984-هـ5/1404ميقا. ط
  اخلليل.مفطرات الصيام املعاصرة للدكتور أمحد 
  صوم رمضان أحكامه الفقهية والطبية. أتليف حممود مهدي االستانبويل. املكتبة اإلسالمية– 

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

 فقه املريض. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   املنشورة يف الدورايت واجملالت علم الفقهاألحباث احملكمة يف . 
  فقه املريضالتقارير والدراسات حول. 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

  مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة. 
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  العلمية الطبية.مواقع وروابط املوسوعات 
 . موقع املوسوعة الشاملة 

 موقع الفقه اإلسالمي 

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .سسس

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ششش
 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 
   .تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها 
  تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم. 

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

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي الربانمج: اسم منسق

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 برنامج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب فقه النوازل الطبية اسم املقرر:  

 109560 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ق
 ( 109560 )  فقه النوازل الطبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .71
 ساعتان. 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(

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. 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
 القاعة الدراسيةاملقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف فرع 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
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  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 النوازل الطبيةمسائل  أشهر تعرف الطالب على. 
  وحتتاج ليت متس واقع املريض املعاصر ا النوازل الفقهيةتدريب الدارسني على استنباط أحكام

 . إىل بيان احلكم الشرعي فيها حتت إشراف علمي موجه
  يف بعض املســائل ومناقشــتها مناقشــة علمية اخلالف تنمية امللكة النقدية لدى الدارســني بعرض

 . الراجحبغية الوصول إىل 
 القدرة على إعطاء احلكم الفقهي للنازلة يف األحوال املختلفة اليت تعرض له. 
   أقوال املعاصرين املتعددة يف املسائل اخلالفية.إيقاف الدارس على 
 الواقع العملي بدراسة مسائل يفالتطبيقي للدارس  تنمية الفكر. 
  النوازل الطبية.تنمية امللكة الفقهية إبمداد الدارس بثروة عظيمه من 
 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغريات. 

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

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

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

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

 

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

 2 1 التلقيح االصطناعي وأطفال األانبيب

 2 1 التشريح

 2 1 إعادة العضو املقطوع حبد أو قصاص

 2 1 نقل الدم وآاثره الفقهية

 2 1 بداية حياة اجلنني

 2 1 عمليات التجميل

 2 1 أحكام جتميل املرأة

 2 1 نقل األعضاء

 2 1 املوت الدماغي
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 2 1 اهلندسة الوراثية

 2 1 االستنساخ

 2 1 حتديد جنس اجلنني
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات   - - 24 الفعليةساعات التدريس 
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .54
 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 
 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة املسائل الفقهية املتعلقة مبا سبق عرضه يف املفردات 

1-2 
  سجل املتابعة اخلرائط الذهنية  .فهم منهج الفقهاء املعاصرين يف استنباط األحكام 

1-3 
 .االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد  معرفة ما يرتتب على التطور الطيب من أحكام شرعية 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املناقشات واحلوارات يف قاعة  أقوال املعاصرين املختلفة يف املسائل املعاصرة. الطالب يستوعبأن

 الدرس.
 األسئلة املباشرة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-2 

  كمًا يف النوازل احلاالت املتشاهبة شكاًل املختلفة حالطالب بني  يفرقأن
 الطبية.

 سجل املتابعة العمليالتدريب 

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

 األزمان.
 تقييم األحباث األحباث العلمية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 تقارير التعلم التعاوني .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
  تقييم االقران جمموعات العمل .وحسن إدارة النقاش قيادة فريق املناقشةالقدرة على 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 .عمل استبانات جمموعات العمل إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم 

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

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

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .ع
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كل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي لترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

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

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  أطفال األانبيب. لفضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن البسام، منشور ضمن جملة جممع الفقه
 .(1، ج2اإلسالمي، )ع

  اململكة العربية السعودية، منشور يف حكم تشريح جثة املسلم، حبث من إعداد هيئة كبار العلماء يف
 .م2004، 1425 /1. ط78 - 77 /2أحباث هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية 

 جملة جممع الفقه  فضيلة الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد إعداد حكم إعادة ما قطع حبد أو قصاص
 (.3، ج6اإلسالمي )ع

 م. الناشر مؤسسة الزعييب 1973هـ 1392 /1مد صايف. ط نقل الدم وأحكامه الشرعية. أتليف حم
 .بريوت –محص. لبنان  -سوراي 
   دور القرائن الطبية يف إثبات بداية حياة اجلنني. للدكتور إمساعيل مرحبا. منشور يف البحوث العلمية

 ه.1435ط/ ملؤمتر القرائن الطبية املعاصرة وآاثرها الفقهية. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
  أحكام جراحة التجميل. لألستاذ الدكتور حممد عثمان شبري. مطبوع ضمن كتاب: دراسات فقهية يف

 األردن. -م. دار النفائس 2001 -هـ 1421 /1قضااي طبية معاصرة. أتليف جمموعة من الدكاترة. ط
  1بن صابر املدين. طأحكام جتميل النساء يف الشريعة اإلسالمية. إعداد الدكتورة ازدهار بنت حممود/ 

 الرايض. -م، دار الفضيلة 2002هـ، 1422
  اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي. للدكتور عبد الناصر أبو البصل. مطبوع ضمن كتاب: دراسات

م. دار النفائس 2001 -هـ 1421 /1فقهية يف قضااي طبية معاصرة. أتليف جمموعة من الدكاترة. ط
 األردن.
 ديد جنس اجلنني. للدكتور خالد املصلح. رؤية شرعية يف حت 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف فقه املريض 
  . األحباث احملكمة يف النوازل الطبية املنشورة يف الدورايت واجملالت 
  املختلفة.التقارير والدراسات حول النوازل الطبية 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

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

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

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

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

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



 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 

 

139 

 

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

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

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

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

  (.طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس ،من حيث )احملتويتقرير من الطالب عن املقرر 
 ىخر 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: .ظظظ

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

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

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

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

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

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

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج:اسم 

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

برنامج الدبلوم الشرعي  للمسائل الطبية يشرعقاعة بحث  اسم املقرر:  

 الطبيب لفقه

 109561 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .ل

 (109561) للمسائل الطبية يشرعالبحث القاعة  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .80

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

 التطبيببرانمج دبلوم فقه 

 .سنة واحدة. 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
 القاعة الدراسيةاملقرر، 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:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ببب
    

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
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  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .أن يتعرف الطالب على أمهية البحث الفقهي السيما يف الوقت احلاضر 
  ًيف املسائل الطبية. أن يتعرف الطالب كيف يكتب حبثاً مقاران 
  املعاصرة.مبناهج كتابة املسألة الفقهية تدريب الدارسني 
  البحث يف املراجع املعاصرةاكتساب الطالب القدرة على. 
 .تعريف الطالب أبهم مصادر الفقه الطيب يف العصر احلديث والقدمي 
 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع املتغريات. 
  النوازل الطبية وإعطاءها األحكام أتهيل األطباء لكتابة أحباث تساعد اجملامع الفقهية يف توصيف

 الشرعية املناسبة.
 تدريب الطالب على التخريج والتكييف الفقهي. 

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

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

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

بتعريف الطالب بكيفية كتابة املسألة الفقهية بشكل مقارن، مع الرتكيز على الكتابة يف يقوم األستاذ 
لتأهيلهم لكتابة أحباث تساعد اجملامع الفقهية يف  ببحث تطبيقي املسائل الطبية املعاصرة، وتكليفهم

 .توصيف النوازل الطبية وإعطاءها األحكام الشرعية املناسبة
 

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

 2 1 و تناوالته  وخصائصه الشرعيتعريف البحث  -1

 2 1 اختيار موضوع البحث -2

 2 1 عنوان البحث -3

 2 1 اخلطة األولية -4

 2 1 اإلعداد لكتابة البحث -5

 2 1 اختيار املادة العلمية -6

 4 2 منهج الكتابة -7

 2 1 صياغة البحث -8

 2 1 املقدمة واخلامتة والفهارس -9

 2 1 شرعية للبحثصادر الامل -10

 2 1 املصادر املعاصرة للبحث الطيب وأشهر املؤلفات فيه -11
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعات التدريس الفعلية

12 - 

حماضرات  10
عملية ميدانية 
داخلب مكتبة 
الكلية ليمارس 
الطالب ما 
متت دراسته 

 نظرايً 

ساعات  
 مكتبية

 

       الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 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

1-1 
 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة أهم مصادر الفقه الطيب املعاصر 

1-2 
  سجل املتابعة اخلرائط الذهنية  .فهم منهج العلماء يف كتابة املسألة املقارنة 

1-3 
 .االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد  معرفة كيفية كتابة مسألة فقهية طبية 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املناقشات واحلوارات يف قاعة آلية  كتابة املسألة الفقهية. الطالب يستوعبأن 

 الدرس.
 األسئلة املباشرة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
2-2 

  ها من مسائل الكتابة يف املسألة الطبية وغري الطالب بني  يفرقأن
 العلوم الشرعية.

 سجل املتابعة التدريب العملي

2-3 
  تقييم األحباث األحباث العلمية  مناهج املعاصرين يف دراسة املسألة املعاصرة الطبية. الطالب يدركأن 

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
3-1 

 سجل املتابعة العصف الذهين .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 

3-2 
 بطاقة املالحظة  التدريب العملي  .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

  عمل استبانات جمموعات العمل املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم وتفهمهم.إدراك 

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

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

 
 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .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 واجبات منزلية 1

 % 10 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر االستيعاب واملذاكرةأسئلة شفوية لقياس  3

 % 30 التاسع حبث املادة 4

 % 40  امتحان هنائي 5

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

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

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

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .البحث الفقهي للدكتور إمساعيل عبد العال

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

 .األطروحات العلمية املتخصصة يف فقه املريض 
  . األحباث احملكمة يف علم الفقه املنشورة يف الدورايت واجملالت 
 .التقارير والدراسات حول فقه املريض 
 حبوث وقرارات اجملامع الفقهية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

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

 امللتقى الفقهي 
 موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .34

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

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

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

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

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

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

 ،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 

 القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو .للل
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 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: .ممم
 ربامج مساعدة علمياً خضوع الطالب الضعاف ل. 
   .إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين 
 حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي  . 
   تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس.لتطوير و تنظيم ورش عمل 
 بينهمفيما  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 مستقلني،  .ننن
 مؤسسة أخرى(: 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 .ههه
 وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل. 
 . مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشاهبة 
  . مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري 
  يف حتسني املقرر وتطويره هاطالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقومي . 

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الطبيبفقه متعلقة ب مسائل عقدية اسم املقرر:  

 109562 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ن
 ( 109562 ) متعلقة بفقه التطبيب مسائل عقدية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .85
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .86
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

 برانمج الدبلوم الشرعي لفقه الطبيب

 سنة واحدة. 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
 القاعة الدراسيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ع تقدمي فرع أو فرو . 7 .91

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
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  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  عقيدة حيتاج إليها املهتم ابلشؤون الصحيةمسائل تعرف الطالب على. 
  ودعاوى املذاهب املنحرفة اليت أتثرت هبا املسائل  مزاعممن مبوقف اإلسالم  الطالبتعريف

 .الطبية
  يف حياة املسلمني والطرق الشرعية ملواجهتهااملنحرفة التعريف أبثر املذاهب. 

  دراسة بعض النظرايت واألفكار الغربية املخالفة لإلسالم دراسة نقدية وفق احلقائق الشرعية
 واملنهجية العلمية

 إدراك أمهية االلتزام ابلعقيدة السلمية يف شىت نواحي احلياة . 
  من األفق التنظريي إىل الواقع العمليبعض األسس العقدية تنمية الفكر التطبيقي للدارس بنقل 

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

 جلديدة يف جمال الدراسة(.  لألحباث ا

 يقوم هبا املركز يف حينها  املراجعة الدورية للمقرر اليت. 
    البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
    ظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتيةبشكل منت )كتب، مقاالت، ...(تعلم الحتديث مصادر. 
    ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،التدريستفعيل مواقع أعضاء هيئة 
   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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 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة نظرهتم حول املقرر 
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر 

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

املسائل التالية أو ما يشاهبها مما يراه داخاًل حتت األهداف املذكورة أعاله  وتوزيعها على بدراسة يقوم األستاذ 
الدارسني لتكون موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص 

. 
 

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

 2 1 مدخل لعلم العقيدة

 2 1 هللا وحده مالك النفع والضر

 4 2 موقف العقيدة من العالج ابلسحر والكهانة والشعوذة

 2 1 الصرب على املقادير

 2 1 الفرار من قدر هللا إىل قدر هللا

 2 1 هل يرد الدعاء املرض

 2 1 اإلسالميةالتداوي عند الفرق 

 2 1  العدوى

 2 1 حتديد النسل خوف الرزق

 2 1 لقمبصطلح اخل وعالقتهاالستنساخ 

 8 4 احلديثة املخالفة للعقيدة اإلسالميةالطبية نقد النظرايت مناذج من 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات   1 1 28 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

 

      2 الساعات املعتمدة
 

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

 .ال يوجد، ألن الربانمج نظري
 

 مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها  .64
 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 
 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. .معرفة املسائل العقدية املتعلقة مبا سبق عرضه يف املفردات 

1-2 
  سجل املتابعة تشكيل ورش عمل مجاعية . .فهم منهج السلف يف محاية العقيدة من االحنراف، ومعرفة ما خيدشها 

1-3 
 . سجل املتابعة التدريب العملي معرفة ما يرتتب على الوقوع يف خمالفة املعتقد الصحيح 

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املخالفات العقدية، ويبني مواضع اخللل يف تلك املعتقدات  الطالب يستوعبأن
 .املخالفة

 تقييم األحباث األحباث العلمية

2-2 
  العقائد الفاسدة ، وكيف تعامل السلف مع مثل تلك املخالفات الطالب  يدركأن

 العقدية.
 سجل املتابعة التدريب العملي

2-3 
  سجل املتابعة التدريب العملي منهج السلف الصاحل ، وبني تلك املعتقدات الباطلة .الطالب بني  يفرقأن 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية .روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
3-2 

 ملف اإلجناز جمموعات العمل .اشوحسن إدارة النق القدرة على قيادة فريق املناقشة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

   إدراك املتعلم أطراف االتصال، والقدرة على التواصل معهم
 تقييم األحباث األحباث وتفهمهم.

4-2 
   الكتايب من خالل الشفوي و االتصال القدرة على ممارسة

 سجل املتابعة الواجبات الفردية .امللخص السبوري

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية 1

 % 20 مستمر تقارير 2

 % 10 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 % 10 التاسع ورش عمل ومسابقات 4

 % 50  امتحان هنائي 5

6    

 ودعمهم اإلرشاد األكادميي للطالب .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(.  
 

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

 مصادر التعّلم .كك
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  ،دراسة لبعض املسائل العقدية املتعلقة ابلطب)التوكل، القضاء والقدر، الصرب، الدعاء
 العدوى( خلالد بن عبد هللا القاسم . 

 .املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور امحد كنعان 
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2

 املسائل الطبية واملسائل العقدية. األطروحات العلمية املتخصصة يف 
   ذات العالقة. املنشورة يف الدورايت واجملالتاألحباث احملكمة يف 
  مظاهر خمالفة السلف يف العقيدةالتقارير والدراسات حول . 
  وقرارات اجملامع الفقهيةحبوث . 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها 

 . مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة 

 .مواقع وروابط املوسوعات العلمية الطبية 

 . موقع املوسوعة الشاملة 
  اللجنة الدائمة لإلفتاءموقع 

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

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

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

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

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38

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

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

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

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأأ
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 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 ساتذة تقومي األ ،. 

 إجراءات تطوير التدريس: .بببب

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

بادل بصورة دوريٍة لتصحيح إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والت
 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 
   لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم.تبادل مهام التقييم 

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

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

 

 الغامديبن سعيد يوسف د /  اسم منسق الربانمج:

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

 


