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 :التعليم والتعلم .4
 :الخرجين ومخرجات التعلمخصائص  1 /4

 :املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربانمج إن وجد 1 /1 /4
 ال يوجد
 اخلطة الدراسية: 2 /1 /4
املتطلب  نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى

 السابق
 الساعات احملتسبة

 (نظري -عملي -معتمدة )

 املستوى األول

مقرر  الفروق األصولية 2-0101711
 2  اجباري

مقرر  دراسات مقاصدية 2-0101712
 2  اجباري

دراسة حتليلة يف كتب األصوليني  4-0101713
 ومناهجهم

مقرر 
 4  اجباري

مقرر  البحث واملناظرة 2-0101714
 2  اجباري

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

 الثايناملستوى 

تطبيقات أصولية على احلديث  2-0101721
 النبوي

مقرر 
 2  اجباري

مقرر  االجتهاد والتقليد واإلفتاء 4-0101722
 4  اجباري

مقرر  نقد البحوث األصولية 2-0101723
 2  اجباري

مقرر   
   اجباري

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 الفروق األصوليةاسم املقرر:  
 0101711-2 رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 القرىجامعة أم 
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

183 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 .جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-1اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية:القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101711-2 الفروق األصولية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 الدكتوراه يف أصول الفقه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الفصل الدراسي األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . 4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 احلرم اجلامعية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميفرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  تذكر أخرى
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 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على علم الفروق ونشأته وتطوره.
 أن جييد الطالب التفريق بني الفروق يف األصول واملسائل األصولية.

 أن يتقن الطالب اجملاالت اليت يبحث فيها علم الفروق األصولية.
 يدرك هبا الفروق األصولية.أن يتدرب الطالب على أتصيل القواعد اليت 

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

 األستاذ املدرس املقرر.من قبل  قرراملراجعة الدورية للم -
 جلنة الدراسات العليا ابلقسم.قرر من ملراجعة الدورية للما - 

 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا املقرر.  -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية 

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر: مفهوم علم الفروق ونشأته وتطوره ويهدف إىل أن جييد الدارس التفريق بني الفروق يف األصول 
 صولية ، ويتدرب على دراسة تطبيقية تنتقى فيها مناذج من مجيع املباحث األصولية.واملصطلحات واملسائل األ

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 علم الفروق األصولية ، وبيان ما يشاهبه ويداخله يف بعض صوره  تعربف
 املصادرو شروط علم الفروق النشأة والتأريخ 

2 4 
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 4 2 . األصوليةاجلوانب العلمية اليت تؤثر يف الفروق
 6 3 .األصولية اآلالت والوسائل العلمية اليت تدرك هبا الفروق

 4 2 .األصولية . مثرات العلم ابلفروق
 تتم الدراسة التطبيقية يف الفروق األصولية من خالل املسائل األصولية التالية:

 مسائل يف احلكم الشرعي .
 مسائل يف األدلة املتفق عليها .

 مسائل يف األدلة املختلف فيها  
 مسائل يف دالالت األلفاظ .

 مسائل يف االجتهاد والتقليد .

 مسائل يف التعارض والرتجيح.

6 12 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا:الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات 8
 

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

 طلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املأوالا 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياا 
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: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاا 
املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا 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 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 

علم الفروق األصولية، وبيان  أن يتعرف الطالب على
 ما يشاهبه ويداخله يف بعض صوره.

اآلالت والوسائل العلمية اليت  أن يتعرف الطالب على
 .األصولية تدرك هبا الفروق

 هااملفاهيم األصولية حسب مدارسأن يدرك الطالب 
 .هلا والتسلسل التارخيي

 األصويل التفسري العلمي للفرقأن يقف الطالب على 
 وأسبابه وأثره يف األحكام.

 

 إلقاء احملاضرة.  -1
تكليف الطالب   -2

فصلية ، إبعداد حبوث 
 ومسائل تطبيقية.

 احلوار واملناقشة.  -3
تدريب الطالب  -4

داخل القاعة على 
 تطبيقات عملية.

احلوار واملناقشة  -
واملشاركة يف 

التدريبات داخل 
 القاعة.

إعداد البحوث  -
 والواجبات.

االختبار  -
 التحريري

 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3  

ما و بني علم الفروق األصولية أن يفرق الطالب 
 يشاهبه

اآلالت والوسائل العلمية اليت  أن مييز الطالب بني
 .األصولية تدرك هبا الفروق

لفروق أن يطبق الطالب عمليا ابستخراج ا
 واملصطلحات األصولية من خالل مسائل أصولية.

 

 التعلم التعاوين. -
 احلوار بني الطالب. -
حاسويب عرض  -

 ملفردات املقرر.

احلوار واملناقشة  -
واملشاركة يف 

التدريبات داخل 
 القاعة.

إعداد البحوث  -
 والواجبات 

االختبار  -    
 التحريري
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1

 والدقة 
التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  أفقأن يوسع 

 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي
 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .
 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول علىاملعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل
 شإدارة حلقة النقا

املشاركة الفاعلة يف انشطة 
 املادة الصفية

 املناظرة الفقهية
 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ابملقرر من الكتب مجع البياانت املتعلقة أن ميارس  4-1
 واملواقع االلكرتونية
 الكرتونية ألبرز نتائج التقاريرأن يصمم عروض 

 قرر وموضوعاتهاملتعلقة ابمل والواجبات
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 

 من خالل التقارير اليت يقدمها

 حملاضرات الصفيةا
التقنية يف إجراء استخدام 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية
تقومي التقارير 

 الكتابية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

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

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل 

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

3 
األسبوع  البحث النهائي

 الثالث عشر
30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر( االختبار 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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
 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 وسائل التواصل احلديثة.التواصل من خالل 
 مصادر التعل م

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 الفروق للقرايف  -
 االستغناء يف الفروق واالستثناء للبكري  -
 الفروق للسامري  -
 فروق األصول البن كمال ابشا .  -
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 لبقوريلكتاب ترتيب الفروق واختصارها .  -
اترخيية –وصفية -تطورها دراسة نظرية  –نشأهتا  -شروطها  -كتاب الفروق الفقهية واألصولية مقوماهتا   - 

 للدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني.
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جبامعة األزهر فرع القاهرة  –جملة كلية الشريعة والقانون 

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .
 جملة جممع الفقه اإلسالمي.

 ..املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ملتقى املذاهب الفقهية.
 جمالس األصوليني.

 ملتقى أهل احلديث 
 املكتبة الوقفية.

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

 املكتبة الشاملة
 املرافق املطلوبة

بني  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(:

 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات 
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 كمبيوترجهاز   -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
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 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه

 تقويم املقرر استبانة 

 .لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول املقرر تنظيم 

 ، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.قسمتلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع لل

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تقومي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –

 إجراءات تطوير التدريس:
 .في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 .عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

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

 املقارنة بين املقرر املطروح من قبل القسم مع املقارنة مع املعتمد من قبل األقسام في الجامعات   األخرى. -

 الطالب بلقاءات علمية هادفة. راكشإ -

 تمرات.إطالع الطالب على ما يعقد من ندوات ومؤ  -
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 دراسات مقاصدية اسم املقرر:  
 0101712-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 .جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-10اتريخ التوصيف:

 قسم أصول الفقه-.والدراسات اإلسالمية  الشريعةالقسم:-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101712-2 دراسات مقاصدية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجدملقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا ا5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 احلرم اجلامعياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 

    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    
  النسبة:  ابملراسلة

    
   النسبة:  تذكر أخرى
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 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على أتريخ علم املقاصد وقواعده ووظائفه. 
 أن يفرق الطالب بني مناهج االستدالل ابملقاصد.

 أن يتدرب الطالب على استخراج املقاصد من النصوص الشرعية واألحكام وآاثر األئمة.
 عاصرة يف االستدالل ابملقاصدالطالب جمموعة من فتاوى النوازل واملستجدات ويبني من خالهلا املدارس امل درسأن ي 

 .عليها
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 األستاذ املدرس املقرر.من قبل  قرراملراجعة الدورية للم -
 جلنة الدراسات العليا ابلقسم.قرر من ملراجعة الدورية للما - 

 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا املقرر.  -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية 

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر: قواعد علم املقاصد ووظائفه، ومناهج االستدالل ابملقاصد عند العلماء، والتدريب على استخراج 
رعية واألحكام وآاثر أهل العلم، واإلملام ابالجتاهات املعاصرة يف دراسة املقاصد واالستدالل املقاصد من النصوص الش

 هبا.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 بيان قواعد املقاصد والوسائل ووظائفها وأتريخ التأليف فيها
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املقاصد بني اإلمهال واالحنراف هبا عن وجهتها االستداللية " دراسة  
 "متوازنة

2 4 

ن الصحابة والتابعني الفتاوى املأثورة علنصوص و لبعض اقاصديةامتدراس
 .واألئمة األربعة

3 6 

 6 3 يف املذاهب املعتربة. بعض األئمة األعالم اجملتهدين لدىدراسات مقاصدية
لنوازل واملستجدات بنيت على بعض اقاصدية معاصرة يف فتاوى امتدراس

 االجتاهات املتباينةاملقاصد يف 
4 8 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا:الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد 

 ساعات 8
 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها

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

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 

 املفهوم والتأريخ. من حيث على املقاصد  أن يتعرف
 على قواعد ووظائف املقاصد.أن يتعرف 
فتاوى نصوص و الواردة يف  على املقاصد أن يتعرف
 .ن الصحابة والتابعني واألئمة األربعة مأثورة ع

متعلقة قاصدية معاصرة امتعلى دراس أن يتعرف
 .لنوازل واملستجداتاتاوى ببعضف

 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية   -
 إعداد التقارير -
إلقاء وعرض التقارير يف  -

 احلاسوبيةبرامج العرض 
 التمارين املنزلية-

االختبارات -
 التحريرية

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 تقومي األقران-
 املهارات املعرفية 2

2-1 
2-2 

 .يةقواعد املقاصدأن يستنتج الطالببعض ال
والفتاوىالستخراج أهم لنصوص أن حيلل الطالب بعض ا

 القواعد املقاصدية
 

 البحث واالستقصاء -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

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

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1
 والدقة 

التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  أفقأن يوسع 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .
 . قاصديأن  يتمكن من إدارة فريق احلوار امل

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول علىاملعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل
 شإدارة حلقة النقا

املشاركة الفاعلة يف أنشطة 
 املادة الصفية

 املناظرة الفقهية
 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ابملقرر من الكتب مجع البياانت املتعلقة أن ميارس  4-1

 واملواقع االلكرتونية
 الكرتونية ألبرز نتائج التقاريرأن يصمم عروض 

 قرر وموضوعاتهاملتعلقة ابمل والواجبات
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 

 من خالل التقاريراليت يقدمها

 حملاضرات الصفيةا
إجراء استخدام التقنية يف 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية
تقومي التقارير 

 الكتابية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

  املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال تنطبق

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل 

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

3 
األسبوع  البحث النهائي

 الثالث عشر
30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر( االختبار 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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

 
 

 مصادر التعل م
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 األحكام يف مصاحل األانم العز بن عبد السالم.قواعد  -
 ."املوافقات يف أصول الشريعة"؛ للشاطيب املالكي -
 مقاصد الشريعة للطاهر بنعاشور -
 .مقاصد الشريعة لـ د. حممد سعداليويب -
 مقاصد املكلفني أ.د فيصل احللييب. -
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 مقاصد الشريعة عالل الفاسي. -
 .ـ د. يوسفالبدويمقاصد الشريعة عند ابن تيمية ل -
 االجتاهات املعاصرة يف مقاصد الشريعة د.بدر العنزي. -
للصحابة والتابعني يرجع لكتب املروايت كمصنفي ابن أيب شيبة وعبدالرزاق والسنن  يف الدراسات املقاصدية -

 .الكربى للبيهقي
 .املعتمدة والكتب املعاصرة اليت حبثت املقاصد عند األئمةيف الدراسات املقاصدية لألئمة األربعة يرجع لكتبهم  -
 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جبامعة األزهر فرع القاهرة  –جملة كلية الشريعة والقانون 

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .
 جملة جممع الفقه اإلسالمي.

 .ها املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدر 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ملتقى املذاهب الفقهية.
 جمالس األصوليني.

 ملتقى أهل احلديث 
 .املكتبة الوقفية

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

 املكتبة الشاملة
 املرافق املطلوبة

بني  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(:

 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات 
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 كمبيوترجهاز   -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض

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

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

 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه

 تقويم املقرر استبانة 

 .لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول املقرر تنظيم 

 ، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.قسمتلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع لل

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقومي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –

 إجراءات تطوير التدريس:
 .في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 .عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 

 تخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات ال
 املقارنة بين املقرر املطروح من قبل القسم مع املقارنة مع املعتمد من قبل األقسام في الجامعات  األخرى. -

 الطالب بلقاءات علمية هادفة. راكأش -

 .إطالع الطالب على ما يعقد من ندوات ومؤتمرات -
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر: دراسة حتليلية يف كتب األصوليني ومناهجهم  
 0101713-4رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى .إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-.10اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -والدراسات اإلسالمية الشريعة:القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101713-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسة حتليلية يف كتب األصوليني ومناهجهم 1
 . عدد الساعات املعتمدة: أربع ساعات2
 ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراه يف أصول الفقه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 جدال يو . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 اإللكرتوينالتعليم 

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يعرف الطالب املقصود ابملنهج التحليلي ويفرق بينه وبني غريه من املناهج.
 يقارن الطالب بني مناهج التصنيف يف أصول الفقه ودراسة مسائله.أن 

 أن يطبق الطالب قواعد حتليل النصوص أصوليا.
 أن ينمي الطالب مهاراته يف فهم نصوص املصادر األصولية املتقدمة .

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

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل األستاذ املدرس املقرر. -
 اجعة الدورية للمقرر جلنة الدراسات العليا ابلقسم.املر  - 

 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا املقرر.  -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية 

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:
 يتناول هذا املقرر: 

ذاهب دراسة حتليلية يف مباحث أصولية خمتارة من كتب أصولية متنوعة يراعى يف اختيارها التنوع يف املدارس األصولية وامل
 الفقهية والعصور وطريقة التأليف وعرض املادة العلمية والصياغة واألسلوب ويتم إعداد حبوث مستمرة .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس  األسابيع

 16 4 دراسة كتاب من أهم املصادر األصولية يف مدرسة اجلمهور.
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 ثالثة مباحث من أهم مباحث هذه املدرسة.اختيار ما ال يقل عن 
 احلرص على أن متثل هذه املباحث نظريا هلا يف املدارس األخرى.

 دراسة كل مبحث من خالل ثالثة جوانب:
 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب.

 اجلانب الثاين: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.
ومناقشة امللحوظات ذات الصلة بطريقة املؤلف يف اجلانب الثالث: رصد 

 التصنيف.
 دراسة كتاب من أهم املصادر األصولية يف مدرسة األحناف.

 اختيار ما ال يقل عن ثالثة مباحث من أهم مباحث هذه املدرسة.
 احلرص على أن متثل هذه املباحث نظريا هلا يف املدارس األخرى.

 ثالثة جوانب:دراسة كل مصدر من خالل 
 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب.

 اجلانب الثاين: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.
اجلانب الثالث: رصد ومناقشة امللحوظات ذات الصلة بطريقة املؤلف يف       

 التصنيف.

4 16 

 اجلمع بني الطريقتني.دراسة كتاب من أهم املصادر األصولية يف مدرسة 
 اختيار ما ال يقل عن ثالثة مباحث من أهم مباحث هذه املدرسة.

 احلرص على أن متثل هذه املباحث نظريا هلا يف املدارس األخرى.
 دراسة كل مبحث من خالل ثالثة جوانب:
 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب.

 على فهم أسلوب املؤلف.اجلانب الثاين: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب 
اجلانب الثالث: رصد ومناقشة امللحوظات ذات الصلة بطريقة املؤلف يف 

 التصنيف.

4 16 

 دراسة كتاب من أهم املراجع األصولية عند املعاصرين. 
 اختيار ما ال يقل عن مبحثني من أهم مباحث هذه املدرسة.

3 12 
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 املدارس األخرى.احلرص على أن متثل هذه املباحث نظريا هلا يف 
 دراسة كل مبحث من خالل ثالثة جوانب:
 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب.

 اجلانب الثاين: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.
اجلانب الثالث: رصد ومناقشة امللحوظات ذات الصلة بطريقة املؤلف يف 

 التصنيف.
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعة 16
 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1 
1-2 
1-3 

أن يتعرف الطالب على التنوع التارخيي واملذهيب يف 
 أصول الفقه 

 أن يتعرف على التدقيق يف املناهج األصولية .
 أن يتعرف على دراسة مناهج التصنيف يف أصول الفقه.

 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية   -
 إعداد التقارير -
إلقاء وعرض التقارير يف  -

 برامج العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

االختبارات -
 التحريرية

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 تقومي األقران-
 املعرفيةاملهارات  2

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

أن يقارن بني أهم املصادر املؤلفة يف املدارس األصولية 
 املعروفة.  

أن يستنبط خصائص كل مدرسة وطرق التصنيف 
 املتبعة فيها. 

 أن يتقن فهم نصوص املصادر املتقدمة يف هذا العلم.
 أن حيلل عبارات املصنفني ملعرفة املزااي واملآخذ. -

 واالستقصاءالبحث  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

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

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1
 والدقة 

أن يوسع افق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .
 إدارة فريق احلوار الفقهي .أن  يتمكن من 

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف أنشطة 

 املادة الصفية
 املناظرة الفقهية

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب أن ميارس  4-1
 واملواقع االلكرتونية

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير 
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 
 األستاذ والزمالء يف املقرر

الكتايب  أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال
 من خالل التقاريراليت يقدمها

 احملاضرات الصفية
استخدام التقنية يف إجراء 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية
تقومي التقارير 

 الكتابية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

3 
األسبوع  البحث النهائي

 الثالث عشر
30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر( االختبار 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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
 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثة.التواصل من 
 مصادر التعل م

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 . قائمة الكتب املقررة: يتم االختيار من هذه املصادر:1

 أوال: مدرسة اجلمهور :
 الرسالة، لإلمام الشافعي.

 مقدمة يف أصول الفقه، البن القصار املالكي.
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 التقريب واإلرشاد، أليب بكر الباقالين.
 اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم األندلسي.

 العدة يف أصول الفقه، أليب يعلى الفراء.
 التبصرة، أليب إسحاق الشريازي.

 إحكام الفصول، أليب الوليد الباجي.
 قواطع األدلة، أليب املظفر السمعاين.

 املستصفى، أليب حامد الغزايل.
 التمهيد، أليب اخلطاب الكلوذاين.

 عقيل احلنبلي. الواضح، البن
 احملصول، للفخر الرازي.

 اإلحكام، أليب احلسن اآلمدي.
 شرح تنقيح الفصول، للشهاب القرايف.

 شرح مجع اجلوامع، للمحلي.
 شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين اإلجيي.

 أصول الفقه، البن مفلح.
 اإلهباج يف شرح املنهاج، للتقي السبكي وولده.

 هناية السول يف شرح املنهاج، جلمال الدين اإلسنوي.
 التحبري شرح التحرير، لعالء الدين املرداوي.

 اثنياا: مدرسة األحناف:
 الغنية، للسجستاين.

 أصول الشاشي، لنظام الدين الشاشي.
 الفصول يف األصول، أليب بكر اجلصاص.

 تقومي األدلة أليب زيد الدبوسي.
 أصول البزدوي.

 خسي.أصول السر 
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 كشف األسرار على منار األنوار، للنسفي.
 املغين، للخبازي.

 كشف األسرار عن أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري.
 امليزان، للسمرقندي.

 التبيني شرح املنتخب، لإلتقاين.
 

 اثلثا: مدرسة اجلمع بني الطريقتني:
 بديع النظام، ألبن الساعايت.

 الشريعة البخاري.التوضيح على التنقيح، لصدر 
 املرآة شرح املرقاة، ملال خسرو

 التقرير والتحبري، البن أمري احلاج.
 تيسري التحري، ألمري ابدشاه.

 مسلم الثبوت، حملب هللا بن عبد الشكور. 
 لب األصول، البن جنيم.
  فصول البدائع، للفناري.

 إرشاد الفحول، للشوكاين.
 رابعاا: أصول الفقه عند املعاصرين:

 يل الوصول، حملمد عبد الرمحن احملالوي.تسه
 أصول الفقه، حملمد اخلضري.

 أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف.
 أصول الفقه، حملمد زكراي الربديسي.
 أصول الفقه، حملمد أبو النور زهري.

 األصول، البن عثيمني.
 أصول الفقه النشأة والتطور أ.د. يعقوب الباحسين 

 سليمان الوهاب أبو أ.د. عبد األصوليالفكر 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 .اجملالت احملكمة يف كليات الشريعة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ملتقى املذاهب الفقهية.

 جمالس األصوليني.
 ملتقى أهل احلديث 

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

 املكتبة األصولية 
 املكتبة الشاملة

 املرافق املطلوبة
قاعد داخل بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد امل

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

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
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 تقومي األقران –
 ادة.إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف امل  –

 إجراءات تطوير التدريس:
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 .عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       
تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: 

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

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

 بين املقرر املطروح من قبل القسم مع املقارنة مع املعتمد من قبل األقسام في الجامعات  األخرى. املقارنة -

 أشراك الطالب بلقاءات علمية هادفة. -

 .إطالع الطالب على ما يعقد من ندوات ومؤتمرات -
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر: البحث واملناظرة   
 0101714-2رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية      : 1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية:القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101714-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  البحث واملناظرة 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  دكتوراه يف أصول الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي األول 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 سة التعليمية: احلرم اجلامعي . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤس7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات: ال يوجد

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على أدب اخلالف واحلوار. 
 أن جييد الطالب استخدام أدوات البحث واملناظرة .

 أن يتدرب الطالب على مهارات التوصل إىل دالئل احلق ويتقن الدفاع عنه.
 على أهل البدع واألهواء وإبطال شبهاهتم.أن يتعرف الطالب على طرق وأساليب الرد 

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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

لى البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب االطالع ع

 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة.

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

التغذية الراجعة من قبل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من 

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 .في عرض المادة العلمية للمقرر وإبداعيةتطبيق طرق جديدة 
 عرض نماذج من المناظرات الواردة في القران الكريم وتحليلها واالستنتاج منها .

 عباس للخوارج .ذكر نماذج من مناظرات السلف كمناظرة ابن 

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

 يتناول هذا املقرر: حقيقة البحث واملناظرة، وجمال املناظرة، وشروطها، وآداهبا والغرض منها، ومناذج تطبيقية هلا .
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس  األسابيع

مبادئ علم البحث واملناظرة، وما جتري فيه املناظرة وما ال جتري، وشروطها، 
 وجماهلا وآداهبا 

1 2 

 4 2 التأصيل الشرعي لعلم البحث واملناظرة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول 
املناظرة يف التقسيم وتشمل بيان معناه وحقيقته وأنواعه وشروطه واالعرتاضات 

 اليت جتري عليه  واألجوبة عنها ، وتطبيقات على املناظرة يف  التقسيم
2 4 

التعريف  وأنواعه  وشروط كل نوع، املناظرة يف التعريفات  وتشمل : معىن 
وتطبيقات على املناظرة يف  –واألجوبة عنها  –واالعرتاضات اليت جتري عليه 

 التعريف .

2 4 

اليت  االعرتضات –أقسامه  –املناظرة يف التصديق وتشمل: معىن التصديق 
 وتطبيقات على املناظرة يف التصدبق –واألجوبة عنها  –جتري عليه 

2 4 

واالعرتاضات اليت جتري على  –املناظرة يف العبارة وتشمل: معىن العبارة ومثاهلا 
 واألجوبة عنها وترتيب املناظرة فيها، وتطبيقات على ذلك. -العبارة

2 4 

مناذج كاملناقضة والكسر والقلب وفساد القوادح يف أصول الفقه وخيتار منها 
 االعتبار وفساد الوضع والقول ابملوجب واملنع واملعارضة والنقض .

2 4 

تدريب عملي على ما مت دراسته من أدوات املناظرة وآداهبا من خالل عقد 
 مناظرات بني الطالب حول موضوعات فقهية خالفية وذلك يف أثناء احملاضرات

2 4 

 
   عات املقرر وتوزيعها: إمجايل عدد سا

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  4   26 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا: -عدد ساعات الدراسة 
 ساعات 8

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

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالا 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياا 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاا 

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1 
1-2 
1-3 

 أن يتعرف الطالب على اتريخ البحث واملناظرة 
أن حيسن الطالب استخدام أدوات البحث واملناظرة يف 

 رد شبه املبطلني .
  أن يذكر الطالب طرق الرد على ذوي البدع واألهواء .

 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية   -
 
 
 إعداد التقارير -
إلقاء وعرض التقارير  يف  -

 برامج العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

االختبارات -
 التحريرية

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 تقومي األقران-
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفيةاملهارات  2
2-1 
2-2 
2-3 

 أن يتوصل إىل احلق ويدافع عنه وينتصر له .
 أن مييز الفرق بني اجلدل احملمود واجلدل املذموم

 أن يطبق الطالب آداب املناظرة يف احلوار

 البحث واالستقصاء -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
النقاش حلقات  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1

 والدقة 
أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 

 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي
 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .
 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف أنشطة 

 املادة الصفية
 املناظرة الفقهية

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
دريس اسرتاتيجيات الت
 للمقرر

 طرق التقومي

املشاركة يف  -
 النقاش

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب  4-1
 واملواقع االلكرتونية
الكرتونية ألبرز نتائج التقارير أن يصمم عروض 

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 

 من خالل التقاريراليت يقدمها

 احملاضرات الصفية
إجراء استخدام التقنية يف 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية

تقومي التقارير 
 الكتابية

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

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل 

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

3 
األسبوع  البحث النهائي

 الثالث عشر
30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر(االختبار  4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
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

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين
 وسائل التواصل احلديثةالتواصل من خالل 

 مصادر التعل م
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 أدب البحث واملناظرة للشيخ حممد األمني الشنقيطي 
 رسالة اآلداب يف علم أدب البحث واملناظرة حملمد حمي الدين عبد احلميد 

 رسالة اآلداب لطاش كربى زادة 
 اب بن ويل الدين اآلمديشرح الولدية يف آداب البحث واملناظرة لعبد الوه

 املعونة يف اجلدل أليب إسحاق الشريازي
 التقريب حلد املنطق البن حزم 
 الرد على املنطقيني البن تيمية 

 أ.د. يعقوب الباحسينواألصوليين ومقدماتها عند المناطقة  ستداللطرق اال
 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جبامعة األزهر فرع القاهرة  –جملة كلية الشريعة والقانون 

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .
 جملة جممع الفقه اإلسالمي.

 .ها املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدر 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 html6http://feqhweb.com/vb/f.ملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1
جمالس االصوليني  -2
:221940https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة االصولية 
 املكتبة الشاملة 
 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 
 معلمة زايد

 املرافق املطلوبة
بني  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(:

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
 هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول املقرر 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقومي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –

 إجراءات تطوير التدريس:
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 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريستنظيم 

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 

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

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.
 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 تقارير املقررات بشكل دوري.مراجعة  –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر: االجتهاد والتقليد واإلفتاء   
 0101721-4رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية      : 1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية:القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101721-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  االجتهاد والتقليد واإلفتاء  1
 4. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  دكتوراه يف أصول الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي الثاين 4
 ات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد. املتطلب5
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قليديةقاعات احملاضرات الت
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات: ال يوجد

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان عن طريق االجتهاد الذي هو أصل من أصوهلا أن يعد د الطالب معامل صالحية 
. 

 أن يتعرف الطالب على حقيقة االجتهاد وأنواعه ومسائله 
 أن يتعرف الطالب على مراتب اجملتهدين ومناهجهم يف التعرف على األحكام الشرعية

 حكام .أن مييز الطالب بني التقليد واالتباع وما يتعلق هبما من أ
 ان يتعرف الطالب على أصول وآداب الفتوى

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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب 

 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة.

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

خذ من التغذية الراجعة من قبل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤ

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 في عرض المادة العلمية للمقرر. وإبداعيةتطبيق طرق جديدة 

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية 
 أودليل الربانمج(. 
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وصف عام للمقرر: بيان حقيقة االجتهاد وشروطه، وجماالته، ومراتب اجملتهدين وطبقات الفقهاء، وبيان معىن التقليد 
 املفيت وشروطه واملستفيت وآدابه.وأنواعه وجماله، ومعرفة الفتوى وحقيقة 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

تعريف االجتهاد ومشروعيته وأنواعه وحكمه وشروطه وضوابطه ومقدماته 
 ومبادئه، ومسائله وجماالته .

3 12 

ومنهج اجملتهدين يف  –احلديث مفهوم االجتهاد اجلماعي واالجتهاد يف العصر 
وتصويب  –وطبقاهتم  –ومراتب اجملتهدين  –التعرف على أحكام النوازل 

 وتكراره . –ونقض االجتهاد وتغريه  –وفتح االجتهاد وإغالقه  –اجملتهدين 

5 20 

  -والفرق بينه وبني االتباع   –وحكمه  –وأنواعه  –بيان حقيقة التقليد 
واختالف  –وطريقة معرفة األفضل منهم  –اجملتهدين  وموقف العامي عند تعدد

وتقليد املفضول مع وجود  –وتقليد غري األئمة األربعة  –اجملتهدين على العامي 
وتقليد الفاسق واجلاهل وجمهول احلال  –والتمذهب مبذهب معني  -الفاضل

 وحكم تتبع الرخص   –

3 12 

وتعريف املفيت وصفته  – وحكمها –وعظم أمرها  –تعريف الفتوى وأمهيتها 
وتغري الفتوى بتغري الزمان  –وصوره  –والتساهل يف الفتوى  –وشروطه  –ومسته 

 واملستفيت وآدابه . –واملكان واألحوال واألعراف 

4 16 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 التدريس الفعليةساعات 
 4     4 الساعات املعتمدة
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 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعة 16
 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات 
 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.أوالا 
 تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و اثنياا 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاا 

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 

اجملتهدين وطبقات أن يتعرف الطالب على مراتب 
 الفقهاء

أن يتعرف الطالب على مناهج اجملتهدين يف التعرف 
 على أحكام النوازل

 أن يتعرف الطالب على أمهية الفتوى وعظيم أثرها
 أن يتعرف الطالب على أصول الفتوى وآداهبا. 

 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية   -
 إعداد التقارير -
التقارير  يف إلقاء وعرض  -

 برامج العرض احلاسوبية
 

 

االختبارات -
 التحريرية

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة

تقومي التقارير 
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 تقومي األقران-
 املهارات املعرفية 2
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

2-1 
2-2 
2-3 

 أن يلم الطالب حبقيقة االجتهاد وأنواعه ومسائله 
أن مييز الطالب بني التقليد واالتباع وما يتعلق هبما من 
أحكام .أن حيدد الطالب جماالت االجتهاد وما جيوز 

 االجتهاد فيه وما ال جيوز
أن يذكر الطالب األصول اليت بىن عليها  األئمة األربعة 

 مذاهبهم

 واالستقصاءالبحث  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية 
 والدقة 

أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 اآلخرين .أن يكون عالقات إجيابية مع 
 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف أنشطة 

 املادة الصفية
 املناظرة الفقهية

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

املشاركة يف  -
 النقاش

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 

أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب 
 واملواقع االلكرتونية

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير 
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 
 األستاذ والزمالء يف املقرر

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 
 من خالل التقاريراليت يقدمها

 احملاضرات الصفية
استخدام التقنية يف إجراء 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية

التقارير تقومي 
 الكتابية

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

3 
األسبوع  البحث النهائي

 الثالث عشر
30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر(االختبار  4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
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

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين
 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من 

 مصادر التعل م
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 مباحث االجتهاد والتقليد واإلفتاء يف كتب الرتاث يف املذاهب املختلفة .
 االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية وحبوث أخرى ، اجمللس العلمي جلامعة اإلمام حممد بن سعود

 اإلسالم د طه جابر علوايناالجتهاد والتقليد يف 
 االجتهاد ومدى حاجتنا إليه د سيد حممد موسى 

 أسسه وضوابطه د عبد هللا الزبري عبد الرمحن  –االجتهاد اجلماعي 
 االجتهاد اجلماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقه د شعبان حممد إمساعيل 

 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف 
 واملستفيت البن الصالح .أدب املفيت 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جبامعة األزهر فرع القاهرة  –جملة كلية الشريعة والقانون 
 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .

 جملة جممع الفقه اإلسالمي.
 .اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جمال التخصص 

 ع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواق3
 http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1

http://feqhweb.com/vb/f6.html
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جمالس األصوليني  -2
:https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 

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

 املكتبة األصولية 
 املكتبة الشاملة 
 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 
 معلمة زايد

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

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

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر 

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقومي األقران –

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940
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 أهداف املادة.إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق   –
 إجراءات تطوير التدريس:

 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 .عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       
 

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

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة
 قومي أسئلة اختبار املقرر.تشكيل جلنة لت

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر -
 جلان لتطوير املقررات داخل القسم.تكوين  -
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر:نقد البحوث األصولية  
 0101722-2رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-4اتريخ التوصيف:

 الشريعةالشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101722-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: نقد البحوث األصولية 1
 4. عدد الساعات املعتمدة: 2
 أصول الفقه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاين4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي.7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يتعرف الطالب على أوعية النشر املختلفة.
 األصولية.أن يتعرف الطالب على املنشور واملخطوط والرسائل اجلامعية املناقشة من الكتب الرتاثية 

 أن يتقن الطالب على مهارة النقد العلمي.
 أن يتدرب الطالب على ابتكار موضوعات أصولية جديدة مميزة.

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

 م.املراجعة الدورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر ومن قبل أساتذة القس
 املراجعة الدورية للمقرر من جلنة الدراسات العليا ابلقسم.

 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا املقرر.
 االطالع على الدراسات ذات الصلة مبفردات املقرر، وحث الطالب على الرجوع إليها.

 استخدام تقنية املعلومات وشبكة االنرتنت يف جمال الدراسة.
 بيق طرق جديدة إبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.تط

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

يتناول هذا املقرر: معرفة أوعية النشر املختصة ابلدراسات األصولية، وإحصاء الدراسات األصولية فيها؛ وتقسيمها 
إىل عناوين فرعية مناسبة حبسب ما تقرر يف علم األصول، وكتابة تقرير مفصل حول هذه اإلحصائية ومناقشته يف قاعة 

وعاهتا، وابختالف أساليبها، وبتعدد بلداهنا، وبتفاوت عدد الدرس، مث انتقاء دراسات أصولية متتاز بتنوع موض
صفحاهتا، ويكلف الطالب بنقدها عن طريق حتضري وإعداد مسبق ضمن تقرير معد إعداداا جيداا؛ مث يقوم الطالب 
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داا؛ بعرض تقريره أمام زمالئه وجترى عملية حوار ومناقشة فيه؛ لتدريب الطالب على ملكة النقد والتقومي تدريباا جي
 ويشرتط أال تقل البحوث املنتقدة عن مخسة عشر حبثاا متنوعة املوضوعات واملشارب.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

مقدمة عامة يف مفهوم النقد والتقومي العلمي للبحوث العلمية، وأمهيته، وطرقه، 
مناذج من استمارات تقومي البحوث العلمية يف اجملالت العلمية ومقوماته، وعرض 

 احملكمة.

2 4 

التعريف أبوعية النشر اخلاصة ابلبحوث األصولية املطبوعة واملخطوطة، وبيان 
 أمهيتها، وطرق إحصائها، وكيفية الوصول إليها، وعرض مناذج منها.

1 2 

األصولية املعاصرة، وإدراجها حتت التكليف إبحصاء البحوث والدراسات 
عناوين فرعية أصولية مناسبة حسب ما تقرر يف علم األصول وكتابة تقرير 
مفصل حول هذه اإلحصائية ومناقشته يف قاعة الدرس.)حيبذ أال تقل 

 اإلحصائية عن مخسمائة حبث أصويل لكل طالب(.

1 2 

عنوان البحث، وأمهيته، التعريف مبعايري نقد البحوث العلمية وتقوميها: )وضوح 
ظهور مشكلة البحث وصحتها، إجابة أهداف البحث على أسئلة مشكلته، 
االشتمال على الدراسات السابقة، جودة خطة البحث وإحكامها، أصالة 
البحث وأمهيته، وضوح فكرة البحث، مالئمة منهج البحث لعنوانه، الدقة يف 

ض البحث وأسلوبه، كفاية مناقشة النتائج، سالمة اللغة ووضوحها، حسن عر 
املصادر واملراجع وقوهتا، ظهور شخصية الباحث، األمانة العلمية، اشتمال 

 البحث على النتائج والتوصيات(.

1 2 

انتقاء جمموعة حبوث أصولية ال تقل عن ثالثة يف احلكم الشرعي، والتكليف 
الزمالء حتث إشراف بنقدها وتقوميها، وإعداد تقرير علمي بذلك، مث عرضه أمام 

 أستاذ املقرر مع احلوار واملناقشة.

2 4 
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انتقاء جمموعة حبوث أصولية ال تقل عن ثالثة يف أدلة األحكام الشرعية، 
والتكليف بنقدها وتقوميها، وإعداد تقرير علمي بذلك، مث عرضه أمام الزمالء 

 حتث إشراف أستاذ املقرر مع احلوار واملناقشة.

2 4 

جمموعة حبوث أصولية ال تقل عن ثالثة يف التعارض والرتجيح واالجتهاد انتقاء 
والتقليد والفتوى، والتكليف بنقدها وتقوميها، وإعداد تقرير علمي بذلك، مث 

 عرضه أمام الزمالء حتث إشراف أستاذ املقرر مع احلوار واملناقشة.

2 4 

أللفاظ، والتكليف انتقاء جمموعة حبوث أصولية ال تقل عن ثالثة يف دالالت ا
بنقدها وتقوميها، وإعداد تقرير علمي بذلك، مث عرضه أمام الزمالء حتث إشراف 

 أستاذ املقرر مع احلوار واملناقشة.

2 4 

انتقاء جمموعة حبوث أصولية ال تقل عن ثالثة من البحوث اليت احنرف هبا 
وتقوميها، أصحاهبا عن أسس البحث العلمي وأصالته، والتكليف بنقدها 

وإعداد تقرير علمي بذلك، مث عرضه أمام الزمالء حتث إشراف أستاذ املقرر مع 
 احلوار واملناقشة.

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 املعتمدةالساعات 

 
 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات 8
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 
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 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالا 
 املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياا 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاا 

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 معرفة علم النقد والتقومي وأسسه. 1-1

 
 إلقاء احملاضرات.

 
 احلوار واملناقشة.

تكليف الطالب إبعداد  معرفة طرائق النقد العلمي للبحوث العلمية. 1-2
 البحوث والتقارير العلمية.

املشاركة يف 
التدريبات العملية 

 داخل القاعة.
تكليف الطالب إبعداد  معرفة الوسائل التعليمية اليت تعرف هبا أوعية النشر. 1-3

 البحوث والتقارير العلمية.
إعداد البحوث 

 والواجبات.
 

التدقيق يف معايري النقد العلمي حسب ما عرف عند  1-4
 األصوليني.

تدريب الطالب على املادة 
التعليمية بطريق ملكة 

 احلوار واملناقشة والنقد.
 

التحضري املسبق 
 للمادة العلمية.

العناية أبثر النقد والتقومي العلمي يف جودة املادة  
 العلمية.

 التحريري.االختبار  

 املهارات املعرفية 2
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

التفريق بني علم النقد والتقومي وبني ما يشبهه من  2-1
 االصطالحات كاملناقشة واحلوار.

 احلوار واملناقشة. التعليم التعاوين

متييز اآلليات والوسائل اليت تدرك هبا البحوث اجليدة  2-2
 من غريها.

احلوار بني الطالب ومع 
 الطالب.

البحوث إعداد 
 والواجبات.

حتديد األسس واملعايري املناسبة لكل نوع واجتاهها يف  2-3
 الدراسات األصولية.

احلوار بني الطالب ومع 
 الطالب.

 االختبار التحريري.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
األعمال تقومي  التعليم التعاوين احلوار اهلادف من خالل املناقشة. 3-1

الفردية بشكل 
 دوري.

احلوار بني الطالب ومع  العمل بروح الفريق. 3-2
 الطالب.

تقومي األعمال 
اجلماعية بشكل 

 دوري.
العرض احلاسويب ملفردات  التشجيع والتحفيز للتطبيق العملي حملتوايت املقرر. 3-3

 املقرر.
 

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
تنمية قدرات الطالب من خالل استخدام التكنولوجيا  4-1

 احلديثة.
استخدام الربامج احلاسوبية 
واملواقع االلكرتونية يف 
إعداد البحوث وأوراق 

 العمل.

 

تنمية قدرات الطالب على الربط بني األسس  4-2
 الصحيحة والبحث اجليد.

  احلوار واملناقشة.

  العصف الذهين. التحليل والشرح والبيان. تنمية مهارة اإللقاء ومهارة 4-3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
تقرير عن أوعية النشر احمللية واإلقليمية والدولية من حيث عددها ومصادرها 

 ومعايري النشر فيها. 
األسابيع 

 األربعة األوىل
20% 

2 
تقرير من كل طالب بنقد حبث يف موضوع أصويل من خالل أحباث يف هذا 

 املوضوع من األحباث املنشورة يف السنتني األخريتني لدراسة املادة
األسابيع 

 األربعة الثانية
20% 

3 
تقدمي تقرير عن أربعة أحباث لباحث واحد لتحليل مستوى الباحث يف 

 موضوعات خمتلفة
األسابيع 

 األربعة الثالثة
20% 

وأحد فصول الرسالة تقدمي تقرير عن نقد رسالة علمية من خالل املقدمة  4
 واخلامتة وفهارس الرسالة وهوامشها

األسابيع 
 الثالثة األخرية 

10% 

5 
اختبار هنائي يف املهارات السابقة )خيتار أستاذ املقرر آليتها ابلطريقة اليت يراها 

 مناسبة(
األسبوع 

 16ال
30% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
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.

 التواصل بطريق الربيد االلكرتوين.
 بطريق وسائل االتصال احلديثة املتجددة.التواصل 

 مصادر التعل م



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 القرىجامعة أم 
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

241 

 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
أدلة وكشافات الرسائل اجلامعية؛ وأمهها: )دليل الرسائل العلمية املناقرشة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

كناين/ دليل الرسائل العلمية والبحوث هـ؛ إعداد: أ. د. أشرف بن حممود ال1438 -1392أم القرى من عام 
التكميلية للدراسات النظرية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، د. أمحد بن عبد هللا الضوحيي، و د. أمحد بن 
عبد الرمحن الرشيد/ دليل الرسائل العلمية بكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود/ دليل الرسائل العلمية 

 شريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم/ دليل الرسائل العلمية جبامعة دار العلوم/ وغريها كثري ...(.بكلية ال
فهارس املخطوطات املتنوعة ملكتبات املخطوطات يف العامل؛ أمهها: )فهارس خمطوطات معهد البحوث جبامعة أم 

املسجد النبوي/ فهارس خمطوطات مكتبة  القرى/ فهارس خمطوطات مكتبة احلرم املكي/ فهارس خمطوطات مكتبة
 شسرتبيت/ وغريها كثري ...(.

اجملالت العلمية احملكمة؛ وأمهها: )جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى/ جملة اجلامعة اإلسالمية يف 
راسات اإلسالمية، جامعة املدينة املنورة/ جملة العلوم الشرعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية/ جملة الد

امللك سعود ابلرايض/ جملة العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية، جامعة امللك خالد/ جملة العلوم الشرعية، جامعة 
القصيم/ جملة األصول واملقاصد التابعة جلمعية األصول يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى/ جملة جامعة األزهر/ جملة 

انون، اجلامعة األردنية/ جملة كلية الشريعة جبامعة الكويت/ جملة األصول والنوازل جبدة/ جملة دراسات الشريعة والق
 اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، وغريها كثري ...(..

مناذج من استمارات حتكيم البحوث العلمية يف اجملالت العلمية احملكمة؛ ليتعرف الطالب على طريقة النقد بشكل 
 جيد.

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املكتبة الوقفية.
 جمالس األصوليني.

 املكتبة الشاملة.
 املكتبة األصولية.

 .خزانة الرتاث، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
 خزانة الرتاث، مركز مجعة املاجد.
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 قواعد املعلومات العربية.
 قواعد املعلومات يف مركز امللك فبصل للبحوث والدراسات.

 أوعية املعلومات يف اجلامعات العربية واإلسالمية.
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة األصولية 
 ملكتبة الشاملة ا

 اجلامع للرتاث 
 املوسوعة الفقهية الكويتية 

 معلمة زايد
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت  وكراسي.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 جهاز حاسوب –بروجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض

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

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

 استباانت تقومي املقرر.
 البحوث وأوراق العمل الفصلية.

 االختبارات الفصلية والنهائية.
 األسئلة املباشرة ملعرفة مدى االستفادة من املقرر.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
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 املراجعة الفصلية للمقرر من قبل جلنة التطوير ابلقسم.
 املراجعة اخلارجية.

 استباانت متعددة من: القسم/ الكلية/ اجلامعة.
 تقومي األقران.

 املقرر.إعداد أستاذ املقرر تقريراا فصلياا ملعرفة مدى حتقق أهداف 
 إجراءات تطوير التدريس:

 العناية بنتائج االستباانت ونتائج تقومي الطالب.
 األخذ بتوصيات جلان القومي.

 حضور الدورات املتعلقة بتطوير مهارات التدريس.
 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات.

 مي.عقد ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقو 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 ية من اختبارات الطلبة.تصحيح عينة عشوائ
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 إرشاد الطالب إىل الندوات واملؤمترات وورش العمل.

 إشراك الطالب ابللقاءات العلمية املتنوعة.
 املقرر، وبني املقررات املشاهبة من قبل األقسام يف اجلامعات األخرى.املقارنة بني هذا 

 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر.

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر.
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.
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 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر: تطبيقات أصولية على األحاديث النبوية   
 0101723-2رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية      : 1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -والدراسات اإلسالمية الشريعة:القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101723-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: تطبيقات أصولية على األحاديث النبوية  1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  دكتوراه يف أصول الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي الثاين 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 سسة التعليمية: طالب وطالبات . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤ 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتوين

 :20 النسبة% 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
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 تعليقات: ال يزجد
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يربط الطالب ابملصدر الثاين للتشريع الستخراج ما حواه من مباحث أصولية 
 أن ينمي الطالب ملكته األصولية بتكرار النظر والتدبر يف األحاديث النبوية 

 أن يتقن الطالب صياغة القواعد األصولية واللغوية 
 أن حيلل الطالب األحاديث النبوية حتليال أصولياا مميزاا.

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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب 

 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة.

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

خذ من التغذية الراجعة من قبل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤ

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 في عرض المادة العلمية للمقرر. وإبداعيةتطبيق طرق جديدة 

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

 يتناول هذا املقرر: التطبيق األصويل على النص النبوي يف موضوعات فقهية خمتلفة أو على أحاديث خمتارة. 
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 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس  األسابيع

مقدمة يف مفهوم التطبيقات األصولية ونشأهتا وأشهر الكتب املؤلفة فيها ومنهج 
 التطبيق وضوابطه .

1 2 

 6 3 التطبيقات األصولية على عدد من أحاديث األحكام يف ابب العبادات 
 6 3 التطبيقات األصولية على عدد من أحاديث األحكام يف ابب املعامالت 

التطبيقات األصولية على عدد من أحاديث األحكام يف ابب األحوال 
 الشخصية

3 6 

 6 3 أبواب متفرقة  التطبيقات األصولية على عدد من أحاديث  األحكام يف
 4 2 تطبيقات أصولية على أحاديث خمتارة 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا:التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات8
 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
استخراج النص النبوي يف دراسة أن يدرك الطالب أمهية  1-1

  اعد األصولية القو 

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية   -
 
 

 

االختبارات -
 التحريرية

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة

أن يعرف الطالب ضوابط استخراج القواعد من النص  1-2
  النبوي

 إعداد التقارير -
إلقاء وعرض التقارير  يف  -

 برامج العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 األقرانتقومي -
 

 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

أن ينمي الطالب ملكته األصولية بتكرار النظر والتدبر 
 يف أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أن يكتسب الطالب خربة يف صياغة القواعد األصولية 
 واللغوية 

 البحث واالستقصاء -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات
 كتابة التقارير  -

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يتمكن الطالب من حتليل النصوص بصفة عامة 
 حتليال أصوليا .

أن يستحضر الطالب القاعدة األصولية بشروطها 
 وضوابطها عند التطبيق على النص النبوي

البحث والتتبع يف  -
 مصادر املعلومات

حلقات النقاش  -
اجلماعية واحلوارات 

 املتبادلة
 التفكري الناقد -

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1

 والدقة 
أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 

 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي
 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .
 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف أنشطة 

 املادة الصفية
 املناظرة الفقهية

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود  -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب  4-1
 واملواقع االلكرتونية
الكرتونية ألبرز نتائج التقارير أن يصمم عروض 

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 

 من خالل التقارير اليت يقدمها

 احملاضرات الصفية
التقنية يف إجراء استخدام 

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية

تقومي التقارير 
 الكتابية

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

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل 

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر حضور ومشاركة  1
 %20 مستمرة التقارير  2

األسبوع  البحث النهائي 3
 الثالث عشر

30% 

 %30 20 النهائي )خيتار آليته أستاذ املقرر(االختبار  4
5    
6    

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

 الساعات املكتبية
 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثة.التواصل من 
 مصادر التعل م

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 التمهيد البن عبد الرب 

 شرح صحيح البخاري البن بطال 
 إكمال املعلم للقاضي عياض 

 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد
 القواعد البن رجب

 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن 
 ن املعبود شرح سنن أيب داوود للخطايب عو 

 سبل السالم للصنعاين 
 نيل األوطار للشوكاين  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1
جمالس األصوليني  -2
:https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 

 الرسائل والبحوث املعاصرة يف جمال التطبيقات االصولية 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة االصولية 

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940
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 املكتبة الشاملة 
 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 
 معلمة زايد

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

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

 زة بطاوالت وكراسيقاعة دراسية جمه
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تقومي األقران –
 ادة.إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف امل  –

 إجراءات تطوير التدريس:
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 القرىجامعة أم 
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

254 

 

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

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة
 أسئلة اختبار املقرر.تشكيل جلنة لتقومي 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر -
 لتطوير املقررات داخل القسم.تكوين جلان  -

 
 

 

 

  


