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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 (نظري -عملي -معتمدة )

 السنة األوىل

 1 ال يوجد مقرر اجباري دراسات في علوم القرآن 109600
 1 ال يوجد مقرر اجباري علوم الحديثدراسات في   109601
 2 ال يوجد مقرر اجباري التفسير الموضوعي 109602
 2 ال يوجد مقرر اجباري مصادر الدراسات اإلسالمية 109603
 2 يوجدال  مقرر اجباري دراسات فقهية مقارنة 109604
 2 ال يوجد مقرر اجباري أصول الفقه 109605
 1 ال يوجد مقرر اجباري نصوص عقدية 109606
 1 ال يوجد مقرر اجباري نقد الفرق 109607
 2 ال يوجد مقرر اجباري تخريج الفروع على األصول 109608
 2 ال يوجد مقرر اجباري مناهج كتابة البحث والتحقيق 109609
 2 ال يوجد مقرر اجباري الحديث الموضوعي 109610
 1 ال يوجد مقرر اجباري نصوص في الفقه 109611
 1 ال يوجد مقرر اجباري نصوص في أصول الفقه 109612

 السنة الثانية

 2 ال يوجد مقرر اجباري دراسات في التخريج واألسانيد 109613
 2 ال يوجد مقرر اجباري مقاصد الشريعة 109614
 2 ال يوجد مقرر اجباري نصوص تفسيرية 109615
 1 ال يوجد مقرر اجباري مقارنة األديان 109616
 2 ال يوجد مقرر اجباري أصول الفقه 109617
 2 ال يوجد مقرر اجباري دراسات فقهية مقارنة 109618
 2 ال يوجد مقرر اجباري نصوص حديثية 109619
 1 ال يوجد مقرر اجباري معامالت مصرفية معاصرة 109620
 2 ال يوجد مقرر اجباري القواعد الفقهية 109621
 1 ال يوجد مقرر اجباري دراسات في االستشراق والمذاهب الفكرية 109622
 1 ال يوجد مقرر اجباري دراسات نقدية للقانون 109623
 2 ال يوجد مقرر اجباري المتعلقة بهافقه النوازل والقواعد  109624

 مقرر اجباري رسالة الماجستير  رسالة املاجستري
إهناء املقررات 

الدراسية بتقدير ال 
 يقل عن جيد جًدا 

20 

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج

 
  



 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 

 

41 

 

  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 دراسات في علوم القرآن الكريم  اسم املقرر:  

 109600 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25اتريخ التوصيف:

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

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .أ
 109510علوم القرآن الكريم . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعة واحدة.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 جستيرالما

 األولى المنهجية من مرحلة الماجستير.. 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
القاعات الدراسية للمركز بكلية الشريعة والدراسات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ــ معرفة كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم يتحقق بها كمال طالب العلم في مباحث جمع القرآن ،ونزوله على سبعة أحرف 

 والقراءات ، وعلم المناسبات ،والوجوه والنظائر، ومعاني األدوات ،وإعجاز القرآن...الخ .

 ــ بعلوم القرآن الكريم تواجه المشكالت العلمية والعقلية وغيرها وتوجد لها الحلول السليمة .

 ــ  بعلوم القرآن الكريم تواجه الشبهات التي يثيرها أعداء اإلسالم  ويرد عليها .

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ــ االستفادة من البرامج التقنية في مجال الدراسات القرآنية .

 وظيف شبكة االنترنت بشكل ايجابي لالستفادة منها في عرض ومناقشة الشبهات الحادثة على علوم القرآن الكريم.ــ  ت  

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
يدرس الطالب مجع القرآن ومراحل ذلك اجلمع كما يدرس املراد ابألحرف السبعة والشبه الواردة على ذلك، كما  وصف عام للمقرر:

يدرس القراءات املتواترة وشروطها، كما يدرس املناسبات بني السور وأهم املصنفات يف ذلك، كما يدرس معرفة األساليب اليت تعني 
 على استنباط األحكام.
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 ينبغي تناوهلا: املوضوعات اليت .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 . جمع القرآن وتدوينه :1

 ــ جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم .

 ــ كتابة المصحف في عهد الصديق رضي هللا عنه.

 ــ كتابة المصحف في عهد عثمان رضي هللا عنه.

 ومميزات كل جمع. ــ الفرق بين الجمعين

 ــ عدد المصاحف العثمانية التي وجهت إلى األمصار.

 ــ الرسم العثماني وحكم االلتزام به .

ــ إيراد الشبه التي يثيرها المستشرقون وأتباعهم من الشيعة وغيرهم حول هذا 

 الموضوع  وتفنيدها بالميزان العلمي الصحيح .

2 2 

 أحرف :. نزول القرآن الكريم على سبعة 2

ــ ذكر الروايات الواردة  في الموضوع  ، وبيان األلفاظ الغريبة ، واستخراج أهم اللطائف 

 والحكم واألحكام  .

 ــ ذكر أهم األقوال في المراد بالسبعة أحرف وبيان القول الراجح بالدليل . 

ــ إيراد الشبه التي يثيرها المستشرقون وأتباعهم من الشيعة وغيرهم  حول هذا 

 لموضوع  وتفنيدها بالميزان العلمي الصحيحا

3 3 

 . القراءات :3

 ــ شروط القراءة المعتبرة .

 ــ سبب اختالف القراءات .

 ــ عدد القراء وسبب اختيار القراء السبعة رحمهم هللا و ترجمة موجزة لهم .

 ــ أمثلة على القراءات .

الشيعة وغيرهم  حول هذا ــ إيراد الشبه التي يثيرها المستشرقون وأتباعهم من 

 الموضوع  وتفنيدها بالميزان العلمي الصحيح .

1 1 

 .المناسبات بين اآليات والسور:4

 ــ أهم المصنفات في الموضوع . 

 ــ أهمية هذا الموضوع للمفسر.

2 2 
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 ــ تعريف المناسبات.

 ــ أنواع ارتباط اآلي بعضها ببعض .

 ــ اتصال اللفظ والمعنى على خالفه .

 فة مناسبة فواتح السور وخواتمها .ــ معر

 ــ معرفة مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها .

 ــ أثر معرفة هذه المناسبات في معرفة مقاصد السور وما تناولت من قضايا.

 .الوجوه والنظائر في القرآن الكريم:5

 ــ أهم المصنفات في الموضوع .

 ــ أهمية هذا الموضوع للمفسر.

 تعريف الوجوه والنظائر .ــ 

 ــ أمثلة على الوجوه والنظائر .

1 1 

 األحكام: ط. معرفة األساليب التي يعتمد عليها في استنبا6

 ــ معرفة العام والخاص .

 ــ العام على ثالثة أقسام.

 ــ معرفة المطلق والمقيد.

 ــ معرفة منطوقه ومفهومه.

1 1 

 رة ومنها:ـ وجوه الخطاب في القرآن الكريم كثي 7

 ــ خطاب العام والمراد به العموم.

 ــ خطاب الخاص والمراد به الخصوص.

 ــ خطاب الخاص والمراد به العموم .

 ــ خطاب العام والمراد به الخصوص.

1 1 

 . معاني األدوات التي يحتاج إليها المفسر:8

 ــ أهم المصنفات في الموضوع .

 ــ أهمية هذا الموضوع للمفسر.

 على هذه األدوات. ــ أمثلة

1 1 
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 .قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها :9

 ــ أهمية هذا الموضوع للمفسر.

 ــ أمثلة من هذه القواعد :

 ــ قاعدة الضمائر .

 ــ قاعدة في التذكير والتأنيث .

 ــ قاعدة في التعريف والتنكير .

 ــ قاعدة في األفراد والجمع .

2 2 

 :.إعجاز القرآن الكريم 10

 ــ أهم المصنفات في الموضوع . 

 ــ أهمية هذا الموضوع للمفسر.

 ــ من أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم :

 ــ اإلعجاز البياني .

 ــ اإلعجاز التشريعي .

 ــ اإلعجاز الغيبي .

 ــ اإلعجاز العلمي . 

 ــ اإلعجاز القصصي .

1 1 

 . التفسير العلمي وما عليه من محاذير :11

 التفسير العلمي . ــ معنى

 ــ ذكر األقوال في حكمه وبيان الراجح .

 ــ أمثلة على التفسير العلمي .

1 1 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

زيارة  ال يوجد ال يوجد 1 ساعات التدريس الفعلية

المكتبة 

المركزية 
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 ومركز

 األبحاث

زيارة  ال يوجد ال يوجد 1 الساعات املعتمدة

المكتبة 

المركزية 

ومركز 

 األبحاث

  

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعة 16

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .4
 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  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت 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  -

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

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-
1 

 األسئلة املباشرة  احملاضرات علوم القرآن الكريم .ــ تنمية قدرات الطالب لمعرفة 

1-
2 

ــ تكوين ملكة تمكن الطالب من تفسير القرآن الكريم بالطرق 

 الصحيحة .
 رصد الشبهات املناقشة العلمية .

1-
3 

التدريب  ــ معرفة جمع القرآن وتدوينه.

 العملي .

 االختبارات

 املهارات املعرفية 2
2-
1 

استعراض كتب علوم  الطالب لمعرفة علوم القرآن الكريم .ــ تنمية قدرات 

 القرآن الكريم.

 . تكليفالطالب

2-
2 

ــ معرفة المناسبة بين السور والمناسبات بين اآليات 

 وإيضاح ترابطها .

استعراض الدراسات 

 القرآنية المعاصرة .

 . االختبارات

2-
3 

إعداد األبحاث  ــ معرفة أسباب النزول .

العلمية في أحد 

 محاولةمحاكاةعلماءاإلسالمفيتناولهملعلومالقرآنالكريم

. 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  مؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل

 للمقرر
 طرق التقومي

مواضيع علوم 

 القرآن الكريم.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-
1 

 

 ــ تنمية مهارة اإللقاء أمام اآلخرين .

 

المنتديات العلمية 

 والفكرية المتنوعة .

 

 اإللقاء والدروس .المواقف العلمية في 

3-
2 

ــ استثمار المحاورات والمناقشات لتنمية العالقة مع 

 اآلخرين.

 

المحاورات 

والنقاشات حول 

المسائل العلمية 

 المتعلقة بالتفسير .  

 مواجهة الجمهور وتعليقاتهم .

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-
1 

 ــ القدرة على استخدام االنترنت في مجال التخصص . 

 

إتاحة هذه البرامج 

للطالب وتدريبهم 

على اإلفادة منها 

وتطبيقها على 

مسائل وأبحاث علوم 

 القرآن المختلفة . 

 

مقدرة الطالب على اكتشاف المصادر السليمة من 

 غيرها من خالل البرامج الحاسوبية .

4-
2 

البرامج الحاسوبية في مجال ــ القدرة على استخدام 

 التخصص .

 االختبارات المتنوعة . 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-
1 

– احملاضرات يعمالملقررعلىتحريكذهنالطالبباألسئلةوالقدرةعلىالتحليل

 .النقاش -الواجبات 

 االختبار الذي يعتمد على التذكر واحلفظ

5-
2 

– احملاضرات يعمالملقررعلىتحريكذهنالطالبباألسئلةوالقدرةعلىالتحليل

 .النقاش -الواجبات 

 االختبار الذي يعتمد على التذكر واحلفظ

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 4 3 مشروع مجاعي. 1

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

 4 7 .اختبار قصري 3

 4 4 .1اختبار دوري 4

 4 9 .2اختبار دوري 5

 20 8 اختبار نصف الفصل. 6

 60 16 اختبار هناية الفصل. 7

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  
 

 ــ متابعة القسم ألساتذته .

 إقامة ندوات لتعريف األساتذة بمثل هذه الواجبات .ــ 

 ــ النظر إلى الساعات المكتبية ، وساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها .
 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني.

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

 ــ ــ التفسير والمفسرون للذهبي .

 ــ المدخل لدراسة القرآن ألبي شهبة.

 ــ وغيرها من كتب علوم القرآن وكتب التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.
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 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

 

 .اجلمعيةالعلميةالسعوديةللتفسريوعلومالقرآن. جملةالدراساتالقرآنية -أ

 .معهداإلمامالشاطبيبجدة. جملةمعهداإلمامالشاطبيللدراساتالقرآنية -ب

 .جممعامللكفهدلطباعةاملصحفالشريفباملدينةالنبوية. جملةالبحوثوالدراساتالقرآنية -ج

 .موقعملتقىأهاللتفسري -د 

 .وقعملتقىأهالحلديثم -هـ 

 .جامعةامللكعبدالعزيز. موقعكرسياملعلممحمدعوضبنالدنللدراساتالقرآنية -و 

 

 

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

 

 .اجلامعالكبريـمكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -أ

 .برناجماملكتبةالشاملة -ب

 .اجلامعالكبريملؤسسةالرتاث -ج

 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(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، .1
 

 .طالبًا( 24) قاعةدراسيةسعة-أ
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 .مكتبةورقيةوحاسوبيةخاصةباملركز-ب

 قاعة تفاعلية خاصة باملركز. -ج

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

 .معملحاسبللتدريبعلىالرباجماحلاسوبيةاملختصة -أ 

 جتهيز القاعات بالشاشات الذكية. –ب 

 

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

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

 .عمالستبيانعلىعينةعشوائيةمنالطالب؛للكشفعنالسلبياتواالجيابيامتنوجهةنظرالطالب -أ

 .نتائجاالختبارالتحريريوالشفوي -ب

 .إدارةنقامشعبعضالطالبلتقييماملقرر -ج

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

 .االستفادةمنمالحظاتاألساتذةفيمادةاملقرر -أ

 .عرضنتائجعينةعشوائيةمنالطالبعلىمحكمخارجي -ب

 .استبانةرأياخلرجيني -ج

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
1.  

 .إقامةدوراتتدريبيةوتطويريةمستمرةألعضاءهيئةالتدريستخصتطويرتدريسكافةختصصاتالدراساتاإلسالمية -أ
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 .مشاركةأساتذةزائرينمناخلارج -ب

 . توفريالوسائالجلديدةاملعينةعلىتدريساملقرر -ج

 .إجيادبراجممساعدةللطالبالضعفاءعلميًا -د

 .حوافزمعنويةوماديةللطالباملتميزين -هـ 

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

 .كلهامناسبة

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

 .افةخبريلتقومياملقرراستض -ب
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 دراسات في علوم الحديث  اسم املقرر:

 (109601) رمز املقرر:  
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 مقرر دراسي منوذج توصيف

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-15اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (109-512دراسات يف علوم احلديث الرمز). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعة واحدة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 املاجستري  مبركز الدراسات اإلسالمية السنة األوىل أعضاء مركز الدراسات اإلسالمية/ ختصص احلديث وعلومهبرنامج 

 السنة املنهجية األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .12
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 :70 النسبة 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ز
 :30 النسبة 

    

  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

حسن االستقراء إعداد الطالب إعدادًا يؤهله لكي يكون متخصصًا وباحثًا يف هذا العلم وتبصريه بدقائق هذا العلم وتدريب ملكته على 

 واملقارنة، ودقة املالحظة، وقدرة االستقالل يف النقد.

 األهداف اخلاصة:

 (تعريف الطالب بأصول علم احلديث.1

 ( تدريب الطالب على تطبيقات علم أصول احلديث .2

 ( املوازنة بني التقعيد النظري،والتطبيق العملي عند األئمة يف علم أصول احلديث.3

 ناهج العلماء يف استقراء االصطالح،وأثره يف احلكم على األحاديث.( تعريف الطالب مب4

 ( توجيه الطالب إىل عناية علماء احلديث باحلديث سندا ومتنا.5

 ( تعزيز الثقة عند الطالب بأحكام علماء احلديث على األحاديث.6

)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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 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

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

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

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 .توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر*

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

 يُعنى هذا المقرر ببيان أصول علم الحديث،ومصطلحاته وتطبيقاته العملية.

 

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

 احلديث  الصحيح: ويشمل:

تعريفاته عند احملدثني وحمرتزات التعريفات، واملقارنة بينهما يف استكمال الشروط -

 املطلوبة يف الصحيح املتفق على صحته واملختلف فيه عندهم.

أقسام الصحيح املتفق على صحته وعالقته باملتواتر واآلحاد مما جاء عند الشيخني أو  - 

 غريهما.

 األئمة الستة يف كتبهم. حتقيق شروط-

 األحاديث املتكلم فيها يف أحاديث الصحيحني وما الذي يرتتب على ذلك.-

7 7 
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 هما.لصحيح ليس مقصورًا على الصحيحني ومظانه يف غريا -

 املستدركات واملستخرجات على الصحيحني والفائدة منها.-

 صحة.حكم املعلقات واملنقطعات عند الشيخني وعالقتهما بأصل اشرتاط ال -

 

 احلديث احلسنويشمل: 

 تعاريفه وحمرتزات التعاريف وما يرد عليها،.واختيار التعريف املناسب.-

 مراتب احلسن وعالقته بالصحة وتوجيه كالم اإلمام الرتمذي يف قوله )حسن صحيح(.-

 مظان احلديث احلسنة.-

 منزلة املسانيد من هذه املظان وشرط أصحابها فيها.-

3 3 

 الضعيفويشمل:احلديث 

 املراد بالضعيف عند احملدثني.-

 أسباب الضعف سندا:  -

 -املدلس( ب -املعلق -املعضل -املنقطع-االنقطاع وأنواعه وأمثلته.  )املرسل وأنواعه-أ  

 اجلهالة وأنواعها وأمثلتها.

 املرسل  واالحتجاج  به وعالقته بأنواع  االنقطاع األخرى.-

 باملرسل اخلفي.التدليس وأنواعه، وعالقته -

الشاذ وعالقته بزيادة الثقات وما يرتدد فيه بني الوصل واإلرسال والوقف والرفع وحتديد -

 الفوارق بينهما.

 العلة: تعريفها واختالف احملدثني والفقهاء يف املراد منها ،وما يرتتب على هذا االختالف.-

 املعلقات عمد اإلمام البخاري: أنواعها وحكمها.-

 

5 5 
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 االعتبارات واملتابعات والشواهدويشمل:

استعمال احملدثني هلذا املقياس يف التغلب على ضعف األحاديث بالكالم على أسانيدها -

 ومتونه،مع ضرب األمثلة والتطبيق .

3 3 

 صفة من تقبل روايته ومن تردويشمل:

 ما تثبت به عدالة الرواة.-

 ما يعرف به ضبط الراوي.-

 بب يف جرح الرواة وتعديلهم؟.متى يشرتط بيان الس-

 إذا تعارض اجلرح والتعديل فأيهما  يقدم؟. -

 مايشرتط يف التعديل، وعدم قبول املبهم منه أو جمرد رواية العدل عمن مل يوثق.-

 خوارم العدالة.-

 خوارم الضبط.-

 مراتب اجلرح والتعديل عند أبي حامت والذهيب والعراقي وابن حجر والسخاوي.-

 مصطلحات اجلرح والتعديل واملقارنة بينهما.دراسة -

 أثر هذه املراتب يف حتديد درجة احلديث.-

 

8 8 

 

 ويشمل: كتابة احلديث وضبطه

 رموز احملدثني يف مصطلحاته.-

 شروط الرواية باملعنى.-

 جواز رواية بعض احلديث واختصاره وتقديم مته على اسناده.-

4 4 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      ساعة  30 ساعات التدريس الفعلية

      ساعة أسبوعيًا الساعات املعتمدة
 

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

 

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

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

 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 تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1

 احملاضرات. أن يتعرف الطالب ابلتفصيل على مصطلحات علوم احلديث  1-1

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات.

 االختبارات .

 األحباث وورقات العمل .

 الواجبات والتكليفات وغريها

،وسباب رد احلديث التعرف على شروط احلديث املقبول  1-2
 املردود .

  

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 يفرق بني احلديث الصحيح والضعيف 2-1

 مع بيان السبب .

 احملاضرة

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 االختبارات 

 

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

 حل املشكلة 

 واجبات مجاعية وفردية

 والتحريرية 

 املالحظة

التكاليف تقويم 

 الفردية واجلماعية

   يطبق مصطلحات احلديث على اإلسناد واملنت 2-2

   يفرق بني أنواع احلديث املختلفة 2-3

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

 الفريق الواحد.
 حل املشكالت

 اجلماعيةاملشروعات الفردية و 

 العصف الذهين

 املالحظة املباشرة 

التقارير الدورية عن 

 الطالب

3-2  . حيسن التعامل مع اآلخرين قواًل وعماًل   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1   يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق

 الواحد.
املشروعات حل املشكالت 

 الفردية و اجلماعية

 العصف الذهين

 املالحظة املباشرة 

 

التقارير الدورية عن 

 الطالب

4-2  . حيسن التعامل مع اآلخرين قواًل وعماًل   

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %05 مستمرة أحباث وتلخيصات وتطبيقات عملية منزلية 1
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 %05 مستمرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %20 الرابع عشر فصليامتحان  3

 %10 مستمرة حلقات نقاش 4

 %60 نهاية العام 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(.  
 ساعة ارشادية لكل عضو

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الكفاية يف علم الرواية ، للخطيب البغدادي -

 علوم احلديث البن الصالح .- 

 علوم احلديث ، للحاكم النيسابوري.-

 النكت على كتاب ابن الصالح ، للحافظ ابن حجر العسقالني .-

 النكت على كتاب ابن الصالح ، لبدر الدين الزركشي.-

 السخاوي.فتح املغيث شرح ألفية احلديث ، لإلمام -

 االقرتاح ، لإلمام ابن دقيق العيد .-

 املوقظة : للحافظ الذهيب-

 التقييد واإليضاح للحافظ العراقي .-

 تدريب الراوي ، لإلمام السيوطي.-   

 حترير علوم احلديث  عبد اهلل اجلديع -  
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 العلمية ذات العالقة اجملالت

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع السنة النبوية وعلومها، املشرف العام، د. فاحل الصغري

http://www.sonah.com 

 .ملتقى أهل احلديث -

 /http://www.saaid.net  شبكة صيد الفوائد اإلسالمية -

   http://www.meshkat.net/new/home.phpاملشكاة اإلسالميةشبكة - 

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

 .األلفية، من إنتاج مؤسسة الرتاثاملكتبة  -

 املوسوعة الشاملة -

 املطلوبةاملرافق  .أأ
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(: .4
 .توي القاعة الدراسية على عدد مناسب من املقاعد تتناسب مع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبةحت

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 القاعات حباجة إىل توفري أجهزة عرض، وكذلك لوحات ذكية

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

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

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

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

http://www.meshkat.net/new/home.php


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

63 

 

 اجلداول ( .املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية و

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ف
 مراجعة اسرتاتيجيات التدريس. -

 زيادة عدد مرات التقييم وتنوعها.-

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

 معاجلتها. ،والسعي يفومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات*

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

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

 ومالحظات أستاذ املقرر وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 

 بن سعيد الغامدي د/ يوسف اسم منسق الربانمج:

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

 

 

  التفسير الموضوعي اسم املقرر:

 109602 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى التعليمية: إسم املؤسسة هـ1439-1-20  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 .التفسير الموضوعي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .13
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .14
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .15

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

 الماجستير

 الثانية من مرحلة الماجستيرالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .16
 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .17
 ال يوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .18
راسات والد الشريعة بكلية للمركز الدراسية القاعاتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .19

 . اإلسالمية بالعابدية
 . 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

 . الصحيحة بالطرق القرآن يفسر كيف الطالب تعرف ــ

 .موضوعيا   تفسيرا   وتفسيرها بينها والربط اآليات بين المناسبات معرفة ــ   

 . القرآنية للسورة الموضوعية الوحدة معرفة ــ   

 . الكريم القرآن في واستخداماته القرآني المصطلح معرفة ــ   

 .والتربوية الدعوية والدروس الشرعية األحكام واستخراج القرآن تفسير بها يستطيع ملكة تكوين ــ   

 . اإلسالمية الحقائق حول التي الشبهات على الرد ــ    

)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(.  
 ــ االستفادة من البرامج التقنية في مجال الدراسات القرآنية .

وبيان  ،تفسير كالم هللا تعالىشبهات الحادثة على ــ  توظيف شبكة االنترنت بشكل ايجابي لالستفادة منها في عرض ومناقشة ال  

 الطريقة المثلى لتفسيره.

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 .تعريف التفسري املوضوعي  وأهم املؤلفات فيه.1

 ..نشأته ، وظهوره .2

 .املراحل اليت مر بها .3

1 2 

 .أسباب ظهوره ، ومدى أهميته ، واحلاجة إليه .4

 .املقارنة بني التفسري التحليلي ، والدراسات القرآنية ، والتفسري املوضوعي.5
1 2 

التفسري املوضوعي ، وشرحها ، وبيان الفرق بينها وإيراد مثااًل .بيان ألوان 6

 لكل لون :

 التفسري املوضوعي للمصطلح القرآني .

 التفسري املوضوعي للموضوع القرآني .

 التفسري املوضوعي للسورة القرآنية .

2 4 

 6 3 منهجية البحث يف كل لون بالتفصيل من اختيار املوضوع إىل االنتهاء منه 7

 .قواعد ومنطلقات منهجية للبحث )ضوابط وحماذير(.8

 .ما حيققه التفسري املوضوعي من مثار وفوائد علمية ودعوية .9
1 2 

يكلف الدارس باختيار موضوع يف أحد ألوان التفسري املوضوعي وإعداد خطة 

للبحث والكتابة يف ذلك املوضوع ومن ثم مدارستها مع املدرس والطالب ثم 

 كتابة املوضوع ثم عرضه بعد االنتهاء منه .الشروع يف 

 مواضيع مقرتحه يف التفسري املوضوعي للموضوع القرآني :

 وحدانية اهلل تعاىل وافتقار غريه إليه . -1

 مهمة الرسل عليهم السالم يف إصالح اخللق . -2

 احلكم مبا أنزل اهلل . -3

 محاية اإلسالم لألسرة . -4

 صلة األرحام . -5

2 2 
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 اإلصالح بني الناس . -6

 احلجاب . -7

 اليتيم والعناية به . -8

 إقامة احلدود وأثرها يف محاية اجملتمع . -9

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -10

 أضرار اخلمر . -11

 احلوار يف القرآن . -12

 اآليات الكونية يف القرآن الكريم . -13

 البعث وأهوال القيامة . -14

 اجلنة ونعيمها . -15

 النار وأهواهلا . -16

 املوضوعي للمصطلح القرآني : مواضيع مقرتحه يف التفسريب 

 التوكل يف القرآن الكريم  . -17

 الشكر يف القرآن الكريم  . -18

 الصرب يف القرآن الكريم . -19

 التوبة يف القرآن الكريم . -20

 الصدق يف القرآن الكريم . -21

 الشورى يف القرآن الكريم . -22

2 2 

 التفسري املوضوعي للسورة القرآنية : مواضيع مقرتحه يف ت

 سورة احلجرات . -23

 سورة امللك . -24

 سورة الربوج . -25

 سورة التني . -26

2 2 

   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

زيارة    2 ساعات التدريس الفعلية

المكتبة 

المركزية 

ومركز 

 األبحاث

 2 
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زيارة    2 الساعات املعتمدة

المكتبة 

المركزية 

ومركز 

 األبحاث

 2 

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 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

ــ تنمية قدرات الطالب لتحليل ألفاظ اآلية القرآنية وكيف تستخلص الدروس  1-1

 الدروس التربوية والدعوية . ، وتعرف حكم التشريع ، وتستخلص

 المباشرة األسئلة المحاضرات

 السيما  والمردود منها المقبول بين والتمييز واآلثار األحاديث معرفة ــ 1-2

 .اإلسرائيليات

 حول الشبهات رصد . العلمية المناقشة

 والرد اإلسالم وتفنيدها

 .عليها

 . االختبارات . العملي التدريب . الصحيحة بالطرق الكريم القرآن تفسير من الطالب تمكن ملكة تكوين ــ 1-3

 املهارات املعرفية 2
استعراض كتب علوم القرآن  تنمية قدرات الطالب لمعرفة علوم القرآن الكريم . 2-1

 الكريم.

 الطالب تكليف

ــ معرفة المناسبة بين السور والمناسبات بين اآليات وإيضاح  2-2

 ترابطها .

الدراسات القرآنية استعراض 

 المعاصرة .

 االختبارات

إعداد األبحاث العلمية في أحد  ــ معرفة أسباب النزول . 2-3

 مواضيع علوم القرآن الكريم.

 علماء محاكاة محاولة

 تناولهم في اإلسالم

 . الكريم القرآن لعلوم

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 على الطالب أمام اآلخرين  وتدريبتنمية مهارة اإللقاء  3-1

 يعتمد ال بحيث مهمته يتحمل طالب وكل، الجماعية المشاركة

المنتديات العلمية والفكرية 

 المتنوعة .

المواقف العلمية في 

 اإللقاء والدروس .
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 على االعتماد هو الغرض ألن اآلخرين؛ على واجباته إتمام في

 .النفس

المحاورات والنقاشات حول  والمناقشات لتنمية العالقة مع اآلخرين.استثمار المحاورات  3-2

المسائل العلمية المتعلقة 

 بالتفسير .

مواجهة الجمهور 

 وتعليقاتهم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
للطالب وتدريبهم إتاحة هذه البرامج  القدرة على استخدام االنترنت في مجال التخصص . 4-1

على اإلفادة منها وتطبيقها على 

 مسائل وأبحاث التفسير المختلفة .

مقدرة الطالب على اكتشاف 

المصادر السليمة من 

غيرها من خالل البرامج 

 الحاسوبية .

 بين الجماعي العمل القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال التخصص . 4-2

 على التعليق و النقد فيكون الطالب؛

 مهارة تنمى وبذلك مجموعة؛ كل

 .الطالب بين التواصل

 .الشفوية األسئلة

 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 على والقدرة باألسئلة الطالب ذهن تحريك على المقرر يعمل 5-1

 .التحليل

  -الواجبات  – المحاضرات

 .النقاش 

االختبار الذي يعتمد 

 على التذكر والحفظ

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 4 3 مشروع جماعي. 1

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

 4 7 .اختبار قصير 3

 4 4 .1اختبار دوري 4

 4 9 .2اختبار دوري 5

 20 8 اختبار نصف الفصل. 6

 60 16 اختبار نهاية الفصل. 7

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
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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(.  

 
 ــ متابعة القسم ألساتذته .

 الواجبات . ــ إقامة ندوات لتعريف األساتذة بمثل هذه

 ــ النظر إلى الساعات المكتبية ، وساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها .

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 :  الموضوعي التفسير تأصيل في كتب

 . هللا فتح عبدالستار /د الموضوعي التفسير إلى المدخل.1

  مسلم مصطفى/د الموضوعي التفسير في مباحث.2

 . الخالدي عبدالفتاح صالح /د  والتطبيق النظرية بين الموضوعي التفسير.3

 : الموضوعي التفسير في نماذج:  ثانيا  

 . حجازي محمود محمد/د  الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة.1

 . باجودة حسن /د يوسف سورة في الموضوعية الوحدة.2

  فوزي رفعت /د القرآنية للسورة الموضوعية الوحدة.3

 . القرضاوي يوسف /د الكريم القرآن في الصبر.4

 . حبنكة لعبدالرحمن المنافقين وخبائث النفاق ظاهرة.5

 .العمر ناصر /د القرآن في والميثاق العهد.6

 .العمر ناصر /د القرآن ضوء في الوسطية.7

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

  بالرأي والتفسير بالمأثور التفسير كتب.1

 .آبادي للفيروز التمييز ذوي بصائر.2

 . األصفهاني للراغب القرآن غريب مفردات.3

 . عبدالباقي فواد لمحمد الكريم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم.4
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 .الكريم القرآن لموضوعات المفهرس المعجم.5

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 .القرآن وعلوم للتفسير السعودية العلمية الجمعية. القرآنية الدراسات مجلة -أ

 .بجدة الشاطبي اإلمام معهد. القرآنية للدراسات الشاطبي اإلمام معهد مجلة -ب 

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

 .التفسير أهل ملتقى  موقع -د 

 .الحديث أهل ملتقى موقع -هـ 

 .عبدالعزيز الملك جامعة. القرآنية للدراسات الدن بن عوض محمد المعلم كرسي موقع -و 

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

 .القرى أم بجامعة عبدهللا الملك مكتبة الكبيرـ الجامع -أ

 .الشاملة المكتبة برنامج -ب

 .التراث لمؤسسة الكبير الجامع -ج

 املرافق املطلوبة .تت
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(: .7
 .طالبا  ( 24) سعة دراسية قاعة -أ

 .بالمركز خاصة وحاسوبية ورقية مكتبة -ب

 قاعة تفاعلية خاصة بالمركز. -ج

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

 تجهيز القاعات بالشاشات الذكية. –ب 

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

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

 .والشفوي التحريري االختبار نتائج -ب

 .المقرر لتقييم الطالب بعض مع نقاش إدارة -ج

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 .المقرر مادة في األساتذة مالحظات من االستفادة -

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

 .الخريجين رأي استبانة -ج

 تطوير التدريس:إجراءات  .ه
 

 .الخارج من زائرين أساتذة مشاركة -ب

 . المقرر تدريس على المعينة الجديدة الوسائل توفير -ج

 .علميا   الضعفاء للطالب مساعدة برامج إيجاد -د

 .المتميزين للطالب ومادية معنوية حوافز -هـ 

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

 كلها مناسبة 

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

 .عام بشكل ومراجعته والتقييمات التقارير جمع -أ

 .المقرر لتقويم خبير استضافة -ب
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 



 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 

 

74 

 

 

 مصادر الدراسات اإلسالمية اسم املقرر:

 109603 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 109603 مصادر الدراسات اإلسالمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .20
 ساعتان أسبوعيا. عدد الساعات املعتمدة: 2 .21
 الماجستير في الدراسات اإلسالمية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .22

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

 األولى منهجية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .23
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .24
 ال يوجدملتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات ا6 .25
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .26

 للطالبات
 . 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 



 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 

 

76 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

من يريد معرفة الحكم  التعرف على املصادر العامة لعلوم الشريعة املختلفة ، التي ال غنى عنها لكل -1

 الشرعي الصحيح  ، وكذا التفسير املراد من اآليات واألحاديث  النبوية الشريفة.

ا ، ومسلكهم في  -2
ً
التعرُّف على أئمة الفقه اإلسالمي والتفسير والحديث والعقيدة وعلمائه قديًما وحديث

 االجتهاد، والتعرف على الكتب املعتبرة في كل فن .

 مدى الجهد املتواصل الذي بذله كل إمام في تكوين مدرسته العلمية . التعرف على  -3

 التعرف على املصطلحات العلمية املتعلقة بالدراسات اإلسالمية . -4

 التعرف على األسلوب العلمي في التأليف للدراسات اإلسالمية. -5

 

 

)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(.  

 

 

 

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

 التعرف التام على مصادر  الدراسات اإلسالمية وأهم أعالمها ومؤلفاتها املعتبرة وطريقة التدوين ومراحلة
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 مدخل لدراسة مصادر الدراسات اإلسالمية وذكر أهميتها وأثرها على طال العلم

أهم المراجع العلمية في علم التفسير والتعريف بها وأبرز أعالمه وتاريخ نشأته وما امتاز به 

 وطريقة التأليف فيه

4 8 

التعريف بها وتاريخ النشأة وما امتازت به كل حقبة أهم المراجع العلمية في علم العقيدة مع 

 تاريخية في  وأبرز أعالمه وطريقة التأليف فيه وأهم المصطلحات

4 8 

أهم المراجع العلمية في علم الحديث والتعريف بها ومعرفة الفرق بينها وما امتازت به وأهم 

 أعالمه ومؤلفاته وأهم المصطلحات.

5 10 

علم الفقه والتعريف بها وأهم أعالمه والمصطلحات الخاصة بكل مذهب،  أهم المراجع العلمية ل

 وطريقة معرفة القول المعتمد في المذاهب األربعة

8 16 

أهم المراجع العلمية لعلم أصول الفقه والتعريف بها وأهم أعالمه والمصطلحات الخاصة به،  

 وطريقة التأليف.

7 14 

   
   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

 االختبارات احملاضرات الصفية  تعداد مصادر الدراسات اإلسالمية 1-1

1-2 
 بطاقة املالحظة  التدريب العملي . استخدام املصادر اإلسالمية

1-3    
 املهارات املعرفية 2

الكتابة الدقيقة لألحباث العلمية يف جمال مصادر الدراسات  2-1

 اإلسالمية
 بطاقة املالحظة عروض البوربوينت .

 تقييم األحباث األحباث العلمية حتليل مصادر الدراسات اإلسالمية  2-2

 بطاقة املالحظة حلقة النقاش نقد مصادر الدراسات اإلسالمية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقارير التعلم التعاوني .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 3-1

 تقييم االقران مجموعات العمل         روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 عمل استبانات جمموعات العمل استخدام وسائل التقنية احلديثة يف التواصل الفاعل مع زمالءه 4-1

 ملف اإلجناز االبحاث               استخدام وسائل التقنية يف انتاج االحباث  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الخامس أبحاث منزلية 1

 %5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب والمذاكرة 2

 %5 مستمر امتحان دوري 3
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 %20 نصف العام امتحان فصلي 4

 %5 مستمر امتحان دوري 5

 %60 آخر العام امتحان نهائي 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(.  
 

 إرشادية لكل عضوساعة 

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 التفسير واملفسرون للذهبي.-

 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي. -

 تدوين علم العقيدة، يوسف الطريف. -

 مصطلحات في كتب علم العقيدة، محمد الحمد. -

 مقدمة ابن الصالح. -

 النبوية نشأته وتطوره ، محمد الزهراني.تدوين السنة -

 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي.ناصر الغامدي.-

 اصطالح المذهب الحنفي، محمد إبراهيم.-

 اصطالح المذهب المالكي، محمد إبراهيم.-

 المذهب عند الشافعية ، اليوسف.-

 المدخل المفصل إلى فقه مذهب اإلمام أحمد ، بكر أبو زيد.

 تاريخه ورجاله، شعبان إسماعيل.أصول الفقه -

 الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين، محمد الحفناوي.-
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 مصادر التفسير ، مساعد الطيار.-

 مجلة البحوث والدراسات القرآنية. -

 الشاطبي للدراسات القرآنية.مجلة معهد اإلمام  -

 مجلة الحديث العلمية.-

 أنواع المصنفات في الحديث النبوي،منهج النقد في علوم الحديث ، نور الدين عتر.-

 مجلة الجمعية الفقهية السعودية.

 مجلة مجلة البحوث اإلسالمية. -

 مجلة األصول والنوازل.-

 

 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

 .التفسير أهل ملتقى  موقع -

 .الحديث أهل ملتقى موقع -

 .عبدالعزيز الملك جامعة. القرآنية للدراسات الدن بن عوض محمد المعلم كرسي موقع -

 موقع الدرر السنية  .  -

 منتدى التوحيد . -

 .المكتبة الوقفية -

 *مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة .

 *مواقع وروابط الموسوعات العلمية.

 *موقع الموسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي
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 *الملتقى الفقهي.

 

 

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 . ذات العالقة بالمقرر يةبرامج تدريب*

 .أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق*

 لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر. CD*أسطوانات 

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

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا20قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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



 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 

 

82 

 

 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

 .يو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيقأفالم تسجيلية : فيد *

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

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

 المراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) لجنة الخطط الدراسية والجداول ( .*

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي. *

 .، وتبادل الخبرات واألفكاررينالزائالزمالء تقويم األساتذة *

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث
 .ربامج مساعدة علميًا*خضوع الطالب الضعاف ل

 *إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. 

 .  *حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي

 هيئة التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء لتطوير وتنظيم ورش عمل *
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 .فيما بينهم *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.*

 

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

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

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

 .بات اخلاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسمتبادل مهام التقييم لألنشطة والواج*

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

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 ومفرداته بشكل دوري .مراجعة توصيف املقرر *

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

 
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 1دراسات فقهية مقارنة  اسم املقرر:

 109604 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-5اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 دراسات فقهيه مقارنة ،. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .27
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .28
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .29

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

 السنة األولى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .30
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .31
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .32
 مبنى كلية الشريعة.املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: أو فروع تقدمي فرع . 7 .33

 . 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اطالع الطالب على المذاهب الفقهية. .أ

 تنمية الملكة الفقهية لدى الطالب ، وقدرته على المناقشة والحوار. .ب

 بيان سعة الشريعة اإلسالمية وشموليتها. .ت
 الطريقة العلمية لبناء مسألة فقهية مقارنة خصوصا في المستجدات المعاصرةأن يتعرف الطالب على  .ث

)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(.  

المراجعة الدورية للمقرر مع المتخصصين ،واشراك الطالب في بعض هذه النقاشات ، وأمكانية االستفادة من تقنية المعلومات في 

 ا..سرعة الحصول عليه

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

الفقه المقارن يقوم بدراسة المسائل الفقهية ، وفي الغالب تكون مسائل فقهية معاصرة ، تدرس دراسة فقهية 

 الفقهية المعتمدة وكذلك اقوال الصحابة والتابعين ان وجدت.مقارنة بين المذاهب 
 

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

 2 1 مقدمة في الفقه المقارن 

 8 4 دراسة مسالة فقهية معاصرة مختارة دراسة مقارنة

 8 4 دراسة مقارنة مخنارةدراسة مسالة فقهية معاصرة

 8 4 دراسة مسالة فقهية معاصرة مختارة دراسة مقارنة

 6 3 دراسة مسالة فقهية معاصرة مختارة دراسة مقارنة

 
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 64     64 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

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

 التفاعل  المحاضرات المقررة معرفة الطالب أسس ومعايير مناقشة المسائل الفقهية 1-1

 المشاركة الجادة النقاش الفي القاعة باالطالع على المذاهب األخرىتوسيع مدارك الطالب  1-2

 الواجبات القيمة الواجبات المنزلية  1-3

 املهارات املعرفية 2
 مشاركته في المناقشة المشاركة في مناقشة المسألة تمرس الطالب على آليات وطرق مناقشة المسائل الفقهية  2-1

قياس قبوله لقول  بيان قوة القول المخالف الرأي اآلخر المدعم بالدليل نبذ التعصب المذهبي وقبول 2-2

 المخالف

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

تعويد الطالب على تكوين عالقات شخصية مع المتخصصين في  3-1

 هذا الفن لزيادة مهاراته وملكته الفقهية.

المناقشات الفصلية والواجبات 

 المنزلية

تفاعله مع المناقشات 

وحل الواجبات 

 المنزلية.

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
حث الطالب على االشتراك في  التعرف على محركات البحث ذات الصلة بالمواقع الفقهية 4-1

 هذه المواقع

تكليفهم بواجبات 

منزلية باالستعانة بهذه 

 المحركات.

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 التفاعل مع المناقشات. المناقشات الفصلية سعة صدره عند مناقشة االقوال ، ومنها القول الذي يذهب اليه 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
األسبوع احملدد  مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 كل ثالثة اسابيع بحوث فردية قصيرة 1

2 
نهاية الفصل  بحوث فصلي فردي

 األول

10% 

3 
نهاية الفصل  بحث جماعي ، كل خمسة طالب في بحث

 الثاني

10% 

 %20  اختبارنصفي 4

 %40  اختبار نهائي 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(.  
 
 

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 التوجد كتب مقررة ، بل مسائل تطرح في حينها للمناقشة والدراسة .  .1
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

الحاوي الكبير ، المجموع شرح المهذب ، المغني البن قدامة ،بداية المجتهد ، السيل الجرار ،  .2
 .الخيرة 

ومن المجالت : مجلة المجمع الفقهي ، مجلة البحوث العلمية ، مجلة الجمعية الفقهية وغيرها من 
 المجالت ذات الصلة

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 برنامج المكتبة الشاملة ، موقع الملتقى الفقهي ، موقع الجمعية الفقهية السعودية .

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

 برنامج المكتب الشاملة ، الدروس العلمية المتخصصة المسجلة على ذاكرة متنقلة ، المقاطع
 الصوتية لدروس أهل العلم الموجودة في الجوالت الذكية.

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

مترا ، وبه طاوالت دائرية ال تقل عن خمس طاوالت مع كل طاولة أربعة  40يحاجة الى قاعة محاضرات مقاس ال يقل مساحتها عن 

 كراسي ، وذلك يساعد على تحقيق فاعلية المناقشة والحوار.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 شاشة ذكية ، شاشة عرض مع بروجوكتور أو داتاشو.

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

 

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

من خالل المناقشات في قاعة المحاضرات ، ومن خالل االختبارات الفصلية والنهائية والبحوث التي 

 يقدمونها .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ
 بطرج مسائلة كاملة على زمالئه ، ويناقشها مناقشة فقهية علمية . أن يقوم الطالب
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 إجراءات تطوير التدريس: .رر
 من خالل العصف الذهني في مجموعات متخصصة ، عقد ورش عمل دورية .

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(:

اخذ عيينات عشوائية من بحوث الطالب القصيرية والفصلية والجماعية ، وكذلك عيينات عشوائية من 

 االختبارات ، واسناد تصحيحها العضاء تدريس آخرين .

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات  .سس
 من خالل ورش عمل دورية ، ومن خالل مجموعات العمل المتخصصة) واتس أب(

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

  (1أصول فقه ) اسم املقرر:

 109605 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 )      (  1أصول فقه . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .34
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .35
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .36

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

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .37
 ال يوجد سابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات ال5 .38
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .39
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .40

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 :80 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    

 تذكر أخرى .بب
 :20 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ـ حفظ الدين وذلك بصون أدلته ) ألفاظها ـ معانيها ـ دالالتها ( من التحريف والعبث . 

 ـ فهم الدين على مراد اهلل ورسوله من الكتاب والسنة .2

 ـ تكوين فقهاء جمتهدين يقومون ببيان األحكام الشرعية واستنباطها. 3

 أن يتعرف الطالب على األصول الشرعية للفقه اإلسالمي.-4

)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(.  

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 ول املقرر .استبانات ح -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس .

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 

 دراسة حتليلية يف مقدمة ابن خلدون  -1

2 4 

 

 دراسة حتليلية يف مقدمة البحر احمليط -2

2 4 

 دراسة حتليلية يف مقدمة قواطع األدلة  -3

 
2 4 

 دراسة حتليلية يف مقدمة شفاء الغليل -4

 
2 4 
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 دراسة حتليلية يف الرسالة  -5

 
2 4 

 دراسة حتليلية يف شرح احمللى على مجع اجلوامع  -6

 
2 4 

 دراسة حتليلية يف تشنيف املسامع والضياء -7

 
2 4 

 2 1 دراسة حتليلية يف شروح املنار  -8

 2 1 دراسة حتليلية يف اجلمع بني الطريقتني  -9

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      16 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

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

رفع مستوى الباحث وحتسني قدرته على معرفة كيفية بناء  1-1

 األحكام الشرعية على أدلتها .

  

   املعرفة مبصادر التشريع وطريقة االستدالل من خالهلا . 1-2

   معرفة مناهج املؤلفني يف أصول الفقه وطريقة عرضهم للمسائل 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املهارات املعرفية 2

   أن يقارن الباحث بني مناهج األصوليني يف التأليف 2-1

أهل الفن من خالل حبوثه يف فن  أن يطبق الباحث اصطالحات 2-2

 أصول الفقه

  

أن يستطيع الباحث حتليل املسائل األصوليه وعرضها وفق مناهج  2-3

 أهل الفن

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
   تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند اجللوس الصحيح، وتعلم  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

 %20 مستمر تقارير 3
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4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع التاسع

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الرسالة ، لألمام الشافعي . ت الشيخ أمحد شاكر

 شرح احمللى على مجع اجلوامع ، جالل الدين احمللى   

 تشنيف املسامع للزركشي

 الضياء الالمع ت : د. عبد الكريم النملة

 

 

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

 جملة أصول / جملة اجلمعية الفقهية السعودية / جمالت أقسام الشريعو الدراسات اإلسالمية باجلامعات السعودية  / جملة األصول والنوازل

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي . -

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

 املكتبة الشاملة

 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

 قاعات مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 ية الذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

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

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات  -

 تقارير

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ضض
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 التدريس:إجراءات تطوير  .طط
 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 التعليم االلكرتوني . -

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

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

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

 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي  .عع
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة

 
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 نصوص عقدية  اسم املقرر:

 109606 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-5  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 )    (والرمز نصوص عقدية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .41
 1. عدد الساعات املعتمدة: 2 .42
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .43

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

 ماجستري الدراسات اإلسالمية

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .44
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .45
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .46
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .47

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 :50 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .وو
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 تذكر أخرى .زز
 :30 النسبة 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ص
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 للتلقي واالستمداد.  بت مستمرثاترسيخ اإلميان بأهمية النص يف ميدان العقيدة، وأنه مورد  -1

معاجلة  تدوينهم و مسالكهم ومناهجهم مصطلحاتهم يف مترين الطالب على فهم نصوص العلماء املتقدمني وإطالعه على -2

 القضايا العقدية  ومناقشتها ، والرد على املخالفني  

 املنهجي املتميز .  در العقدية السلفية املتقدمة ذات الطابعربط الطالب باملصا -3

ودراسته عن  ا وفق أصول أهل السنة واجلماعة ليكون نقدهتنمية قدرة الدارس على فهم النصوص الشرعية واالستنباط منه -4

ضل وتشقى إن مل اليت تلبشر إليها ، ال إىل عقوهلم وأهوائهم وعي تام وإدراك جيد ملدلوالت النصوص وحكمة الشارع يف رد ا

 . تعتصم بالوحي واهلدي الرباني

 لناقدة لكتب علم العقيدة . تنمية املنهج العلمي العقدي لدى الدارس من خالل القراءة ا -5

اجلماعة ، وتأكيد االطمئنان إىل سالمة منهج أهل السنة لالوقوف على أقوال املخالفني بالرجوع إىل مصادرهم األصلية  -6

 قل عن املخالفني  والعزو إليهم.وأمانتهم يف الن

هل األهواء أهلادف الرصني البعيد عن حظوظ النفس ومسالك امعايشة الدارس ملنهج أهل السنة واجلماعة يف النقد العلمي  -7

 . 

فية ابتداء من ه . وقوفه على أهم املصنفات يف العقيدة السلتعريف الدارس مبنزلة تدوين علم العقيدة وتاريخ الكتابة في -8

 قرن األول ، ومناهج العلماء يف مصنفاتهم فيه. ال

، والكتب اليت  هب املخالفة ، ومناهج املؤلفني لتلك املصادرتعريف الطالب باملصادر األساسية للعقيدة عند الفرق واملذا -9

 تناولت الرد عليها ومناقشتها . 

صحابة وإمنا هو وفق ما فهمه ال س مشاعا لكل أحدتأكيد منهج أهل السنة واجلماعة يف أن فهم هذه النصوص لي -10

 ى اهلل عليه وسلم بالفضل واخلريية.رضوان اهلل عليهم والسلف األوائل الذين شهد هلم الرسول صل

 نهج أهل السنة واجلماعة دون تعارض. تأكيد حقيقة اجلمع بني صحيح املنقول وصريح املعقول يف م -11

 وغريهم، وإظهار من أهل اإلحلاد أو أهل الكتاب أو املتكلمني الفنيبيان ميزة العقيدة السلفية يف ذلك ، والرد علي املخ -12

 فضل اإلسالم على املعرفة اإلنسانية بوجه عام.

 كشف املسائل املشكلة املتعلقة ببعض النصوص الشرعية. -13

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس . -

 مقارنته مع مقررات أقسام العقيدة يف اجلامعات السعودية -

 التواصل مع االعتماد األكادميي بوزارة التعليم ليتطابق مع و ثيقة االعتماد األكادميي يف الدراسات اإلسالمية

 يل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودلوصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 1 مقدمات املادة والتعريف بها وحمتوياتها و تناوالتها 

  ، عناية السلف بالعقيدة يف مدوناتهم مع اإلشارة إىل كتب التفسري السلفية

 وكتب وأبواب العقيدة يف كتب السنة . 

  املصنفات يف العقيدة السلفية مع بيان مناهج املصنفني ومعلومات وافية عنها

. 

 أ. املصنفات يف العقيدة السلفية إىل نهاية القرن اخلامس ومراحل تدوينها 

 املصنفات يف العقيدة السلفية إىل عصرنا احلاضر .  ب. أشهر

 ج. كتب العقيدة والرسائل واملسائل املنسوبة إىل األئمة وال تصح نسبتها إليهم.

  . املصنفات يف العقيدة عند امللل والنحل املخالفة 

 أ. عند الفالسفة .   

 ب. عند املتكلمني ) املعتزلة ، األشاعرة ، املاتريدية ( .   

4 4 

  على النحو التالي : "درء تعارض العقل والنقل" كتاب دراسة 

دراسة موجزة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وكتابه ) درء تعارض العقل و النقل ( و سبب  .1

 تأليفه ، مع الرتكيز على منهج شيخ اإلسالم العلمي يف الرد على املخالفني . 

 قل كنموذج الكتاب على األ وجه منأ ةعشردراسة نصية حتليلية ل .2

 .و تدرس على النحو التالي 

 أ. فهم النص " املنت " واستيعابه .    

 ب. االستدالل على قضاياه من املصادر األخرى .    

 ج. معرفة آراء املخالفني بالوقوف على أقواهلم من مصادرهم األصلية األخرى .    

 د. نقد هذا املنت أو الزيادة عليه حسب االقتضاء ، وفق منهج أهل السنة  واجلماعة  

8 8 

  لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( وذلك  –دراسة كتاب ) شرح العقيدة األصفهانية

 على النحو التالي : 

 دراسة موجزة عن مشس الدين حممد بن األصفهاني ، وكتابه .  -1

دراسة موجزة عن كتاب ) شرح العقيدة األصفهانية ( و سبب تأليفه و مسأله  -2

 و منهجه 

 دراسة نصية حتليلية للكتاب ملوضعني منه -3

8 8 
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 ثم قال املصنف : والدليل على من أوله إىل قوله : )املوضع األول :  -

 نبوة األنبياء املعجزات .... ( 

نبوة األنبياء  واألدلة علىاملوضع الثاني من قوله رمحه اهلل )   -

 املعجزات( .  و تشمل الدراسة ما يلي : 

 أ. فهم النص " املنت " واستيعابه . 

 ب. االستدالل على قضاياه من املصادر األخرى . 

 ج. معرفة آراء املخالفني بالوقوف على أقواهلم من مصادرهم األصلية األخرى . 

 ق منهج أهل السنة  واجلماعة د. نقد هذا املنت أو الزيادة عليه حسب االقتضاء ، وف

  أو ما شابهها ، وفهمها ووجه  الشرعيةبعض النصوص لدراسة تفصيلية ،

 داللتها يف الرد على املخالف.

 وتكون الدراسة حسب املنهج اآلتي: 

 ـ يكون النص املشكل هو موضوع الدراسة. 1

ـ جيمع كل ما يتعلق بالنص من تفسري أو شرح وبيان من كتب التفسري وشروح احلديث مع 2

 االهتمام بتفاسري الصحابة والتابعني ، وميكن االستعانة مبعاجم اللغة خاصة القديم منها. 

 ـ مجع الروايات األخرى للحديث الذي هو موضوع الدراسة ودراستها سندا ومتنا. 3

 يدة وبيان ما فيها مما له عالقة بالنص املدروس. ـ مراجعة كتب العق4

ـ اخلروج بالنتائج بعد ذلك مبا يوضح املسألة ويزيل اإلشكال ويبني مذهب أهل السنة ويرد 5

 على استدالالت الفرق املبتدعة.                

 

 ) ينتقى منها األستاذ ما يناسب (  النصوص املقرتح دراستها

 ومن املستحسن أن ُيكلف كل طالب بدراسة نص واحد ويقدمه على هيئة حبث أو حلقة نقاش 

 

 أوال: يف الربوبية 

َلْسَت ـ قول اهلل تعاىل : ) َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأ

( َأْو َتُقوُلوْا ِإنََّما 172ى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي )ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَل

 َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن َبْعِدِهْم َأَفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن ( .

9 9 



 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 

 

103 

 

َوَلـِكن  ى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلىبِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيـي اْلَمْوَتِإْبَراِهيُم َر ـ قوله تعاىل : )َوِإْذ َقاَل

ُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّْن ًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَكلَِّيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَع

  الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم ( .ِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّاْدُعُهنَّ َيْأ

( 75ـ وقوله تعاىل : )َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي )

( َفَلمَّا َرَأى 76َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلنَي )َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهـَذا َربِّي َفَلمَّا 

( 77نَي )اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهـَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِّي ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّ

ُر َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْومِ ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا ُتْشِرُكوَن َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َربِّي َهـَذآ َأْكَب

 ( ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكنَي ( .78)

 َدَتا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن ( .قوله تعاىل : )َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اللَُّه َلَفَس -

 وقوله تعاىل : ) ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإًذا الَّْبَتَغْوْا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل ( . -

 حديث :) .. إذا أنا متُّ فاحرقوني ... ( . -

 

 ثانيا: يف األلوهية 

 عاىل : )ُقْل ِإن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن ( .قوله ت -

 حديث األعمى يف التوسل.  -

 حديث )أفلح وأبيه إن صدق(.  -

 حديث )أبي وأبوك يف النار(.  -

 حديث: )من اكتوى آو اسرتقى فقد برئ من التوكل(.  -

 حديث : ) اجعل لنا ذات أنواط ( . -

 الشؤم يف ثالث ( .حديث : )  -

 

 ثالثا: يف األمساء والصفات 

 . ـ قوله تعاىل: )َوِلّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه الّلِه ِإنَّ الّلَه َواِسٌع َعِليٌم (

 ِطيُعوَن ( .ـ قوله تعاىل: )َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفَلا َيْسَت

 ـ حديث عمران: )كان اهلل ومل يكن شئ قبله(. 

 ـ حديث: )خلق اهلل آدم على صورته(. 
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 ـ حديث: )من تقرب إلي شربا (. 

 ـ حديث: )احلجر األسود ميني اهلل يف األرض(. 

 ـ حديث: )إني أجد نفس الرمحن من قبل اليمن(. 

 ـ حديث: )قامت الرمحة فتعلقت حبقوي الرمحن(. 

 ـ حديث: ) إذا تكلم اهلل بالوحي (. 

 ـ حديث: )يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر (. 

 ـ حديث: )أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني وحتركت بي شفتاه(. 

 ـ حديث: ) من عادى لي وليًا ( ، حديث الوالية . 

 ـ حديث: )مرضت فلم تعدني ( . 

 لوا ( .ـ حديث: ) إن اهلل ال ميل حتى مت

 ـ حديث الدنو والتدلي  . 

 

 رابعا: يف القدر

 ـ قوله تعاىل :) َواهلُل َخَلَقُكم َوَما تْعَمُلوَن ( .

 ـ حديث: )حماجة آدم وموسى( . 

 ـ حديث: )أربعة يدلون حبجة يوم القيامة ( .

 

 خامسا: يف اإلميان

 ـ حديث اجلهنميني: ) مل يعملوا خريا قط (. 

 ـ حديث: البطاقة .

 حديث اجلارية : ) أعتقها فإنها مؤمنة ( . -

 

 سادسا:  يف الرؤية 

 قوله تعاىل : )الَّ ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبرُي ( . -
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 ( ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة ( .22وله تعاىل : ) وُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة )ق -

 ور أنى أراه(. حديث: )ن -

 

 سابعا: يف الوعد والوعيد

ُه َوَأَعدَّ ـ قوله تعاىل: )َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَن

 َلُه َعَذاًبا َعِظيًما ( .

 ـ حديث: )من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيئ بها يف بطنه خالدا خملدا يف نار جهنم(.   

 ـ حديث: )من ذا الذي يتأىل عليَّ ( .  

 ـ حديث: ) لن يدخل أحد اجلنة بعمله ( . 

 

 ثامنا: يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 

ي ُمَتَوفِّيكَ َوَراِفُعكَ ِإَليَّ َوُمَطهُِّركَ ِمنَ الَِّذينَ َكَفُرواْ َوَجاِعُل قوله تعاىل : )ِإذْ َقالَ الّلهُ َيا ِعيَسى ِإنِّ -

يَما ُكنُتْم الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُرواْ ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكمْ ِف

 ِفيِه َتْخَتِلُفوَن ( .

 صياد.  قصة ابن -

 حديث اجلساسة. -
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      30 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

 خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 ساعة 90

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيثأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلماثلثاً  -

 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 للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1

    ملصادر العقدية املتقدمة ذات الطابع املنهجي املتميزمعرفة ا 1-1
   معرفة النص الشرعي العقدي و آلية التعامل معه و االستنباط 1-2
   معرفة طرائق و مناهج النقد العلمي العقدي للمخالف 1-3

 املعرفيةاملهارات  2
أهل السنة وخمالفيهم يف التعامل مع النص  بني الباحثأن يقارن  2-1

 الشرعي و النص العقدي

  

بالنص العقدي الشرعي و فق املنهج املقرر عند  الباحث يستدلأن  2-2

 السلف

  

   أن يستخدم الباحث مصطلحات وعبارت النص العقدي يف أحباثه 2-3

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
                     ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .35
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األسبوع احملدد  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية  1

 %10 مستمر أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %20 مستمر تقارير أو أوراق حبثية 3

 %10 مستمر ورش عمل أومسابقات 4

 %50 أخر أسبوع  امتحان نهائي 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(.  
 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم .رر
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 كتب التفسري املعتمدة   -1

 كتب شروح األحاديث   -1

 كتب العقيدة املسندة -2

 الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أحم -3

 خمتلف احلديث البن قتيبة . -4

 تأويل مشكل اآلثار للطحاوي . -5

 التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي  -6

 إبطال التأويالت ألبي يعلى  -7

 الرد على الزنادقة واجلهمية ، لإلمام أمحد بن حنبل .   -8

 بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  -9

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -10

 درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية . -11

 النبوات ، ابن تيمية .   -12

 قيم اجلوزية .  الصواعق املرسلة ، البن -13

 خمتصر الصواعق املرسلة ، للموصلي .  -14
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 ألشعري . اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع ، ألبي احلسن ا -15

 اإلنصاف ، و التمهيد  للباقالني .  -16

 اإلرشاد ، اجلويين .  -17

 تأسيس التقديس ، للرازي .  -18

 موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة ، عبد الرمحن احملمود .  -19

 هج إمام احلرمني يف دراسة العقيدة ، أمحد عبد اللطيف . من -20

 دفع إيهام االضطراب ، للشنقيطي . -21

 براءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة ، عبد العزيز احلميدي .

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

 / جملة الدراسات اإلسالمية الرياض / جمالت الدراسات اإلسالمية باجلامعات  جملة مجعية العقيدة باملدينة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الدرر السنية  .  -

 منتدى التوحيد . -

 املكتبة الوقفية

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

 املكتبة الشاملة 

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

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

 قاعات مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 يةالذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل  .21
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.
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 لتطبيق.* أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب وا

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات  -

 تقارير

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .كك
 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 االلكرتوني . التعليم -

 الندوات واملؤمترات .

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .مم
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ساتذة املقرر . ورش عمل أل

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة
 

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

 

 نقد الفرق  اسم املقرر:

 109607 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-5  اتريخ التوصيف:

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

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ض
 )     ( نقد الفرق. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .48
 1. عدد الساعات املعتمدة: 2 .49
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .50

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

 الدراسات اإلسالميةماجستري 

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .51
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .52
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .53
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيفرع أو فروع تقدمي . 7 .54

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 :50 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .كك
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 30 النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

املعاصرة ودراستها بالتعرف على أوضاعها احلالية ومدى التزامها بأصوهلا  اإلسالميةتعريف الباحث بأهم الفرق  -14

 العقدية و الفكرية وما طرأ عليها من تغيري. 

وقوف الباحث على مظاهر االحنراف العقدي واملنهجي عند الفرق عن طريق دراستها دراسة نقدية على ضوء احلقائق  -15

 الشرعية واملنهجية العلمية مع بيان موقف أهل السنة واجلماعة من هذه الفرق وحكمهم 

ري لديهم ، تفاديًا هلا وآلثارها تعريف الباحث بالعوامل الداخلية واخلارجية اليت أدت إىل االحنراف العقدي و الفك -16

 السيئة على املسلمني .

 دراسة مدى تأثريهم يف العامل اإلسالمي و  بيان اآلثار العقدية والفكرية للفرق على األمة اإلسالمية قدميًا وحديثًا -17

 والوقاية من خماطرها على العقيدة اإلسالمية الصحيحة. و كشفها وسائل مقاومتها  واليوم ، 

من خالل إطالعه على ضالالت وختبطات  الباحثترسيخ اإلميان بعقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة يف ذهن  -18

 وتناقضات الفرق. 

 . ها إملام الباحث بأهم مسالكهم يف االستدالل على مسائل االعتقاد وطرائق تفكريهم ، لبيان بطالن -19

تاب والسنة ، وآثار السلف الصاحل ، للوقوف على جوانب اخلطأ أو تنمية ملكة الباحث النقدية املبنية على نصوص الك -20

 مبوروثات دينية وثنية أو منحرفة.   هاالضالل أو االحنراف العقدي لدى تلك الفرق و ارتباط

لدى الباحث ، وتقوية اعتزازه بدينه وقيمه وبيان ختبطات البشر بعيدة النقية  السنة واجلماعةعقدية  تقويةترسيخ و  -21

 لوحي .  عن ا

)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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 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس . -

 مقارنته مع مقررات أقسام العقيدة يف اجلامعات السعودية

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

 

 

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

  1 1 مقدمات املادة والتعريف بها وحمتوياتها و تناوالتها و أهميتها 

  أهمية دراسة الفرق مع الوقوف على مناهج أشهر املؤلفني يف

 الفرق قدميًا وحديثًا . 

  : دراسة رموز البدع و أبرز تأثرياتهم 

عبد اهلل بن سبأ ، آثاره يف ظهور الفرق ، مع الدراسة  -

التفصيلية آلرائه وأفكاره والرد على املنكرين لشخصية 

 ابن سبأ . 

 اجلعد بن درهم و غيالن الدمشقي  -

اجلهم بن صفوان وشيخه اجلعد بن درهم ، وأثرهما يف  -

 ائهما وأفكارهما . نشأة الفرق  مع دراسة أهم آر

2 2 

  : علم الكالم يشمل 

أ. التعريف به ، أصوله ، نشأته ، أسبابه ، وأوائل املتكلمني   

 . 

ب. موقف السلف من علم الكالم وحكم االشتغال به   

 تعلمًا وتعليمًا 

 ج. حرية املتكلمني واضطرابهم وتناقضهم .   

2 2 
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 هم . د. رجوع كثري من رؤسائهم وأعالم  

 هـ . أهم املدارس الكالمية والعالقة بينها .   

 و . العالقة بني هذه املدارس وبني الفلسفة .   

ز . احلد عند املتكلمني ؛ مفهومه ، أغراضه ، مع دراسة   

للمصطلحات الكالمية التالية : احلسن والقبح ، اجلوهر والعرض ، 

 اجلسم ، الرتكيب ، التحيز . 

  . موقف املتكلمني من النصوص الشرعية ، دراسة و نقد 

 أ. قوهلم : إن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني .   

ب. قوهلم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل   

 . 

 ج. قوهلم : إن آيات الصفات جماز ال حقيقة هلا .   

ال تفيد  د. قوهلم : إن أخبار الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة

العلم ، وغايتها أن تفيد الظن ، وهو عدم االحتجاج خبرب الواحد يف باب 

 االعتقاد . 

هـ . قوهلم : إن آيات الصفات من املتشابه الذي ال يعلمه   

 إال اهلل . 

2 2 

  مسالك املتكلمني 

 العقلية يف االستدالل ونقدها .  -1

 أ. قياس الغائب على الشاهد .   

 ب. ا لسرب والتقسيم .   

3 3 
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 ة مثيله . ج. االستدالل بصحة الشيء على صح  

 د. قياس املختلف فيه على املتفق عليه .   

 هـ . اإللزامات .   

 يف إثبات وجود اهلل عز وجل .   -2       

 أ. دليل اإلمكان ومقدماته .   

 ب. دليل احلدوث ومقدماته .   

 ج . نقد هذه األدلة وبيان فسادها وآثارها .   

يف إثبات التوحيد وتفسري شهادة ) ال إله إال اهلل ( وأول واجب   -3       

 على املكلف مع النقد 

 يف إثبات األمساء والصفات ونقدها .  -4       

 أ. طريقة األعراض .    

 ب. طريقة الرتكيب .    

 ج. طريقة االختصاص    

 يف إثبات النبوة .  -5        

 يف إثبات اليوم اآلخر .  -6        

 يف إثبات القدر .  -7        

 اخلوارج حديثًا :  .3

 عودتهم ، وجودهم ، أشهر فرقهم ، أهم آرائهم وعقائدهم مع نقدها . 

 ـ :فرق اخلوارج املعاصرة"كخاصة لدراسة  وهي

2 2 
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 ها.  ضية"ومدى التزامها بأصوهلا، وآثاراإلبا -أ       

 ب ـ مجاعة التكفري واهلجرة نشأتها، أفكارها.           

ج ـ أثر الفكر اخلارجي على حياة بعض املسلمني املعاصرين           

 ومظاهره. 

 

فرق الشيعة الرافضة حديثأ : وجودها ، فرقهم و اجتاهاتهم ،  .4

 وبيانهاوعقائدهم مع نقدها 

      و مناقشة :  

 أ ـ والية الفقيه عند الشيعة.     

 ب ـ ظاهرة التصحيح يف مذهب الشيعة.          

 ج ـ فكرة التقارب واحلوار.          

 د ـ آثارهم الفكرية يف حياة املسلمني املعاصرة.          

3 3 

فرق الشيعة الزيدية املعاصرة : وجودها و طوائفها و اجتاهاتها و  .5

 عقائدها 

مع عرض مفصل للجارودية ، ونقاط التواصل و االتصال الفكرية مع 

 الرافضة 

2 2 

 الباطنية املعاصرة :  .6

 تعريفها ، توجهيها ، نشأة كل توجه

 الباطنية الشيعية  -1

 الباطنية الصوفية  -2

عرض موجز ألهم فرق كل توجه ، مبادئهم ، عقائدهم ، مع  -3

نقدها ، ضررهم وخطرهم على املسلمني حكم علماء أهل السنة 

 واجلماعة فيهم . 

1 1 

 2 2 الباطنية الشيعية املعاصرة : أصوهلا ، وجودها ،  .7
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عقائد و أفكار و رؤوس كل طائفة و فرق أوجه التشابه و االفرتاق  0

 بينها 

 املعاصر : أصوله  ، توجهاته ، طوائفهالتصوف  .8

 الفرق بينه وبني الزهد اإلسالمي  -

 مراحل التصوف  -

دراسة تفصيلية ألهم الطرق الصوفية املعاصرة مع نقد  -

مبادئهم وعقائدهم ، وبيان خطرهم وأثرهم على واقع 

 املسلمني 

و مراكزها و دراسة الصوفية احلديثة يف العامل اإلسالمي وآثارها  -

لس و أعمال :    اجمل هداف وخطط ألمع دراسة تواصلها مع الغرب 

 التصوف العاملي، وآثاره يف العامل اإلسالمي. 

3 3 

املرجئة املعاصرة : نشأتها ، أهم مبادئها مع نقدها ، مظاهرها و  .9

 وجودها

أثر الفكر اإلرجائي على حياة بعض املسلمني يف العصر احلاضر  

 ومظاهره.

1 1 

 الفرق الكالمية  املعاصرة : ) املعتزلة ، الكالبية ، األشعرية ، املاتريدية ( 

النموذج املعاصر لكل فرقة ، و بيان  أهم عقائدها ومبادئها ، وأوجه 

االختالف واالتفاق بينهم ، أثر الفلسفة يف كل منها ، أبرز رموزها و 

املؤثرين فيها ، تطورها و تغري عقائها و أفكارها ، آثار كل فرقة على 

 عقيدة املسلمني قدميا وحديثًا. 

3 3 

 نها: حديثة ومعاصرة ومأخرى فرق  .10

وتصنيفهم عقديا يف ضوء أصول الفرق    العصرانيون:  -1

 وضوابطها.

3 3 
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 األحباش .   -2

 اجلمهوريون يف السودان. -3

 البالليون والفراخانيون يف أمريكا.   -4

 القرآنيون يف باكستان.  -5

 ) البهائية ، القاديانية ، الربيلوية ( .  -6

 

 وغريها من الفرق احلديثة ذات التأثري اخلطر على املسلمني. 

 

وميكن ألستاذ املقرر أن يستبدل أو يضيف بعض الفرق املستجدة أو اليت 

يطرأ عليها أي تغيري أو حتول يستحق الدراسة يف حدود األهداف احملددة 

 للمقرر. 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      30 التدريس الفعليةساعات 
       الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
 ساعة 90

 

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

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

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

    زالطابع املنهجي املتمي ذات دراسة الفرق ونقدهامصادر معرفة  1-1
   معرفة الفرق اإلسالمية و آلية التعامل معه حبق و عدل 1-2
   معرفة طرائق و مناهج النقد العلمي العقدي للمخالف 1-3

 املهارات املعرفية 2
   أهل السنة وخمالفيهم عقديًا و فكريًا بني الباحثأن يقارن  2-1

على النص الشرعي و سلف األمة يف التعامل مع  الباحث يعتمدأن  2-2

 الفرق و املخالفني 

  

أن يستخدم الباحث املصطلحات والعبارت اخلاصة يف الفرق و  2-3

 الطوائف  يف أحباثه

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

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

 %10 مستمر أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة 2
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 %20 مستمر تقارير أو أوراق حبثية 3

 %10 مستمر ورش عمل أومسابقات 4

 %50 أخر أسبوع  امتحان نهائي 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(.  
 

 عضو.ساعة إرشادية واحدة لكل 

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مقاالت اإلسالميني ، أبو احلسن األشعري . -

 امللل والنحل ، الشهرستاني .  -2

 الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، ابن حزم .  -3

 

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

 التنبيه والرد على األهواء والبدع ، أبو احلسني امللطي .  -1

 الفرق بني الفرق البغدادي .  -2

 منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية .  -3

 االعتصام الشاطيب .  -4

 دراسات عن الفرق يف تاريخ املسلمني ، أمحد حممد جلي .  -5

 اإلمام زيد وآراؤه االعتقادية ، د . شريف اخلطيب .  -6

 موقف ابن تيمية من األشاعرة ، عبد الرمحن احملمود .  -7

 مقالة التعطيل واجلعد بن درهم ، حممد بن خليفة التميمي .  -8

 أصول مذهب الشيعة ، ناصر القفاري  -9

 فضائح الباطنية ، أبو حامد الغزالي .  -10

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -11

 االستقامة ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -12

 بغية املرتاد ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -13
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 العودة.  عبد اهلل بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة ، سليمان -14

 مذاهب اإلسالميني ، عبد الرمحن بدوي .  -15

 حقيقة البابية والبهائية ، إحسان إهلي ظهري .  -16

 اإلمساعيلية ، إحسان إهلي ظهري .  -17

 الدروز ، حممد أمحد اخلطيب .  -18

 السرية ، واحلركات اهلدامة ، حممد عنان . تاريخ اجلمعيات  -19

 موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع ، إبراهيم الرحيلي .  -20

 املصادر العامة للتلقي عند الصوفية ، صادق سليم .  -21

 فرق معاصرة منتسبة لإلسالم ، وبيان موقف اإلسالم منها ، غالب عواجي .  -22

 التيجانية ، علي الدخيل .  -23

 تلبيس اجلهمية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية . بيان  -24

 الصفدية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -25

 درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -26

 نقض املنطق ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -27

 صوت املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم ، للسيوطي .  -28

 ، البن الوزير اليمين . ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان  -29

 آداب البحث واملناظرة ، حممد األمني الشنقيطي .  -30

 دراسات يف املنطق احلديث ومناهج البحث ، حممد السيد اجلليند .  -31

 منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ، حممد حسين الزيين .  -32

 تسهيل املنطق ، عبد الكريم األثري .  -33

 ر مذكور رجب خمتا  التكفري واهلجرة وجها لوجه   -34

 حممد الناصر   العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب    -35

 مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة     ناصر القفاري   -36

 إحسان إهلي ظهري  الربيلوية    -37

 بالل فلبس الفرق الباطنية املعاصرة يف الواليات املتحدة األمريكية   -38

 خادم خبش حسني  القرآنيون  -39

 عبدالرمحن دمشقية  شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة      -40

 شوقي بشري عبداحلميد فرقة ) اجلمهوريون ( وموقف اإلسالم منهم  

 جملة مجعية العقيدة باملدينة  / جملة الدراسات اإلسالمية الرياض / جمالت الدراسات اإلسالمية باجلامعات
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 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت3

 موقع الدرر السنية  .  -

 املكتبة الوقفية

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

 املكتبة الشاملة

 املرافق املطلوبة .شش
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(: .22

 قاعات مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 يةالذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

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

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

 * 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

 استبانات  -

 تقارير

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى .وو
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
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 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 التعليم االلكرتوني . -

 الندوات واملؤمترات .

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ببب
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 تخريج الفروع على األصول  اسم املقرر:

 109608 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 )   ( ختريج الفروع على األصول. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .55
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .56
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .57

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

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .58
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .59
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .60
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .61

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 :80 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

 تذكر أخرى .فف
 :20 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الكشف عن األصول الشرعية للفروع املروية عن األئمة اجملتهدين، املدونة يف كتب الفقه جمردة عن أصوهلا .ـ 1

 ( بيان كيفية استنباط تلك الفروع من أصوهلا الشرعية .2

 . ( اكتشاف أسباب االختالف فيما اختلف فيه األئمة من تلك الفروع الفقهية3

 إلى أصلها خصوصا الفروع الفقهية المستجدة أن يجيد الطالب كيفية رد الفروع -4

)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(.  

 جملس املركز للنظر يف املقررات .عقد حلقات نقاش داخل  -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس 

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

 

 

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

 4 2 املبادئ العشرة لعلم ختريج الفروع على األصول. 

 4 2 أهميه ، ونشأته ، وعوامل تدوينه ، والفرق بينه وبني غريه من العلوم الشرعية.

 4 2 مصادره والكتب املصنفة فيه . أركانه ، وضوابط ، ومسالكه ، مقاصده ، وخصائصه ، 

 4 2 عموم املقتضى  -مفهوم املوافقة 
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 4 2 األمر والنهي –مفهوم املخالفة  

 4 2 –املطلق واملقيد  -العام واخلاص 

 4 2 احلديث املرسل  –القراءة الشاذة 

 2 1 االستحسان –خرب الواحد املخالف للقياس 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      15 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

معرفة أنه البد من العلم مبآخذ آراء األئمة االجتهادية املسماة  1-1

 باملذاهب الفقهية .

  

   معرفة أنه ال اعتبارألي فرع فقهي إال بعد العلم بأصله.  1-2
   معرفة أن الفروع إمنا تصح وترجح حبسب أصوهلا .  1-3

 املهارات املعرفية 2
   أن يقارن الباحث بني مناهج األصوليني يف التأليف 2-1

أن يطبق الباحث اصطالحات أهل الفن من خالل حبوثه يف فن  2-2

 أصول الفقه
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أن يستطيع الباحث حتليل املسائل األصوليه وعرضها وفق مناهج  2-3

 أهل الفن

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةعلى اآلخرين عند عرض املعلومقوة التأثري  3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   اإللقاء والعرض .مالحظة أداء  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

4 
 

 ومسابقاتورش عمل 

 %10 األسبوع التاسع
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5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

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

 مصادر التعّلم .صص
 طلوبة:. أدرج الكتب املقررة امل1

 .هـ(8003القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية البن اللحام )ت:  -

 أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ، للدكتور مصطفى سعيد اخلن . -

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

 جملة اجلمعية الفقهية السعودية / جمالت أقسام الشريعو الدراسات اإلسالمية باجلامعات السعودية  / جملة األصول والنوازل /جملة أصول 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي . -

 جمالس األصوليني .

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

 املكتبة الشاملة 

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

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

 قاعات مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
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 ية الذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

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

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات  -

 تقارير

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح
 املستمر لعضو هيئة التدريس .التدريب  -

 التعليم االلكرتوني . -

 الندوات واملؤمترات .

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ددد
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة
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 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

  مناهج كتابة البحث والتحقيق املقرر:اسم 

 109609 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-13اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 (109615مناهج كتابة البحث والتحقيق ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .62
 ساعتان أسبوعيا. عدد الساعات املعتمدة: 2 .63
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .64

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .65
 اليوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .66
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .67
 موقع الكليةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .68

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 :80 النسبة 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .قق
 :20 النسبة 

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 لزاًما على الباحث يف موضوٍع ما أن يكون على علٍم مبا صدر ويصُدر من كتٍب تتصل مبادة البحث ، -1

 . التأكيد على أن كّل ما يقرؤه الباحث ال يلزم أن يكون صحيًحا ، وإمنا حيتاج إىل حترٍّ ، ومتحيٍص -2

معرفة الصفات اليت يتصف بها الباحث ؛ حتى يكون قادًرا على إعداد البحث العلمي . كما أن عليه أن يكون  -3

 4 . على ثقة من اخلطوات العلمية اليت يلتزم بها إلعداد حبثه

ليعلم الباحث أن فروع املعرفة تعددت جماالتها كما تعددت مصادرها . واملثقفون املسلمون مطاَلبون مبضاعفة  - -4

اجلهد لتحقيق هذه الغاية ؛ إلفادة اجملتمعات اإلسالمية يف جماالت املعرفة الدينية ، والثقافية ، واالجتماعية ، 

 5 . والنفسية 

ادر واملراجع ، وكيف يستفيد من كلٍّ منهما ؟ وكيف يدّون املعلومات الالزمة يتعّرف الطالب على الفرق بني املص  -5

 لعناصر البحث الذي ُيعّده ؟ وكيف يوّثق النصوص من مصادرها ومراجعها ؟ وكيف يناقشها ويعّلق عليها ؟

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

 ييقوم هبا املركز يف حينها املراجعة الدورية للمقرر الت. 
   البحوث العلمية اجلديدة.بناء على  دورايً حتديث حمتوى املقرر 
  ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. ،تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 
   الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
  متنوعة.إبداعية تطبيق طرق تدريس 
  وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسني وتطوير تدريس املقرر.ورش عمل إقامة 
 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات 
 ستبياانت 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  .ص
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 وصف عام للمقرر:
 

 

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

 : ةالبحث العلميكتاب

 خصائصه . –: مدلوله  البحث العلمي -

 املنهجية . –: مدلوالتها  املوضوعية -

 دكتوراه( . –ماجستير  –: أقسامها : )بكالوريوس  البحوث الجامعية -

 التطبيقي( . –التاريخي  –أنواعها : )الوصفي 

 ، وصفاته . الباحث -

 ، ومناهجه . اإلشراف العلمي -

 –عنوان البحث  –: اختيار موضوع البحث  الطريقة العلمية للبحث -

 عناصر الخطة . –خطة البحث 

 

 

5 10 

 

 : كيفية تسجيل المعلومات عن المصادر

 –تنظيم البطاقات  –تدوين املعلومات : نقل املعلومات من املصادر  -

 . اختيار املادة العلمية 

4 8 
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لخطة التفصيلية : وهي العناصر الجزئية في ترتيبها النهائي قبل ا -

طرق التهميش  –الهوامش  –اقتباس النصوص  –كتابة املسّودة 

 ومكانه من البحث .

 

 : توثيق المعلومات

 تدوين املصادر لدى املناسبة األولى . -

 الكامل للهامش .التوثيق  -

2 4 

 البحث في شكله األخير.

 

1 2 

 تعليمات الطبع /ترتيب الرسالة :

 تمهيد . -

التصحيح  –أرقام الصفحات  –تعليمات الطبع : الطباعة  -

الهوامش  –العناوين الجانبية  –العناوين الرئيسة  –واإلضافات 

الجداول والبيانات  –اإلحاالت  –الفقرات الجديدة  –الجانبية 

 التجليد  . –الورق  –العالمات اإلمالئية  –التوضيحية 

 

1 2 

مقدمة تاريخية عن التحقيق ، وأثر علماء املسلمين بعامة واملحدثين 

 بخاصة .

 تحديد مفهوم كلمة )التحقيق( في هذا املجال .

4 8 
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 الفرق بين التحقيق والتعليق :

 النص وتحقيقه .تحديد التعليقات التي ترمي إلى ضبط 

 تنظيم مادة النص .

التعليق بما يفيد تقييد النص بالحركات ، والتقييد بالحروف عند 

 الضرورة .

 تثبيت االختالفات بين النسخ .

 اإلشارة إلى املصادر التي اعتمدها مؤلف النص بعد الرجوع إليها .

بيت متابعة النقول التي اقتبسها منه املؤلفون الذين جاءوا بعده ، وتث

مواضعها ، وتوضيح أي اختالف بينها وبين النص الذي ُيعنى املحقق 

 بتحقيقه .

 أّما التعليق فيشمل ما يأتي :

 شرح األلفاظ الغريبة واملصطلحات املستعملة في الكتاب .

التعريف باملبـهم املغمور من أسماء الناس ، واألماكن ، والكتب ، 

 ونحوها .

 لسور .عْزو اآليات إلى مواضعها من ا

 تخريج األحاديث النبوية الشريفة في مصادرها املعتمدة .

 مقارنة النص بالنصوص التي تناولت موضوع النص مما سبقه .

 نقد النص ، وبيان األوهام ، وبيان الصحيح الذي ينقض هذا الوهم .
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 أنواع الخطوط القديمة ، والتمييز بينها :

 . الرموز التي يستعملها األقدمون 

 . مراكز تجميع املخطوطات ومصوراتها في اململكة ، وخارجها 

1 2 

 املعايير الواجب توفرها في النص املراد تحقيقه :

 أهمية الكتاب . (أ)

 أن ال يكون سبق نشره . (ب)

ره غير صالح .
ْ

ِشر ولكن نش
ُ
 ن

 

1 2 

 وسائل التعرُّف على أماكن وجود النسخ .

 

1 2 

ومراتب هذه النسخ ، جمع نسخ الكتاب املراد تحقيقه ، 

 واملفاضلة بينها؛ الختيار النسخة ]األم[ ، أو ]األصل(

 ويركز على النقاط التالية :

 كيفية التعرف على نسخة املؤلف . (أ)

 النسخة )األم( ، أو  )األصل( . (ب)

 عناصر معرفة نسخة املؤلف . (ج)

 تكرار نسخة املؤلف . (د)

 أهمية املسّودات إلى جانب املبّيضات . (ه)

 املنقولة في أثناء أصول أخرى .األصول  (و)

َسخ املطبوعة املفقودة األصول . (ز)
ُّ
 أهمية الن

3 6 
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َسخ بعد النسخة )األم( ،  (ح)
ُّ
كيفية ترتيب الن

 والتفاضل بينها .

وسائل تحقيق عنوان الكتاب ، واسم املؤلف ،  (ط)

 وِنسبة الكتاب إليه .

 

 الجوانب العملية في التحقيق : 

 نسخ النص . -

 مقابلة النص . -

 تحقيق متن الكتاب . -

 خدمة النص املحقق . -

 

3 6 

 الدراسة :

 وتشمل اآلتي :

 تتضح منها صورته ، ومكانته  (أ)
ً
ترجمة املؤلف ترجمة

العلمية في مجاله العلمي ؛ وبخاصة موضوع الكتاب 

. 

أهمية الكتاب ، وأصالته ، وخصائصه ، ومكانته بين  (ب)

ه .
ّ
 كتب فن

ع الفهارس الفنية . (ج)
ْ
 ُصن

 

4 8 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
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 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 60 ساعات التدريس الفعلية

 

    60 

 60     ساعتان أسبوعيا الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

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

   أن يطلع الطالب ابلتفصيل على مادة مناهج البحث والتحقيق  1-1

التدريب العملي على كيفية استخدام املصادر ؛ عن طريق البحوث  1-2
 اليت ُيكّلف هبا الطالب .

  

   أن يطلع الطالب ابلتفصيل على مادة مناهج البحث والتحقيق  1-3

 املهارات املعرفية 2
الكتابة الدقيقة لألحباث العلمية، وخاصة ما  الطالب يستوعبأن  2-1

 يتعلق كتابة البحث والتحقيق

  

   من النقد والتحليلالطالب يتمكنأن  2-2

2-3    
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
   لميأن يكتسب الطالب املهارة العالية يف البحث الع 3-1

3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
   .وحسن إدارة النقاش القدرة على قيادة فريق املناقشة 4-1

   روح الفريق الواحدالقدرة على العمل ب 4-2

 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5
، وتنظيم األدوات التعليمية وتوظيفها بشكل الكتابة خبط حسن 5-1

 .جيد

  

اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد، والتحدث  5-2
 عند املشاركة بلباقة

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

   أحباث منزلية 1

   تقارير   2

   أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

   امتحان دوري 4

   امتحان فصلي 5

   تطبيقات عملية 6

   امتحان دوري 7
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   امتحان هنائي 8

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

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

 مصادر التعّلم .طط
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 تحقيق النصوص ونشرها   عبد السالم هارون .

 مناهج العلماء املسلمين في البحث العلمي فرانتز  روزنتال .

 تأمالت في البحث العلمي : عبد هللا محمد حلمي

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

 براجستراس . -النصوص ونشر الكتب أصول نقد -1

 أحمد محمد الخّراط . -محضرات في تحقيق النصوص  -2

 صالح الدين املنّجد . -قواعد تحقيق املخطوطات  -43

 بشار عّواد معروف . -ضبط النّص والتعليق عليه  -4

 عبد الهادي الفضلي . -تحقيق التراث  -5

 محمود الطناحي . -محاضرة عن التصحيف والتحريف مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع  -6

ْحدثين  -7
ُ
دماء وامل

ُ
 رمضان عبد التواب . -مناهج تحقيق التراث بين الق

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3
 املكتبة الوقفية
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 جامع املخطوطات

 مكتبة جامعة أم القرى

 

 

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

 

 املرافق املطلوبة .ظظ
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(: .28

 قاعات احملاضرات الكائنة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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

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

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

 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .ززز
 التقومي النهائي من قبل أعضاء القسم واالستبياانت

 إجراءات تطوير التدريس: .سسس
a. . التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس 

b. . التعليم االلكرتوني 
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 الندوات واملؤمترات .

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

 

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

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

  الحديث الموضوعي اسم املقرر:

 109610 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           القرىجامعة أم  إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-15  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 احلديث املوضوعي  الرمز)             (. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .69
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .70
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .71

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

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .72
 ال يوجد بات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطل5 .73
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .74
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .75

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 :70 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

 تذكر أخرى .ظظ
 :30 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

األبواب املختارة من اهلدي النبوي، تعاجل من خالهلا بعض القضايا املتنوعة ، وذلك من خالل مجع املرويات فيها،  دراسة جمموعة من

 ودراستها، ومعرفة الكيفية اليت عاجلت بها ما تناولته من قضية ،

 األهداف اخلاصة:

 . تعريف الطالب بشمولية اإلسالم     -1

 . اهلدي النبوي للقضايا االجتماعيةتعميق فهم الطالب يف كيفية معاجلة     -2

 .تزويد الطالب بأصول املعاني واآلداب الشرعية، وما يتصل بها من أحكام   -3

 .تنمية املَلكة العقلية لدى الطالب حلفظ بعض نصوص اهلدي النبوي   -4

 .متكني الطالب من دراسة بعض نصوص اهلدي النبوي دراسة الوحدة املوضوعية   -5

 .ادر األصلية والثانوية ؛اليت متكنهم من الدراسة للحديث املوضوعيتعريف الطالب باملص   -6

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

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

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

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر توزيع استبانات*
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 .ردات املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مف*

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

 بدراسة جمموعة من األبواب املختارة من اهلدي النبوي، تعاجل من خالهلا بعض القضايا املتنوعة.ُيعنى 

 

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

 أواًل: املقدمات وتشمل :

 املراد باحلديث املوضوعي وعالقته باحلديث التحليلي. -1

 ،وخصائصه.أهميته ،ونشأته  -2

 ما ألف فيه قدميًا وحديثًا. -3

 

4 8 

 ثانيًا: اخلطوات العلمية إلعداد احلديث املوضوعي وتشمل :

 مجع األحاديث املتعلقة باملوضوع. -1

 ترتيب األحاديث ترتيبًا موضوعيًا. -2

 ختريج األحاديث واحلكم عليها. -3

 بيان ما حيتاج إليه يف فهم ألفاظ احلديث. -4

من الفوائد واألحكام ،وإزالة ما يظهر بني األحاديث  فقه احلديث وما يشمل عليه -5

 من تعارض أو إشكال.

 الربط بني األحاديث ربطًا موضوعيًا. -6

6 12 

 ثالثًا: املوضوعات  التطبيقية وهي:

 يسر اإلسالم ومساحته. -1

 حرمة األنفس املعصومة. -2

 لزوم مجاعة املسلمني. -3

 التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية . -4

 الرحم وحقوق الوالدين يف ضوء السنة.صلة  -5

 حقوق الطريق يف ضوء السنة. -6

 يف ضوء السنة. نآداب االستئذا -7

 ضوابط اجلهاد يف ضوء السنة. -8

 اهلدي النبوي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -9

20 5 
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جها يف ضوء السنة مثل " بعض اآلفات االجتماعية واخللقية وعال -10

 لبخل اخل".الشح،واالكرب،احلسد، الغرور،الكذب،الرتف،

 عالج اإلسالم ملشكلة البطالة. -11

 احلدود وأهميتها يف احملافظة على الضرورات اخلمس. -12

 عالج اإلسالم ملشكلة التمييز العنصري. -13

 تنظيم العالقة بني العامل وصاحب العمل يف ضوء السنة. -14

 فضيلة اإلحسان يف اإلسالم. -15

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      ساعة  60 ساعات التدريس الفعلية

      ساعتان الساعات املعتمدة
 

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

 

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

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

 حيث:أهميته،ونشأته،وخصائصه.   
 احملاضرات.

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات. 

 االختبارات .

 وورقات العمل . 

الواجبات والتكليفات 

 وغريها

ترتيب الخطوات العملية إلعداد البحث في الحديث الموضوعي من حيث  1-2

جمع األحاديث المتعلقة بالموضوع، وترتيبها موضوعيا ، وتخريجهاوالحكم 

عليها، وبيان فقه الحديث وما يشتمل عليه من الفوائد واألحكام والربط بين 

 الموضوعات . 

  

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرة من الربط بني األحاديث ربطاً موضوعيا.أن يتمكن  2-1

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 حل املشكلة 

 واجبات مجاعية وفردية

 االختبارات 

 العملية 

 والتحريرية 

 املالحظة

تقويم التكاليف 

 الفردية واجلماعية

   املوضوعي.يطبق اخلطوات العملية إلعداد البحث يف احلديث  2-2

   يقارن بني احلديث التحليلي واحلديث املوضوعي.  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
حل املشكالت املشروعات  يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق الواحد. 3-1

الفردية و اجلماعية العصف 
 الذهين

 املالحظة املباشرة 

الدورية عن التقارير 

 الطالب

   حيسن التعامل مع اآلخرين قواًل وعماًل . 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 املالحظة. حل املشكالت   يتواصل مع اآلخرين شفاهة وكتابة .   4-1



 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 

 

149 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ماعيةاملشروعات الفردية و اجل

 لعب  األدوار

 إعداد التقارير

 األعمالتقويم 

 التقارير الدورية

 
   يستخدم تقنية املعلومات يف مجع املعلومات وتفسريها .  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %05 مستمرة حلقات نقاش وورش عمل                                                     1

 %20 الرابع عشر امتحان فصلي                                                    2

 %15 العشرون                      أحباث وتطبيقات عملية منزلية 3

 %60 نهاية العام امتحان هنائي 4

5    
6    

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

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

 مصادر التعّلم .عع
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر -1

 شرح النووي على صحيح مسلم -2

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .4
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 عمدة القاري شرح صيحي البخاري لبدر الدين العيين. .1

 التمهيد البن عبد الرب. .2

 طرح التثريب شرح التقريب للعراقي. .3

 يف أحاديث الرسول البن األثري اجلزري.جامع األصول  .4

 كنز العمال للمتقي اهلندي. .5

 عارضة األحوذي على سنن الرتمذي البن العربي. .6

 للهيثمي.،جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .7

 البن حجر. ،املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية .8

 للشوكاني. ،منتقى األخبار من أسرارنيل األوطار 
 املختصة بهذا العلم. اجملالت العلمية

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع السنة النبوية وعلومها، املشرف العام، د. فاحل الصغري

http://www.sonah.com 

 .ملتقى أهل احلديث -

 /http://www.saaid.net  شبكة صيد الفوائد اإلسالمية -

 http://www.meshkat.net/new/home.php  املشكاة اإلسالميةشبكة  -

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

 .األلفية، من إنتاج مؤسسة الرتاثاملكتبة  -

 املوسوعة الشاملة -

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

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

 . ع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبةحتتوي القاعة الدراسية على عدد مناسب من املقاعد تتناسب م

 أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
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  القاعات حباجة إىل توفري أجهزة عرض، وكذلك لوحات ذكية

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

 املقرر ليس حباجة إىل مصادر أو جتهيزات أخرى

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

 .طرق التدريس-

 . تقييم عضو هيئة التدريس- 

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

 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( . 

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.  

 إجراءات تطوير التدريس: .ععع
 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي املستمر -

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

 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .-        

 التعليم االلكرتوني .-         

 الندوات واملؤمترات .-         

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

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

 *تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.
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 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .ففف
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 ظرةاملقارنة مماثل يف كليات منا

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 1439....-2-15 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 نصوص في الفقه اسم املقرر:

 109611 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 (  109611نصوص في الفقه )  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .76
 ساعة في األسبوع. عدد الساعات املعتمدة: 2 .77
 املاجستري يف الدراسات اإلسالمية . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .78

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

 السنة األولى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .79
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .80
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .81
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالبات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .82

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الحاجة املاسة لدراسة مادة النصوص الفقهية لألئمة املجتهدين ؛ حتى يتعّرف على الحكم الشرعي عند  -

 هؤالء األئمة األعالم من خالل نصوصهم .

التعرف على مدى الجهد املتواصل الذي بذله كل إمام في تكوين مذهبه الفقهي القائم على كتاب هللا  -

 تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم .

الوقوف على الفقه اإلسالمي بموسوعاته املتعدد والشاملة لكل حكم شرعي يحتاج إليه املسلمون في ما  -

 يتعلق بأمور دينهم ودنياهم .

 ثاني ا : األهداف الخاّصة :

كة الفقهية  لدى الطالب من خالل فهم النص الفقهي . -
َ
ل
َ
 تربية امل

 التعرف على كيفية تحليل النصوص الفقهية. -

التعرف على أساليب األئمة في املذاهب الفقهية األربعة ؛ من حيث العبارة ، وترتيب املسائل ، والترجيح ،  -

 واألبواب .

 .معرفة اآلر  -5
ً

 اء املتعددة في املذهب الواحد وفي املسألة الواحدة ، مع أدلة هذه اآلراء ، وأّيها أقوى دليال

 معرفة الطالب لألقوال الفقهية املختلفة . -6

 

 

)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(.  

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.
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المراجعة الدورية للمقرر التي يقوم بها المركز في حينها . *   

تحديث محتوى المقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية الجديدة.*  

تحديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة المعلوماتية.*  

 تعليمية لموضوعات المقرر. تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكترونية*

 دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

 إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسين وتطوير تدريس المقرر.*

 .عقد حلقات نقاش داخل مجلس المركز للنظر في المقررات*

 .ب لمعرفة نظرتهم حول المقررتوزيع استبانات على الطال*

 .توظيف التقنية المعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها في مفردات المنهج المقرر*

 

 

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

من أبواب الفقه ؛ كالعبادات ، والبيوع ، واألنكحة ، والجنايات . ويكون كل نص من  اختيار نصوص فقهية

 املذاهب األربعة وتحليلها.

 

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

 2 2 مدخل في الدراسة النصية من حيث أهميتها وكيفيتها وأثرها على الفقيه

 3 3 دراسة نص في الزكاة من كتاب"الكافي" للحاكم الشهيد الحنفي.

 3 3 دراسة نص في الحج من كتاب"تحفة الفقهاء" لعالء الدين السمرقندي الحنفي.

 3 3 دراسة نص في الصرف من كتاب"المدونة" لسحنون المالكي.

 4 4 دراسة نص في السلم من كتاب"جامع األمهات"البن الحاجب المالكي.

 4 4 دراسة نص في الوصايا من كتاب"األم" لإلمام الشافعي.
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 4 4 دراسة نص في الطالق من كتاب"المنهاج"للنووي الشافعي.

 4 4 دراسة نص في األيمان من كتاب"مختصر الخرقي" للخرقي الحنبلي.

 3 3 دراسة نص في القضاء من كتاب"اإلقناع" للحجاوي الحنبلي.

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

 االختبارات احملاضرات وإلقاء الدروس. تلخيص املدخل ملادة النصوص الفقهية  1-1

 سجل املتابعة تشكيل ورش عمل مجاعية . تصنيف آثار معرفة النصوص الفقهية على الفقيه 1-2

 املتابعة سجل التدريب العملي تمييز طرق الفقهاء في تاليف النصوص الفقهية  1-3

 املهارات املعرفية 2
 تقييم األحباث األحباث العلمية الكتابة الدقيقة لألحباث العلمية فيما يتعلق بالنصوص الفقهية 2-1

 سجل املتابعة التدريب العملي نقد النصوص الفقهية  2-2
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 سجل املتابعة التدريب العملي  حتليل النصوص الفقهية 2-3

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
 بطاقة املالحظة الواجبات الفردية حتمل مسؤلية التعلم الذاتي 3-1

 ملف اإلجناز جمموعات العمل استثمار احملاورات واملناقشات لتنمية العالقة مع اآلخرين. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقييم األحباث األحباث استخدام االنرتنت يف جمال التخصص .القدرة على  4-1

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

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الخامس أحباث منزلية 1

 %5 مستمر تقارير 2

 %5 مستمر أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 3

 %10 مستمر امتحان دوري 4

 %15 نصف العام امتحان فصلي 5

 %60 آخر العام امتحان نهائي 6

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

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

 ساعة إرشادية لكل عضو.
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 مصادر التعّلم .فف
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 ..كتاب"الكافي" للحاكم الشهيد الحنفي

 .كتاب"تحفة الفقهاء" لعالء الدين السمرقندي الحنفي 

 .كتاب"املدونة" لسحنون املالكي 

 .كتاب"جامع األمهات"البن الحاجب املالكي 

 .كتاب"األم" لإلمام الشافعي 

 .كتاب"املنهاج"للنووي الشافعي 

 .بليكتاب"مختصر الخرقي" للخرقي الحن 

 كتاب"اإلقناع" للحجاوي الحنبلي 

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

 المبسوط للسرخسي.

 التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل.

 المغني البن قدامة

 المجموع للنووي

 الحاوي للماوردي

 التمهيد البن عبد البر

 كشاف القناع للبهوتي.

  تهذيب المدونة للبراذعي.
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغيرها .

 *مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة .

 *مواقع وروابط الموسوعات العلمية.

 *موقع الموسوعة الشاملة .

 قه اإلسالمي*موقع الف

 *الملتقى الفقهي

 

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 . ذات العالقة بالمقرر يةبرامج تدريب*

 .أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق*

 لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر. CD*أسطوانات 

 املرافق املطلوبة .قق
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(: .34

 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  طالبًا( 20قاعة دراسية سعة )*
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 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .36
 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

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

 المراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) لجنة الخطط الدراسية والجداول ( .*

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على محكم خارجي. *

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

 .فيما بينهم تبادل الزيارات امليدانية*حث األساتذة على 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.*

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

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

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

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

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 في أصول الفقهنصوص  اسم املقرر:

 109612 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 109612نصوص في أصول الفقه . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .83
 ساعة في األسبوع. عدد الساعات املعتمدة: 2 .84
 املاجستري يف الدراسات اإلسالمية . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .85

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

 السنة األولى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .86
 ال  يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .87
 ال  يوجدت املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبا6 .88
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .89

 للطالبات
 . 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
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ـ حفظ الدين وذلك بصون أدلته ) ألفاظها ـ معانيها ـ دالالتها ( من التحريف والعبث . 1

 ـ فهم نصوص علماء األصول من خالل حتليلها ومعرفة مدلوالتها.2

 ـالوقوف على كالم علماء األصول يف كتبهم املعتمدة واملوازنة بينها. 3

 نصوص األصولية املقررة .تكوين امَلَلكة األصولية من خالل نقد وتقويم ال-4

 

 

)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(.  

 المراجعة الدورية للمقرر التي يقوم بها المركز في حينها . *
 تحديث محتوى المقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية الجديدة.*
 تحديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة المعلوماتية.*

 تعليمية لموضوعات المقرر. تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكترونية*

 دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

 إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسين وتطوير تدريس المقرر.*

 .عقد حلقات نقاش داخل مجلس المركز للنظر في المقررات*

 .الطالب لمعرفة نظرتهم حول المقررتوزيع استبانات على *

 .توظيف التقنية المعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها في مفردات المنهج المقرر*
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ظ
 وصف عام للمقرر:
أصولية في موضوعات متنوعة من أصول الفقه؛ كاألمر والنهي والخاص والعام والقياس اختيار نصوص 

 وغيرها وتكون النصوص في المذاهب األربعة تدرس دراسة تحليلية.
 

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

أهميتها وكيفيتها وأثرها على طالب علم مدخل في الدراسة النصية األصولية من حيث 

 األصول.

2 2 

 3 3 دراسة نص من كتاب الرسالة لإلمام الشافعي في "باب العلم وباب خبر الواحد".

 3 3 دراسة نص من كتاب البرهان للجويني في"القول في المفهوم".

 3 3 دراسة نص من كتاب أصول السرخسي في"باب النهي".

 4 4 قوطع األدلة للسمعاني في"العموم والخصوص".دراسة نص من كتاب 

 4 4 دراسة نص من كتاب إحكام الفصول في أحكام األصول للباجي في"أقسام القياس"

 4 4 دراسة نص من كتاب المحصول في أصول الفقه البن العربي في "االستحسان"

 4 4 دراسة نص من كتاب العدة في أصول الفقه ألبي يعلى في "التقليد"

 3 3 دراسة نص من كتاب المسودة في أصول الفقه آلل ابن تيمية في"النسخ"

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي )التعلم  -عدد ساعات الدراسة  .63
 ساعتان
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 ا واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسه .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  -
مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً  -

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

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

 االختبارات  احملاضرات وإلقاء الدروس. تلخيص النصوص األصولية 1-1

 بطاقة املالحظة  تشكيل ورش عمل مجاعية  حتليل النص األصولي. 1-2

1-3    
 املعرفيةاملهارات  2

الكتابة الدقيقة لألحباث العلمية، وخاصة ما يتعلق بالنصوص  2-1

 يف أصول الفقه

األسئلة احلوارية  االحباث العلمية 

 املباشرة

 االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد  من النقد النصوص يف أصول الفقة الطالب  يتمكنأن  2-2

   حتليل النصوص يف أصول الفقه  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 الواجبات الفردية حتمل مسؤلية التعلم الذاتي
 بطاقة املالحظة

 

 ملف اإلجناز جمموعات العمل استثمار احملاورات واملناقشات لتنمية العالقة مع اآلخرين. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقييم األحباث األحباث القدرة على استخدام االنرتنت يف جمال التخصص . 4-1

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
األسبوع احملدد  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تمهام  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 مستمر واجبات منزلية 1

 %5 مستمر أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %10 األسبوع السادس مشروع جماعي 3

 %10 مستمر تقارير 4

 %10 مستمر ورش عمل ومسابقات 5

6 
آخر السنة  اختبار نهائي

 الدراسية

60% 

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

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

 

 مصادر التعّلم .كك
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 كتاب الرسالة لإلمام الشافعي .

 كتاب البرهان للجويني .

 كتاب أصول السرخسي .

 كتاب قوطع األدلة للسمعاني. 

 .لباجيا ألبي الوليد كتاب إحكام الفصول في أحكام األصول 

 .كتاب المحصول في أصول الفقه البن العربي 

 .كتاب العدة في أصول الفقه ألبي يعلى 

 .ة في أصول الفقه آلل ابن تيميةكتاب المسود 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 مجلة األصول والنوازل.

 مجلة الجمعية الفقهية السعودية.

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها.

 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي.

 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 . مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغيرها*

 . ةمواقع الجمعيات العلمية المتخصص*

 .مواقع وروابط الموسوعات العلمية*

 . موقع الموسوعة الشاملة*

 ملتقى أصول الفقه*موقع 

 

 

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 . العالقة بالمقررذات  يةبرامج تدريب*

 .أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق*

 لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر. CD*أسطوانات 
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 املرافق املطلوبة .لل
داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .37

 . مزودة بالسبورة الذكية الحديثة   Uعلى هيئة  ( طالبا  30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة بالمقرر. للتدريب على البرامج آلي معمل حاسب*

 للعرض التلفزيوني ةقاع *

 

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

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

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

 .التطبيقأفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب و *

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر CD*أسطوانات 

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

 *تقرير من الطالب عن المقرر من حيث )المحتوي، طرق التدريس، تقييم عضو هيئة التدريس(.

 .ىخرحدث التطويرات في الجامعات األأ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من بحوث وواجبات...إلخ المشروعات اإلنتاجية*
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 المراجعة الخارجية من مؤسسة مستقلة.*

 

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

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .بببب
 .مج مساعدة علميًاربا*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 وتنظيم ورش عمل *

 .فيما بينهم *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية

 .التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي تشجيع استخدام*

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

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

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

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

 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية .ثثثث
 .وفق املستجداتتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*
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 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 .وتطويرهيف حتسني املقرر ها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 دراسات في التخريج واألسانيد اسم املقرر:

 109613 رمز املقرر:  
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 دراسيمنوذج توصيف مقرر 

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 (109- 509دراسات يف التخريج واألسانيد  الرمز). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .90
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .91
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .92

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

 السنة الثانية.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .93
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .94
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .95
 جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر للطالباتاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .96

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 :70 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ممم
    

 تذكر أخرى .ننن
 :30 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 هدف املقرر الرئيس ؟ما -1

قواعد احلديثية وكذلك ال القواعد والطرق احلديثية  املعروفة عند احملدثني لتخريج احلديث وطرق عزوه ، اتقان 

 .، واحلكم على األحاديثاألسانيدلكيفية دراسة 

 األهداف اخلاصة:

، وطرقها، واحلكم على األحاديث، وبيان األسانيدقواعد دراسة وها ومصادرها .نتعريف الطالبقواعد وطرق ختريج احلديث من مضا -1

 ما فيها من علل.

 .يًا على استعمال الكتب واملصادر، واستنباط الفوائد واألحكاملعم  مهتدريب.وتدريب الطالب على ختريج احلديث علميًا  -2

باع الصياغة العلمية الصحيحة، وإتقان كتابة دراسة هذه الطرق اتتنمية القدرات الفكرية لدى الطالب على إتقان عرض احلديث ب  -3

 الراجح من االختالف . واإلسنادوبيات ما فيها من اتفاق أو اختالف يف املنت 

 الوقوف على حال احلديث من خالل تتبع طرق احلديث، ومجع كالم أئمة النقد علية . -4

 اكتساب الطالب الدربة على كيفية التعامل مع تراجم الرجال، وقواعد اجلرح والتعديل.-5

 تدريب الباحثني علميا على الكتب واملصادر، واستنباط الفوائد، وكيفية احلكم على األحاديث.-6 

 من خالل تتبع طرق احلديث. اإلسنادالطالب القدرة على الوقوف على  اكتساب-7

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

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

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

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم 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 

 

174 

 

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .الب ملعرفة نظرتهم حول املقررتوزيع استبانات على الط*

 بتجهيز معمل للتخريج .  توظيف التقنية املعاصرة*

 

 

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

قواعد احلديثية ودراسةالالقواعد والطرق احلديثية  املعروفة عند احملدثني لتخريج احلديث وطرق عزوه ، ومجع الطرق، ببيان املقرر  ُيعنى هذا

 .، واحلكم على األحاديث، وبيان ما فيها من عللاألسانيدلكيفية دراسة 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التخريج :   

 تعريفه يف اللغة ومدلوالته يف اإلصطالح والفرق بني اإلخراج والتخريج.

 التخريج عند احملدثني مع شرح التعريف،وبيانأهميته،وفائدته ووجه احلاجة إليه.

 مدلوالته عند املتقدمني من مؤلفي املصنفات ونقاد احلديث ومدلوالته عند املتأخرين.

2 4 

 التخريج  مع بيان أشهر كتب التخريج التعريف ببعضها مثل:حملة عن تاريخ 

 املغين عن محل األسفار يف األسفار(-التلخيص احلبري-)نصب الراية ألحاديث اهلداية

2 4 

 طرق التخريج:

 الطريقة األوىل: التخريج عن طريق معرفة رأوي احلديث من الصحابة.

 املساعده  يف التخريج بهذه الطريقة:ومتى يلجأ إىل هذه الطريقة؟ وما هي املصنفات 

3 6 
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 مع التعريف بأشهرها مثل: 

 حتفة األشراف مبعرفة األطراف(-املعجم الكبري -) مسند اإلمام أمحد

 الطريقة الثانية: التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من منت احلديث . 

 بهذه الطريقة:ومتى يلجأ إىل هذه الطريقة؟ وما هي املصنفات املساعده  يف التخريج 

مع التعريف بأشهرها مثل:) املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على  

 مفتاح الصحيحني (.-اجلامع الصغري من حديث البشري النذير-األلسنة

3 6 

الطريقة الثالثة: التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على األلسنة من أي جزء من منت 

 املصنفات املساعده  يف التخريج بهذه الطريقة:  احلديث. ومن

 كتاب: املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي  

 والتعريف بهذا املعجم.

3 6 

 

 الطريقة الرابعة: التخريج عن طريق معرفة موضوع احلديث.

 وبيان املصنفات اليت يستعان  بها يف التخريج بهذه الطريقة مع التعريف ببعضها مثل:

 كتاب مفتاح كنوز السنة(.-مع الصحيح للبخاري) اجلا

3 6 

 الطريقة اخلامسة: التخريج عن طريق النظر يف حال احلديث متنًا وسندًا.

 مع بيان املقصود بهذه الطريقة

2 4 

 الطريقة السادسة: التخريج عن طريق الربامج احلاسوبية

 مع بيان بعض املزاياها وبعض العيوب.

 احلاسوبية يف التخريج مع بيان كيفية التعامل معها.وبيان أشهر الربامج 

2 4 

 4 2 دراسة األسانيد حقيقتها،وأهميتها وطريقتها.

 التعريف بعلم اجلرح والتعديل ومراتب ألفاظه.

 مراتب اجلرح والتعديل عند النقاد وبيان أشهر املصنفات فيه

3 6 
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 حجر لتعريف مبراتب اجلرح والتعديل عند اإلمام ابنا-

 4 2 دراسة لبعض كتب الرجال.

 2 1 كيفية احلكم على االسناد .

 احلكم على احلديث 

 مع بيان أهم الكتب اليت يستعان بها يف كشف العلة والشذوذ.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      ساعة 60 ساعات التدريس الفعلية

      ساعتان الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .69
 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  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع 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  -

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

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

 احملاضرات. طريقةأن يتعرف الطالب ابلتفصيل على طرق التخريج وآلية التعامل مع كل  1-1

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات

 االختبارات .

 األحباث وورقات العمل 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 الواجبات والتكليفات

 وغريها

 احملاضرات. التعرف على مرتب اجلرح والتعديل عند النقاد . 1-2

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات

 االختبارات .

 األحباث وورقات العمل 

والتكليفات الواجبات 

 وغريها

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرة مييز بني مرتباجلرح وكذلك التمييز بني مراتب التعديل 2-1

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 حل املشكلة 

 واجبات مجاعية وفردية

 االختبارات 

 العملية 

 والتحريرية 

 املالحظة

تقويم التكاليف 

 الفردية واجلماعية

   على اإلسناد ابلقبول أو الرد.حيكم  2-2

   مراتب اجلرح عند النقاديفسر  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 حل املشكالت يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق الواحد. 3-1

 املشروعااتلفردية و اجلماعية

 العصف الذهين

 املالحظة املباشرة 

التقارير الدورية عن 

 الطالب

   حيسن التعامل مع اآلخرين قواًل وعماًل . 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 حل املشكالت   يتواصل مع اآلخرين شفاهة وكتابة . 4-1

 املشروعات الفردية و اجلماعية

 لعب  األدوار

 التقاريرإعداد 

 املالحظة.

 تقويم األعمال

 التقارير الدورية

 

   . يف التشجري لرجال إسناد احلديثيستخدم تقنية املعلومات  4-2

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 مستمرة أحباث وتطبيقات عملية على طرق التخريج ودراسة اإلسانيد 1

 %05 مستمرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %20 الرابع عشر امتحان فصلي 3

 %60 نهاية العام امتحان هنائي 4

5    
6    

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

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

 مصادر التعّلم .مم
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
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 علم ختريج احلديث ، عبد الرمحن املرعشلي. -1

 طرق ختريج احلديث،أ.د عبد املهدي عبد القادر عبد اهلادي. -2

 أصول التخريج ودراسة األسانيد.للدكتور / حممود الطحان. -3

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

 وآخرون.-األسانيد، لسلطان العكايلةالواضح يف فن التخريج ودراسة  -1

 التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل ، بكر أبو زيد .. -2

 كشق اللثام عن طرق ختريج حديث سيد األنام . عبد املوجود حممد عبد اللطيف . -3

 ليباري   ، وسلطان العكايلة .كيف ندرس علم ختريج احلديث . محزة امل -4

 ديث ونقده ، تأصيل وتطبيق . د.عداب احلمش .حماضرات يف علم ختريج احل -5

 حصول التفريج بأصول التخريج.،ألمحد بن حممد الغماري. -6

 ضوابط اجلرح والتعديل عبد العزيز عبد اللطيف. -7

 املرتضي الزين امحد ،مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة -8

 ارق عوض اهلل حممدط ،يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات اإلرشادات -9

 منهج دراسة األسانيد واحلكم عليها ، د. وليد العاني. -10

 علي نايف بقاعي..دراسات أسانيد احلديث الشريف د -11

 التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل، بكر أبوزيد. -12

 . مصطفي إمساعيل،شفاء العليل بشرح ألفاظ وقواعد اجلرح والتعدي -13

 

 بهذا العلم. اجملالت العلمية املختصة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع السنة النبوية وعلومها، املشرف العام، د. فاحل الصغري

http://www.sonah.com 

 .ملتقى أهل احلديث -

 /http://www.saaid.net  شبكة صيد الفوائد اإلسالمية -

    http://www.meshkat.net/new/home.phpاإلسالميةشبكة املشكاة - 

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

 .األلفية، من إنتاج مؤسسة الرتاثاملكتبة  -

 املوسوعة الشاملة -

http://www.meshkat.net/new/home.php
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 املرافق املطلوبة .نن
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(: .40

 عة الدراسية على عدد مناسب من املقاعد تتناسب مع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبة.حتتوي القا

 أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
 القاعات حباجة إىل توفري أجهزة عرض، وكذلك لوحات ذكية

 )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى  .42
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

 جتيز معمل حاسوبي ملادة  التخريج.

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جججج
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .حححح
 .احملتوي-

 .طرق التدريس-

 تقييم عضو هيئة التدريس.-

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

 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( .

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. 

 إجراءات تطوير التدريس: .دددد
 .طيلة الفصل الدراسي التقويم الذاتي املستمر -

 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( . -
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 لتدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .ا-        

 كرتوني .التعليم االل-         

 الندوات واملؤمترات .-         

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .رررر
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 هـ1439.     -2-15 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 مقاصد الشريعة اسم املقرر:

 109614 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أأ
 109614 مقاصد الشريعة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .97
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .98
 ماجستري الدراسات اإلسالمية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .99

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

 السنة الثانية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .100
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .101
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .102
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .103

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
 :80 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

 %20 النسبة:  تذكر أخرى .ققق
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 تعليقات:

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تأهيل الدارس ليقتدرعلى بيان مقصد الشارع من كل حكم شرعي .

 العباد، اليت وضعت الشريعة من أجلها .تأهل الدارس ليقتدرعلى التمييز بني الضروري واحلاجي والتحسيين من مصاحل  –

 تأهل الدارس ليقتدرعلى الرتجيح بني االجتهادات املختلف فيها حبسب مقاصد الشريعة . –

 

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس .

 

 

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

 يدرس الطالب تعريف مقاصد الشريعة ، ومناذج منها، ومقاصد املكلف ، والتعرف على احليل والذرائع ، وطرق معرفة املقاصد

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 مقدمة حول املقاصد وأقسامها . -

 6 3 مقاصد الشارع ومناذج من مسائلها . -

 6 3 مقاصد املكلف ومناذج من مسائلها. -

 6 3 درس موجز عن احليل وسد الذرائع   -
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 6 3 ن طرق معرفة املقاصد .عدرس موجز  -

   
   
   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      15 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73
 

 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .74
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

معرفة كون الشريعة إمنا وضعت ملصاحل العباد يف الدنيا   1-1

 واآلخرة  معًا .

  

   معرفة مقاصد الشارع ومصاحل العباد معرفة دقيقة . - 1-2

   معرفة مقاصد املكلفني ،وضرورة موافقتها ملقصد الشارع. - 1-3

 املهارات املعرفية 2
   الباحث بني مناهج األصوليني يف التأليفأن يقارن  2-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أن يطبق الباحث اصطالحات أهل الفن من خالل حبوثه يف فن  2-2

 أصول الفقه

  

أن يستطيع الباحث حتليل املسائل األصوليه وعرضها وفق مناهج  2-3

 أهل الفن

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةعند عرض املعلومقوة التأثري على اآلخرين  3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   . مالحظة أداء اإللقاء والعرض 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

 %10 التاسعاألسبوع   4
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 ورش عمل ومسابقات

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

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

 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 

 مصادر التعّلم .هه
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 هـ (.790موافقات يف أصول الشريعة . للشاطيب )ت :  -  

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

 والنوازلجملة أصول / جملة اجلمعية الفقهية السعودية / جمالت أقسام الشريعو الدراسات اإلسالمية باجلامعات السعودية  / جملة األصول 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي . -

 جمالس األصوليني -

 

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

 املكتبة الشاملة

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .43
 تواصل مع فرع الطالبات /قاعات مناسبة / أجهزة شبكات 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 ية الذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .45
 العالقة باملقرر.برامج تدريبية ذات 

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

a.  استبانات 

b. تقارير 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شششش
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصص
a. . التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس 

b. . التعليم االلكرتوني 

c. . الندوات واملؤمترات 

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

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

 ة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.*تكوين جلن
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 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .طططط
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة

 
 

 د/ يوسف بن سعيد الغمدي الربانمج:اسم منسق 

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

 

 

 

 

 نصوص تفسيرية  اسم املقرر:

 109615 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-25اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 نصوص تفسيرية.. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .104
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .105
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .106

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

 ير.األولى من مرحلة الماجيست. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .107
 اليوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .108
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .109
القاعات الدراسية للمركز بكلية الشريعة املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .110

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ششش
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ثث
 املقرر الرئيس؟ ما هدف -1

بَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا قف على مقاصده يتفهم معانيه ويتدبر الطالب كتاب هللا ويأن  -أ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

 29ص :األَْلبَابِ 

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

 الطالب على هدايات اآليات ومقاصدها.تعرف يأن  -ج

 معرفة المناسبات بين اآليات والسور، وعالقة أول السورة بآخرها. -د

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

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

 تكوين ملكة يستطيع بها تفسير القرآن واستخراج األحكام الشرعية.

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

 ــ االستفادة من البرامج التقنية في مجال الدراسات القرآنية .

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

 الطريقة المثلى لتفسيره.

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ف
يدرس الطالب من أين يستمد التفسري، كما يدرس بيان أسباب ما قد يكون ظاهره التعارض بني أقوال املفسرين،  وصف عام للمقرر:

 كما يدرس مقاطع من سورة مدنية وسورة مكية.
 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 2 
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 ــ أهمية تفسري كالم اهلل تعاىل .

ــ استمداد التفسري من كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 وكالم الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني رمحهم اهلل  ولغة العرب .

أسباب ما قد يكون ظاهره التعارض بني  أقوال املفسرين وإيضاح أنواع ــ بيان 

 ذلك التعارض والتوفيق بني أقوال املفسرين ما أمكن ذلك .

ــ الرتجيح بني أقوال املفسرين عند إمكانية التوفيق بينها بإتباع طرق الرتجيح 

 ..اخل .من آية  تشهد للقول الراجح أو حديث  أو سياق أو إمجاع أو لغة أو..

ــ دراسة مقاطع من سورة مدنية وهي سورة النساء وسورة مكية وهي سورة  

 . األنعام ويالحظ يف تلك الدراسة تطبيق املقدمة

1 2 

 2 2 مقطع من سورة النساء -1

 2 2 مقطع من سورة النساء -2

 2 2 مقطع من سورة النساء -3

 2 2 مقطع من سورة األنعام -4

 2 2 مقطع من سورة األنعام -5

 2 2 من سورة األنعام مقطع -6

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

زيارة  ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

المكتبة 

المركزية 

ومركز 

 األبحاث

  

زيارة  ال يوجد ال يوجد 2 الساعات املعتمدة

المكتبة 

 المركزية

ومركز 

 األبحاث
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايففردي )التعلم ال -عدد ساعات الدراسة  .78
 ساعة 16

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .79
 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 

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-
1 

تنمية قدرات الطالب لتحليل ألفاظ اآلية القرآنية وكيف تستخلص الدروس، وتعرف حكم 

 التشريع.

 األسئلة المباشرة (1 المحاضرات

 .واالختبارات الشفوية

 
1-
2 

 المناقشة العلمية .تكوينملكةتمكنالطالبمنتفسيرالقرآنالكريمبالطرقالصحيحة؛وذلكمنخاللدراسةالتفسيرمنمصادره
بالمشاركات والمناقشات 

 المرتبطة بالمادة
تكليف الطالب  (1

رصد الشبهات ب

حول القرآن 

وتفنيدها  ،وتفسيره

 والرد عليها.

1-
3 

، والعظات، واألخالق، وتطبيق ما فيه من األحكام، ربط الطالب بكتاب هللا
 .والعبر

التدريب 
 العملي.

 .إعداد البحوث

 املهارات املعرفية 2
2-
1 

ــ استعراض كتب علوم  ــ تنمية قدرات الطالب لمعرفة علوم القرآن الكريم .

 القرآن الكريم.
 . تكليفالطالب

2-
2 

ــ استعراض الدراسات  المناسبة بين السور والمناسبات بين اآليات وإيضاح ترابطها .ــ معرفة 

 القرآنية المعاصرة .
 . االختبارات

2-
3 

ــ إعداد األبحاث العلمية في  ــ معرفة أسباب النزول .

أحد مواضيع علوم القرآن 

 الكريم.

محاولة محاكاة علماء اإلسالم 
 فيتناولهملعلومالقرآنالكريم

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-
1 

، ــ تنمية مهارة اإللقاء أمام اآلخرين  وتدريبالطالبعلىالمشاركةالجماعية

 .وكلطالبيتحملمهمتهبحيثاليعتمدفيإتمامواجباتهعلىاآلخرين؛ألنالغرضهواالعتمادعلىالنفس

المنتديات العلمية والفكرية 

 المتنوعة .
اإللقاء المواقف العلمية في 
 والدروس

3-
2 

 ــ استثمار المحاورات والمناقشات لتنمية العالقة مع اآلخرين.

 

المحاورات والنقاشات حول 

المسائل العلمية المتعلقة 

 بالتفسير .

 مواجهة الجمهور وتعليقاتهم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

4-
1 

 

 ــ القدرة على استخدام االنترنت في مجال التخصص . 

إتاحة هذه البرامج للطالب 
وتدريبهم على اإلفادة منها 
وتطبيقها على مسائل 

 وأبحاث التفسير المختلفة .

 .األسئلةالشفوية

 

4-
2 

العمل الجماعي بين  ــ القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال التخصص .
النقد الطالب؛فيكون 

والتعليقعلىكلمجموعة؛وبذلك 
تنمى مهارةالتواصل بين 

 الطالب

االختبار الذي يعتمد على التذكر 
 والحفظ

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-
1 

   

5-
2 

   

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 4 3 مشروع جماعي. 1

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

 4 7 .اختبار قصير 3

 4 4 .1اختبار دوري 4

 4 9 .2اختبار دوري 5

 20 8 اختبار نصف الفصل. 6

 60 16 اختبار نهاية الفصل. 7

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 متابعة القسم ألساتذته .ــ 

 ــ إقامة ندوات لتعريف األساتذة بمثل هذه الواجبات .

 ــ النظر إلى الساعات المكتبية ، وساعات اإلرشاد بما يضمن التحفيز عليها .
 مصادر التعّلم .يي
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:

 تأويل القرآن لإلمام محمد بن جرير الطبري .ـ تفسير جامع البيان في 1

 ـ تفسير الجامع ألحكام القرآن لإلمام محمد بن أحمد القرطبي .2

 ـ تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور .3

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

 ــ تفسير معالم التنزيل  للبغوي .

 ــ تفسير المحرر الوجيز البن عطية . 

 ــ تفسير الكشاف للزمخشري.

 ــ تفسير القرآن العظيم البن كثير . 

 ــ تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي .

 ــ تفسير الدر المنثور للسيوطي .

 وغيرها من كتب التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 

 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 3

 .الجمعيةالعلميةالسعوديةللتفسيروعلومالقرآن. مجلةالدراساتالقرآنية -أ 

 .معهداإلمامالشاطبيبجدة. مجلةمعهداإلمامالشاطبيللدراساتالقرآنية -ب 

 .مجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشريفبالمدينةالنبوية. مجلةالبحوثوالدراساتالقرآنية -ج 

 .وقعملتقىأهاللتفسيرم -د 

 .موقعملتقىأهاللحديث -هـ 

 .جامعةالملكعبدالعزيز. موقعكرسيالمعلممحمدعوضبنالدنللدراساتالقرآنية  -و 

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

 .الجامعالكبيرـمكتبةالملكعبداللهبجامعةأمالقرى -أ

 .برنامجالمكتبةالشاملة -ب
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 .الجامعالكبيرلمؤسسةالتراث -ج

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .46

 .طالبا  ( 24) قاعةدراسيةسعة -أ

 .مكتبةورقيةوحاسوبيةخاصةبالمركز -ب

 قاعة تفاعلية خاصة بالمركز. -ج

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .47
 .معملحاسبللتدريبعلىالبرامجالحاسوبيةالمختصة -أ 

 تجهيز القاعات بالشاشات الذكية. –ب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .48
 .معملللحاسباآللي

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظ
 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على  .عععع
 .عمالستبيانعلىعينةعشوائيةمنالطالب؛للكشفعنالسلبياتوااليجابياتمنوجهةنظرالطالب -أ

 .نتائجاالختبارالتحريريوالشفوي -ب

 .إدارةنقاشمعبعضالطالبلتقييمالمقرر -ج

 القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو .غغغغ
 .االستفادةمنمالحظاتاألساتذةفيمادةالمقرر -أ

 .عرضنتائجعينةعشوائيةمنالطالبعلىمحكمخارجي -ب

 .استبانةرأيالخريجين -ج

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف
 

 .إقامةدوراتتدريبيةوتطويريةمستمرةألعضاءهيئةالتدريستخصتطويرتدريسكافةتخصصاتالدراساتاإلسالمية -أ

 .مشاركةأساتذةزائرينمنالخارج -ب
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 . توفيرالوسائاللجديدةالمعينةعلىتدريسالمقرر -ج

 .إيجادبرامجمساعدةللطالبالضعفاءعلميا   -د

 .حوافزمعنويةوماديةللطالبالمتميزين -هـ 

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

 .كلهامناسبة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .كككك
 .جمعالتقاريروالتقييماتومراجعتهبشكلعام -أ

 .استضافةخبيرلتقويمالمقرر -ب
 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

   مقارنة األديان اسم املقرر:

 109616 رمز املقرر:
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 دراسي منوذج توصيف مقرر

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-5  اتريخ التوصيف:

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

 

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة  .جج
 )    ( مقارنة األديان. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .111
 1. عدد الساعات املعتمدة: 2 .112
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .113

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

 ماجستري الدراسات اإلسالمية

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .114
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .115
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .116
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .117

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
 :50 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظظظ
 :20 النسبة 

    

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
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 تذكر أخرى .أأأأ
 :30 النسبة 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .قارنات األديان املسائل املشكلة املتعلقة مب تعرف الطالب على -1

التعرف على أوضاعها احلالية ومدى التزامها بأصوهلا عقديا و فكريا و املعاصرة ودراستها األديان بأهم  الطالبتعريف  -2

 العقدية و الفكرية وما طرأ عليها من تغيري. 

قربها عن طريق دراستها دراسة نقدية على ضوء يف الديانات األخرى على مظاهر االحنراف العقدي واملنهجي  الطالبوقوف  -3

  اوحكمه تلك األديانع بيان موقف أهل السنة واجلماعة احلقائق الشرعية واملنهجية العلمية مو بعدها عن اإلسالم و 

بالعوامل الداخلية واخلارجية اليت أدت إىل االحنراف العقدي و الفكري لديهم ، تفاديًا هلا وآلثارها السيئة  الطالبتعريف  -4

 على املسلمني .

ها ويكون موقفه من هذه األصوليات يعرف املسلم أين يضع قدمه يف مواجهتللدراسة املتعمقة هلذه األصوليات احلديثة ا -5

 .ضالهلا مبنيا على علم ودراية بها ليأمن شرها ويعرف جوانب 

)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(.  

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس . -

 مقارنته مع مقررات أقسام العقيدة يف اجلامعات السعودية -

 التواصل مع االعتماد األكادميي بوزارة التعليم ليتطابق مع و ثيقة االعتماد األكادميي يف الدراسات اإلسالمية
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 يل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودلوصف املقرر الدراسي  .ق
 وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مقدمات املادة والتعريف بها وحمتوياتها و تناوالتها  

  . تعريف الدين وفطرية التدين ، وحاجة اإلنسان إليه 

  أصل البشرية كان على التوحيد ، والشرك طارئ ، وبيان بطالن نظرية

 التطور. 

1 1 

  ، علم مقارنة األديان : تعريفه ، مشروعيته ، األسس املنهجية لدراستها 

 الفروق بني أهل السنة وخمالفيهم يف دراستها 

  دراسة الغرب لألديان و فلسفته و فلسفة التدين مع عرض بعض نظرياتهم و

 ا نقضه

3 3 

  . ) أصول الديانات الوثنية وفلسفتها ) تاريخ الشرك والوثنية يف بين آدم 

 أ. الغلو يف الصاحلني ) عبادة األصنام ( .   

 ب. عبادة الكواكب .   

 ج. عبادة اإلنسان واحليوان واملالئكة واجلن .    

1 1 

  ، الديانات الوثنية 

 كل واحدة منهن حتليلية لدراسة 

 من الناحية التارخيية اختصارًا 

وتفصياًل من اجلوانب العقدية وأثرها يف األمة اإلسالمية ، وتركيزًا على 

 الديانات ذات األثر الكبري على العامل اإلسالمي : 

 أ. الرباهمة ) الربهمية ( . 

 ب. املصرية القدمية . 

 ج. اهلندوسية . 

 د . السيخية . 

 هـ . اجملوسية . 

 ية . و . البوذ

 . الزرادشتية .    ز

4 4 

  أهم القضايا ذات األصول الوثنية . عرض و حتليل 

 أ. احللول .   

 ب. وحدة الوجود .   

 ج. الصلب .   

 د. التثليث .   

3 3 
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 هـ . الثانوية .   

 و . عبادة   

  : اليهودية 

 عقائد بين إسرائيل كما يصورها القرآن والسنة و صفاتهم وأخالقهم .  -1

تأصيل عقائد بين إسرائيل من مصادرهم املقدسة املعتمدة عندهم  -2

وحتديد جوانب التحريف والتبديل لديهم فيما يتعلق باهلل تعاىل وباألنبياء 

 وعالقتهم باألمم األخرى ، مع الدراسة النقدية لتلك العقائد . 

األسفار اخلفية ) التلمود ، والربوتوكوالت ( مع دراسة مظاهر تطبيقها  -3

 و أثرهاالعصر احلاضر  يف

2 2 

  : النصرانية 

 املسيح عليه السالم وأمه كما يصورها القرآن والسنة املطهرة .  -1

 عقائد النصارى كما وردت يف القرآن والسنة .  -2

تأصيل عقائد النصارى من مصادرهم املقدسة املعتمدة لديهم ، املكملة  -3

للعهد القديم وحتديد مظاهر التحريف فيها ، والنصوص املبدلة ، 

 خاصة فيما يتعلق بالتثليث اخلطيئة والصلب والقداء والقيامة . 

 مقارنة بني نصوص العهد اجلديد ) األناجيل األربعة ( .  -4

 ائل بولس ، وبينها وبني إجنيل برنابا . مقارنة بينها وبني رس -5

مظاهر اخلالف بني الفرق النصرانية ) الكاثوليك ،األرثوذكس ،  -6

 الربوتستانت 

3 3 

  : بني اليهودية والنصرانية 

 األصول الوثنية يف اليهودية والنصرانية .  -1

 .  أمة اإلسالم  والعالقة بني اليهود والنصارى  -2

خطورة الدعوة إىل التقارب بني اإلسالم وبني اليهودية والنصرانية وبني  -3

اإلسالم وما يسمى بالدعوة إىل اإلبراهيمية وبيان حقيقة أهدافها 

 ومراميها . 

قضية احلوار بني األديان وخطة الفاتيكان وغريه لوضع قاسم مشرتك  -4

ابعة املؤمترات لألديان السماوية أو أتباع املّلة اإلبراهيمية بزعمهم ومت

 والندوات والدوريات عنها.

حكم اإلسالم يف اليهود والنصارى ، ونسخه جلميع الشرائع السابقة ،  -5

 وبيان أنه الدين اخلامت الذي ال يقبل اهلل دينًا سواه . 

3 3 

  مقدمة عن أفول مشس الالدينية وبيان أن األديان كلها تعيش صحوة

 وانتفاضة وعودة  إىل اجلذور.
1 1 

  :احلركة اإلصالحية اليهودية وتشمل الدراسة 

 أ ـ حقيقتها وأسباب ظهورها 

 ب ـ موقفها من املتدينني األصوليني 

3 3 
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 جـ ـ موقفها من إسرائيل 

 د ـ موقفها من اإلسالم وإمكان اإلفادة منها يف مقاومة األرض املوعودة 

 الفرق اليهودية املعاصرة.  -

 أثر العقيدة اليهودية يف الفكر الصهيوني.  -

  :األصولية النصرانية وتأثريها على املسلمني وتشمل 

 أ ـ اإلجنيليون وفرقهم مثل:              

 ـ األلفيون ودعاة معركة أرجمدون أو"هرجمدون"              

 ـ الصهيونية اإلجنيلية               

 ب ـ شهود يهوه عقائدهم ونشاطهم           

 جـ ـ التجديد الكاثوليكي           

 د ـ حركات أخرى مثل: املوفية، املورمن وأشباهها           

4 4 

  :األصولية اهلندوسية وتشمل 

 أ  ـ نشأتها حقيقتها أسبابها           

 ب ـ احلركات اهلندوسية املتطرفة الناشئة عنها           

 جـ ـ موقفها من اإلسالم يف القارة اهلندية والغرب           

1 1 

  :العودة إىل الكنفوشيوسية يف الصني 

 أ ـ أسباب هذه العودة           

 ب ـ مالحمها           

 جـ ـ مستقبلها وأثرها على املسلمني يف الصني          

1 1 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      30 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 ساعة 90

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .84
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثاً  -

 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 للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

املتقدمة ذات الطابع املنهجي  دراسة األديان مصادر معرفة  1-1

  املتميز

  

معرفة النص الشرعي النقي من التحريف و آلية التعامل معه و  1-2

 االستنباط

  

   مناهج النقد العلمي لألديان املنحرفة معرفة طرائق و 1-3
 املهارات املعرفية 2

اإلسالم واألديان األخرى يف عقائدها و  بني الباحثأن يقارن  2-1

 أفكارها وتعاملها مع الوحي و غاية و جود العبد

  

بالنص الشرعي السليم كماأرادسبحانه  الباحث يستدل أن 2-2

 وتعاىل

  

   مصطلحات وعبارت دراسة األديان يف أحباثهأن يستخدم الباحث  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم 3-2

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
   تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   اجلسدالتحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة  5-2
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 مستمر واجبات منزلية  1

 %10 مستمر لقياس االستيعاب واملذاكرةأسئلة شفهية مباشرة  2

 %20 مستمر تقارير أو أوراق حبثية 3

 %10 مستمر ورش عمل أومسابقات 4

 %50 أخر أسبوع  امتحان نهائي 5

6    

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

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

 مصادر التعّلم .ببب
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

  امللل و النحل للشهرستاني-1 -1

 علم امللل و مناهج العلماء فيه ،      امحد عبداهلل جود -2

 
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .9
 الفصل البن حزم .1

 جمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  .2

 اجلواب الصحيح  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية . .3

 النبوات ، ابن تيمية .  .4

 هداية احليارة البن القيم  .5

 إظهار احلق ، رمحة اهلل اهلندي .  .6

 حماضرات يف النصرانية ، حممد أبو زهرة .  .7

 اليهود يف القرآن والسنة ، د . حممد أديب الصاحل .  .8

 الديانات ، أمحد مظهر .  .9
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 األسفار املقدسة ، علي عبد الواحد وايف .  .10

 مقارنة األديان ، أمحد شليب .  .11

 السيخ تلك القوة اخلفية ، حممد إبراهيم الشيباني .  .12

 البوذية ، تارخيها عقائدها وعالقة الصوفية بها ، د. عبد اهلل نومسوك .  .13

 اهلند القدمية حضارتها ودياناتها ، د. حممد إمساعيل الندوي .  .14

 اهلند عقائدها وأساطريها ، عبد الرمحن محدي .  .15

 ومسرتي ) كتاب اهلندوس املقدس ( ، ترمجة إحسان حقي ط : دار اليقظة . من .16

 يف العقائد واألديان ، د. حممد جابر عبد العال .  .17

 مصر من اإلسكندر األكرب حتى الفتح العربي ، مصطفى العبادي .   .18

 دراسات يف الدين ، حبوث ممهدة لدراسة األديان ، حممود مزروعة .  .19

 فصول يف أديان اهلند الكربى ، حممد مصطفى األعظمي .  .20

 الشخصية اليهودية يف القرآن ، د . صالح اخلالدي .  .21

 تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم ، حممد عزة دروزه .  .22

 بروتوكوالت حكماء صهيون ، ترمجة حممد خليفة .  .23

  الفروق العقدية بني املذاهب املسيحية ، القس إبراهيم عبد السيد . .24

 موسوعة تاريخ األقباط زكي شنودة .  .25

 اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان ، بكر أبو زيد .  .26

 صاحل بن عبداهلل اهلذلول  األصولية اإلجنيلية     .27

 حممد السماك     الصهيونية املسيحية  .28

 األصولية يف العامل الغربي        ريتشارد هربد دكميجان، ترمجةوتعليق: عبد الوارث سعيد   .29

 شهود يهوه ـ التطرف املسيحي يف مصر أبو إسالم أمحد عبد اهلل   .30

 عبدالوهاب املسريي  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   .31

 البعد الديين يف السياسة األمريكية    يوسف احلسن   .32

 حسن ظاظا  كر اليهودي احلديث        الف  .33

 اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان ، بكر أبو زيد   .34

 إمساعيل الفاروقي . أصول الصهيونية يف الدين اليهودي   .35

 د. حممد مصطفى األعظمي 0 فصول يف أديان اهلند الكربى       .36

 
 راسات اإلسالمية الرياض / جمالت الدراسات اإلسالمية باجلامعاتجملة مجعية العقيدة باملدينة  / جملة الد

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع رسالة اإلسالم  .  -

 مكتبة املهتدين . -
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 املكتبة الوقفية

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

 املكتبة الشاملة

 املرافق املطلوبة .تتت
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(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .49

 قاعات مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 يةالذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .51
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات  -

 تقارير

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .نننن
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .هههه
 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 .التعليم االلكرتوني  -
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 الندوات واملؤمترات .

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .يييي
 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة
 

 د. يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

  (2أصول فقه ) اسم املقرر:

 109617رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-1-20اتريخ التوصيف:

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

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .خخ
 )    (  2أصول فقه . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .118
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .119
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .120

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

 السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .121
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .122
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .123
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .124

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
 :80 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .جججج
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .هههه
    

 تذكر أخرى .وووو
 :20 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ـ حفظ الدين وذلك بصون أدلته ) ألفاظها ـ معانيها ـ دالالتها ( من التحريف والعبث . 1

 ما قد يبدو هلم من تعارض بني بعض األدلة .ـ االرتقاء بالعلماء املقتصدين إىل القدرة على دفع 2 (1

والقدرة على اختيار ما صح دليله وقوي ، ووضح منه مقصد الشارع ؛ من أقوال الفقهاء فيما اختلفوا فيه . والقدرة على تطبيق األحكام  

 الشرعية على حياة الناس تطبيقًا سليمًا بال احنراف وال ابتدع .

 ببيان األحكام الشرعية واستنباطها. ـ تكوين فقهاء جمتهدين يقومون 3

)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(.  

 املركز للنظر يف املقررات .عقد حلقات نقاش داخل جملس  -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس .

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

 عند األصوليني، واالستصحاب ، ومسالك إثبات العلة والتعارض والرجيحيدرس الطالب خرب األحاد 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 خرب اآلحاد  -1

 
3 6 

 االستصحاب -2

 
3 6 

 . مسالك إثبات العلة باالستنباط      -3

 
3 6 
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 ختصيص العلة الشرعية -4

 
3 6 

 التعارض والرتجيح  -5

 
3 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      15 ساعات التدريس الفعلية
       الساعات املعتمدة

 

 أسبوعياً: ( اليت يقوم هبا الطالب خاللالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .88
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .89
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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

رفع مستوى الباحث وحتسني قدرته على معرفة كيفية بناء  1-1

 األحكام الشرعية على أدلتها .

  

   املعرفة مبصادر التشريع وطريقة االستدالل من خالهلا . 1-2

   معرفة مناهج املؤلفني يف أصول الفقه وطريقة عرضهم للمسائل 1-3

 املهارات املعرفية 2
   أن يقارن الباحث بني مناهج األصوليني يف التأليف 2-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أن يطبق الباحث اصطالحات أهل الفن من خالل حبوثه يف فن  2-2

 أصول الفقه

  

أن يستطيع الباحث حتليل املسائل األصوليه وعرضها وفق مناهج  2-3

 أهل الفن

  

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
   ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1

   استكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخرين وتوجيههم  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت اإلنصات اجليد،والتحدث عند  5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

 %10 األسبوع التاسع  4
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 ورش عمل ومسابقات

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

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

 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم .ثثث
 ملطلوبة:. أدرج الكتب املقررة ا1

 روضة الناظر البن قدامة .

 شرح خمتصر الروضة للطويف . -

 شرح الكوكب املنري للفتوحي -

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

 السعودية  / جملة األصول والنوازلجملة أصول / جملة اجلمعية الفقهية السعودية / جمالت أقسام الشريعو الدراسات اإلسالمية باجلامعات 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي . -

 جمالس األصوليني .

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

 املكتبة الشاملة

 املرافق املطلوبة.ججج
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(:
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .52
 مناسبة / أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالباتقاعات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
 ية الذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .54
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات  -

 تقارير

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتتت
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .ثثثثث
 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 التعليم االلكرتوني . -

 الندوات واملؤمترات .

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

 أخرى(:
 تها.*حتليل نتائج االختبارات، ومعرفة مواضع ضعف الطالب، والسعي يف معاجل

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ححححح
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 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر .

 ورش عمل ألساتذة املقرر .

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي منسق الربانمج: اسم

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

 

 دراسات فقهية مقارنة اسم املقرر:

 109618 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-5اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 فقهيه مقارنة ،دراسات . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .125
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .126
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .127

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

 األولىالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .128
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .129
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .130
 مبنى كلية الشريعة.املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .131

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .حححح
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .يييي
    

  النسبة:  تذكر أخرى .كككك
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 تعليقات:

 

 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الفقهية.اطالع الطالب على المذاهب  .ج

 تنمية الملكة الفقهية لدى الطالب ، وقدرته على المناقشة والحوار. .ح

 بيان سعة الشريعة اإلسالمية وشموليتها. .خ
)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(.  
المراجعة الدورية للمقرر مع المتخصصين ،واشراك الطالب في بعض هذه النقاشات ، وأمكانية االستفادة من تقنية المعلومات في 

 ا..سرعة الحصول عليه

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

الفقه المقارن يقوم بدراسة المسائل الفقهية ، وفي الغالب تكون مسائل فقهية معاصرة ، تدرس دراسة فقهية 

 الفقهية المعتمدة وكذلك اقوال الصحابة والتابعين ان وجدت.مقارنة بين المذاهب 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .91
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مقدمة في الفقه المقارن 

 8 4 القبض الحكمي وتطبيقاته المعاصرة

 8 4 اإللزام بالوعد

 8 4 موت الدماغ

 6 3 االحتكار والتسعير

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .92
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 64     64 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .93
 يوجدال 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .94
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 التفاعل  المحاضرات المقررة معرفة الطالب أسس ومعايير مناقشة المسائل الفقهية 1-1

 المشاركة الجادة النقاش الفي القاعة توسيع مدارك الطالب باالطالع على المذاهب األخرى 1-2

 الواجبات القيمة الواجبات المنزلية  1-3

 املهارات املعرفية 2
 مشاركته في المناقشة المشاركة في مناقشة المسألة تمرس الطالب على آليات وطرق مناقشة المسائل الفقهية  2-1

قياس قبوله لقول  بيان قوة القول المخالف نبذ التعصب المذهبي وقبول الرأي اآلخر المدعم بالدليل 2-2

 المخالف

2-3    
 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3

تعويد الطالب على تكوين عالقات شخصية مع المتخصصين في  3-1

 هذا الفن لزيادة مهاراته وملكته الفقهية.

المناقشات الفصلية والواجبات 

 المنزلية

تفاعله مع المناقشات 

وحل الواجبات 

 المنزلية.

3-2    
 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4

حث الطالب على االشتراك في  التعرف على محركات البحث ذات الصلة بالمواقع الفقهية 4-1

 هذه المواقع

تكليفهم بواجبات 

منزلية باالستعانة بهذه 

 المحركات.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 التفاعل مع المناقشات. المناقشات الفصلية الذي يذهب اليهسعة صدره عند مناقشة االقوال ، ومنها القول  5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .95
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 كل ثالثة اسابيع بحوث فردية قصيرة 1

2 
نهاية الفصل  بحوث فصلي فردي

 األول

10% 

3 
نهاية الفصل  بحث جماعي ، كل خمسة طالب في بحث

 الثاني

10% 

 %20  اختبارنصفي 4

 %40  اختبار نهائي 5

6    

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

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

 مصادر التعّلم.ححح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 التوجد كتب مقررة ، بل مسائل تطرح في حينها للمناقشة والدراسة . 
 

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

الحاوي الكبير ، المجموع شرح المهذب ، المغني البن قدامة ،بداية المجتهد ، السيل الجرار ، 
 الخيرة 
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غيرها من الفقهي ، مجلة البحوث العلمية ، مجلة الجمعية الفقهية وومن المجالت : مجلة المجمع 
 المجالت ذات الصلة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 برنامج المكتبة الشاملة ، موقع الملتقى الفقهي ، موقع الجمعية الفقهية السعودية .

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

برنامج المكتب الشاملة ، الدروس العلمية المتخصصة المسجلة على ذاكرة متنقلة ، المقاطع 
 الصوتية لدروس أهل العلم الموجودة في الجوالت الذكية.

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .55

طاوالت دائرية ال تقل عن خمس طاوالت مع كل طاولة أربعة مترا ، وبه  40يحاجة الى قاعة محاضرات مقاس ال يقل مساحتها عن 

 كراسي ، وذلك يساعد على تحقيق فاعلية المناقشة والحوار.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .56
 شاشة ذكية ، شاشة عرض مع بروجوكتور أو داتاشو.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا   .57
 ال يحتاج

 

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

والنهائية والبحوث التي من خالل المناقشات في قاعة المحاضرات ، ومن خالل االختبارات الفصلية 

 يقدمونها .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذذذذ
 أن يقوم الطالب بطرج مسائلة كاملة على زمالئه ، ويناقشها مناقشة فقهية علمية .

 إجراءات تطوير التدريس: .ررررر
 . من خالل العصف الذهني في مجموعات متخصصة ، عقد ورش عمل دورية
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اسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .ززززز
 تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة

لفصلية والجماعية ، وكذلك عيينات عشوائية من اخذ عيينات عشوائية من بحوث الطالب القصيرية وا

 االختبارات ، واسناد تصحيحها العضاء تدريس آخرين .

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .سسسسس
 من خالل ورش عمل دورية ، ومن خالل مجموعات العمل المتخصصة) واتس أب(

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي الربانمج:اسم منسق 

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

 

  نصوص حديثية اسم املقرر:

 109619 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 

 

222 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-25  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 حديثية  الرمز)             (نصوص . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .132
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .133
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .134

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

 السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .135
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .136
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .137
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .138

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
 :70 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .مممم
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس
    

 تذكر أخرى .عععع
 :30 النسبة 
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 تعليقات:

 

 األهداف .سس
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .لثالثني حديثًا من الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد  وتفصيلية حتليليةدراسة 

 األهداف اخلاصة:

 إكساب الطالب املعرفة بعالقة احلديث التحليلي باحلديث املوضوعي ، وأنواع التصنيف فيه . -7

من األحاديث يف خمتلف أبواب العلم الشرعي ،حتى يكون لدى الطالب أملام بأطراف السنة ،ومعرفة كيفية تدريس مناذج  -8

 حتليل احلديث.

 وقوف الطالب على املنهج األمثل لشرح احلديث سندًا ومتنا بطريقة تفصيلية  . -9

ح،والوقوف على األحاديث تنمية ملكة البحث واملناقشة لدى الطالب الستنباط األحكام واملسائل ،وطرق الرتجي -10

 املتعارضة ظاهرا  ودفع موهم التعارض فيها.

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها .*

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

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

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

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

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

 .حتليلية لثالثني حديثًا من الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد دراسة 

باب، وبيان لطائف اإلسناد، وصيغ التحمل واألداء تقوم على : ختريج احلديث، والتعريف بالراوي األعلى ، وتوضيح املناسبة بني احلديث و ال

األلفاظ اللغوية املوجودة يف احلديث، والكالم على ما يتعلق باحلديث من مباحث ومسائل، ومناقشة  اليت يستعملها أئمة احلديث ،وبيان

موهم التعارض فيها، وربط احلديث بالواقع ودفع  ،اآلراء املختلفة وبيان الراجح ووجه رجحانه ، والوقوف على األحاديث املتعارضة ظاهرًا

 املعاصر ما أمكن ،ثم ذكر ما يستفاد من احلديث من فوائد و أحكام وغري ذلك .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .96
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أواًل: املقدمات وتشمل :

ودوره يف خدمة السنة  ،شروحات احلديث األخرىمقدمة يف نشأة هذا الفن وعالقته بأنواع -

 .النبوية والفقه 

 املراد باحلديث التحليلي وعالقته باحلديث املوضوعي .-

 أهمية دراسته .-

 أنواع التصنيف فيه والتعريف بأهم املصنفات فيه إمجااًل .-

 

3 6 

 ثانيًا: الدراسة التطبيقية وتشمل:

الدراسة التحليلية لثالثني حديثًا من أحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، والسنن األربع ، 

 وهي كالتالي:     –رمحه اهلل  –ومسند األمام أمحد  

 األحاديث املختارة من صحيح البخاري :  

 احلديث . إمنا األعمال بالنيات ...    :حديث عمر-1

من الوحي الرؤيا الصاحلة  أول ما بدئ به رسول اهلل  حديث عائشة رضي اهلل عنها : -2

...  . احلديث 

أن أبا سفيان بن حرب أخربه أن هرقل أرسل إليه يف ركب من    :حديث ابن عباس -3 

 احلديث . قريش ... 

27 54 
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 احلديث . م على مخس ... بين اإلسال   :حديث ابن عمر -4

 احلديث . بهن حالوة اإلميان ... ثالث من كن فيه  وجد    :حديث أنس -5

 احلديث . بايعوني على أال تشركوا باهلل شيئًا ...    :حديث عبادة ابن الصامت -6

عن اإلميان واإلسالم واإلحسان وهو  النيب  يف سؤال جربيل  حديث أبي هريرة -7

 .  سؤال    جربيل  احلديث املعروف حبديث 

 احلديث . احلالل بني واحلرام بني ...    :حديث النعمان بن بشري -8

فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى امسه  أي يوم هذا ؟!    :حديث أبي بكرة -9

  أليس يوم النحر ؟!    :فقال 

 احلديث . مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم ...    :حديث أبي موسى -10

 احلديث . إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ...    :حديث عبداهلل بن عمرو -11

يا أبا   :يف املسجد عند غروب الشمس فقال  كنت مع النيب  : حديث أبي ذر -12

 احلديث .    ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟ ... 

 

 

 األحاديث املختارة من صحيح مسلم :

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول اهلل  قال :  حديث سعيد بن املسيب عن أبيه -13

 ... فوجد عنده أبا جهل    . احلديث 

 احلديث . الدين نصيحة ...    :حديث متيم الداري -14

يذكر  أيكم مسع رسول اهلل فقال :  قال : كنا عند عمر حديث حذيفة -15

 احلديث . الفنت ... 

 . بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريباً     :قال : قال رسول اهلل  حديث أبي هريرة -16

 . ثالثة يؤتون أجرهم مرتني    :قال : قال رسول اهلل  حديث أبي موسى -17
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 . كن أن ينزل فيكم ابن مريم ليوش   :حديث أبي هريرة -18

الصالة املكتوبة : من توضأ للصالة فأسبغ ثم مشى إىل  حديث محران موىل عثمان -19

 ... . احلديث 

 احلديث . طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ...    :حديث أبي هريرة -20

 لقد هممت أن آمر رجاًل يصلي بالناس ثم أخالف إىل ...    :حديث أبي هريرة -21

 احلديث .

ال تنكح األيم حتى تستأمر ، و التنكح  قال :  أن رسول اهلل  حديث أبي هريرة -22

 . البكر تستأذن 

 احلديث . ما يلبس احملرم من الثياب ؟ ...    :حديث ابن عمر -23

ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها  خيطب يقول :  مسعت النيب  حديث ابن عباس -24

 احلديث . حمرم ، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ... 

قال : كان املسلمون ال ينظرون إىل أبي سفيان وال يقاعدونه فقال  ابن عباس حديث -25

  يا نيب اهلل ثالث أعطيتهن قال النيب : :   ... نعم ؟ . احلديث 

ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا    :قال : قال رسول اهلل  حديث أنس -26

 . فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة 

 

 األحاديث املختارة من السنن األربع ومسند أمحد :

يف زواج بروع بنت واشق دون أن يسمى هلا مهرًا وقضاء  حديث عبداهلل بن مسعود -27

 جها عندما مات ... من سنن أبي داود .بالصداق كاماًل و باملرياث من زو النيب 

احلديث .  يوشك أن يتداعى عليكم األمم ...    :قال : قال النيب  حديث ثوبان -28

 سنن أبي داود .

 احلديث . أفطر احلاجم واحملجوم ...  حديث شداد بن أوس : -29

يف الزنا بالرجم على  يف قضاء النيب    :حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل -30

 سنن الرتميذي . الثيب 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .97
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

      ساعة  60 ساعات التدريس الفعلية

      ساعتان الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .98
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .99
 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

أن يتعرف الطالب على الحديث التحليلي من  1-1

 حيث:أهميته،ونشأته،وخصائصه.   
 احملاضرات.

 

 املناقشة واحلوار.

 تكاليف وواجبات. 

   

 االختبارات . 

 وورقات العمل . 

الواجبات والتكليفات 

 وغريها

   

يرتب اخلطوات العملية إلعداد البحث يف احلديث التحليلي وهي  1-2
ختريج احلديث، والتعريف ابلراوي، وتوضيح املناسبة بني احلديث و كالتايل:

الباب، وبيان لطائف اإلسناد، وصيغ التحمل واألداء اليت يستعملها أئمة 
األلفاظ اللغوية املوجودة يف احلديث، والكالم على ما يتعلق  احلديث،وبيان

ابحلديث من مباحث ومسائل، ومناقشة اآلراء املختلفة وبيان الراجح ووجه 

 احملاضرات.

 

 املناقشة واحلوار.

 االختبارات . 

 وورقات العمل . 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه خمرجات التعلم م
ودفع موهم التعارض  ،رجحانه ، والوقوف على األحاديث املتعارضة ظاهراً 

ديث فيها، وربط احلديث ابلواقع املعاصر ما أمكن ،مث ذكر ما يستفاد من احل
    من فوائد و أحكام وغري ذلك .

 تكاليف وواجبات. 

   

 الواجبات والتكليفات

 وغريها

   

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرة   أن حيلل احلديث وفق اخلطوات  العملية املتبعة يف احلديث التحليلي. 2-1

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 حل املشكلة 

  واجبات مجاعية وفردية

 االختبارات 

 العملية 

 والتحريرية 

 املالحظة

 تقويم التكاليف الفردية واجلماعية

 احملاضرة يطبق اخلطوات العملية إلعداد البحث يف احلديث التحليلي. 2-2

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 حل املشكلة 

  واجبات مجاعية وفردية

 االختبارات 

 العملية 

 والتحريرية 

 املالحظة

 تقويم التكاليف الفردية واجلماعية

 احملاضرة  يقارن بني احلديث التحليلي واحلديث املوضوعي. 2-3

 التمارين والتدريبات العملية 

 املناقشة اجلماعية 

 حل املشكلة 

  مجاعية وفرديةواجبات 

 االختبارات 

 العملية 

 والتحريرية 

 املالحظة

 تقويم التكاليف الفردية واجلماعية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
حل املشكالت املشروعات الفردية  يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق الواحد. 3-1

 و اجلماعية العصف الذهين 
 املالحظة املباشرة 

التقارير الدورية عن 
 الطالب

حل املشكالت املشروعات الفردية  حيسن التعامل مع اآلخرين قواًل وعماًل . 3-2
 و اجلماعية العصف الذهين 

 املالحظة املباشرة 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه خمرجات التعلم م
التقارير الدورية عن 

 الطالب

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 حل املشكالت   يتواصل مع اآلخرين شفاهة وكتابة .   4-1

 املشروعات الفردية و اجلماعية

 لعب  األدوار

 إعداد التقارير

 املالحظة.

 تقويم األعمال

 التقارير الدورية

 

 حل املشكالت  يستخدم تقنية املعلومات يف مجع املعلومات وتفسريها .  4-2

 املشروعات الفردية و اجلماعية

 األدوارلعب  

 إعداد التقارير

 املالحظة.

 تقويم األعمال

 التقارير الدورية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .100

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %05 مستمرة أحباث وتلخيصات وتطبيقات عملية منزلية 1

 %05 مستمرة أسئلة شفوية لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %20 الرابع عشر امتحان فصلي                                                 3

 %10 العشرون امتحان دوري                                             4

 %60 نهاية العام امتحان هنائي                                              5
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6    

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

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

 مصادر التعّلم .ددد
 طلوبة:. أدرج الكتب املقررة امل1

 التوضيح شرح اجلامع الصحيح البن امللقن . -3

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر . -4

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب . -5

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين . -6

 خنب األفكار يف تنقيح مباني األخبار للعيين . -7

 الرب .االستذكار يف معرفة مذاهب فقهاء األمصار البن عبد  -8

 املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي . -9

 فتح املنعم شرح صحيح مسلم د. موسى شاهني الشني . -10

 معامل السنن للخطابي . -11

 التمهيد البن عبد الرب .-10

 عون املعبود شرح سنن أبي داود للفريوز آبادي .-11        

 .حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي للمباركفوري -12         

 النهاية يف غريب احلديث البن األثري .-13         

 شرح مشكل اآلثار للطحاوي .14          

 خمتلف احلديث بني احملدثني و األصوليني الفقهاء د. أسامة خياط .-15           

 حماضرات يف احلديث التحليلي ، أ.د أبولبابة الطاهر حسني.-16            

 إعداد ، سندس عادل العبيد. -دراسة  تأصيلية –احلديث التحليلي  -17             

 علم شرح احلديث ومراحلة التارخيية ، د. أمحد بن حممد محيد. -18 

 فوائد معرفة سب ورود احلديث يف شرح احلديث، لزين العابدين حممد عصري.-19              
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 اهج احملدثني  يف شروح احلديث ، ألمحد عبد القادر عزي.من-20  

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

 اجملالت العلمية املختصة بهذا العلم.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ة وعلومها، املشرف العام، د. فاحل الصغريموقع السنة النبوي

http://www.sonah.com 

 .ملتقى أهل احلديث -

 /http://www.saaid.net  شبكة صيد الفوائد اإلسالمية -

 http://www.meshkat.net/new/home.php  شبكة املشكاة اإلسالمية -

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

 .األلفية، من إنتاج مؤسسة الرتاثاملكتبة  -

 املوسوعة الشاملة -

 املرافق املطلوبة .ذذذ
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(: .58

 . حتتوي القاعة الدراسية على عدد مناسب من املقاعد تتناسب مع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبة

 أجهزة شبكات تواصل مع فرع الطالبات .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59
  القاعات حباجة إىل توفري أجهزة عرض، وكذلك لوحات ذكية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .60
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

 املقرر ليس حباجة إىل مصادر أو جتهيزات أخرى
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ششششش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .صصصصص

 :تقرير من الطالب عن املقرر من حيث

 .احملتوي-

 .طرق التدريس-

 . تقييم عضو هيئة التدريس- 

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

 املراجعة الدورية الداخلية للمقرر ) جلنة اخلطط الدراسية واجلداول ( . 

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي.  

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ططططط
 .طيلة الفصل الدراسي تمرالتقويم الذاتي املس -

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

 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .-        

 التعليم االلكرتوني .-         

 الندوات واملؤمترات .-         

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ععععع
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 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة

 

 الغامديد/ يوسف بن سعيد  اسم منسق الربانمج:

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

 

  معامالت مصرفية معاصرة اسم املقرر:

 109620 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى التعليمية:إسم املؤسسة  هـ1439-1-15  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 معاصرةمعامالت مصرفية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .139
 ساعة واحدة.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .140
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .141

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

 برنامج املاجستري يف مركز الدراسات اإلسالمية.

 السنة الدراسية الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .142
 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .143
 ال يوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .144
 داخل املبنى الرئيس للجامعةالتعليمية:  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسةفرع أو فروع تقدمي . 7 .145

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .فففف
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .صصصص
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .رررر
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  النسبة:  تذكر أخرى .شششش
 

 تعليقات:

 

 األهداف .صص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يعرف الطالب املراد باملعامالت املصرفية املعاصرة.-

 أن يتعلم الطالب كيفية التعامل مع املعامالت املصرفية. -

 أن يطلع الطالب على مناهج العلماء يف حبث املعامالت املصرفية.-

 املعامالت املصرفية.أن يطلع الطالب على أبرز -

 أن يتدرب الطالب على حبث املعامالت املصرفية.-

 أن يقف الطالب على أهم املؤلفات واألحباث يف جمال املعامالت املصرفية.-

 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب.-

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها . *

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*
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 فادة من الشبكة املعلوماتية.ر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستحتديث مصاد*

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

 دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 توظيف التقنية املعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر*

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

يدرس األستاذ عددا  من المعامالت المصرفية المعاصرة ويبحثها بحثا  مستفيضا  مع الطالب، ويناقشها جماعيا  حتى تعم الفائدة ويستكمل 

 النقص.

 

 اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعات  .101
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 2 التعريف باملعامالت املصرفية، وتاريخ املصارف، ومناهج العلماء يف حبثها وأهم املؤلفات فيها.

 2 2 اإليداع لدى املصارف

 5 5 األوراق التجارية وبيان حكمها.

 5 5 حكمها. عقود التمويل املصرفية املستجدة وبيان

 3 3 الصناديق االستثمارية املصرفية وبيان حكمها.
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 4 4 بيع املراحبة لآلمر بالشراء لدى املصارف.

 3 3 خطاب الضمان لدى املصارف.

 3 3 صور قلب الدين لدى املصارف.

 3 3 عالقة احليل الفقهية باألعمال املصرفية.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .102
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 15     15 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .103
 اليوجد

 

 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .104
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

يعرف الطالب حقيقة املعامالت املصرفية املعاصرة ومناهج أن  1-1

 العلماء حنوها.

 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس.

  تشكيل ورش عمل مجاعية . أن يطلع الطالب على أحكام أهم املعامالت املصرفية املعاصرة. 1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
1-3    

 املهارات املعرفية 2
املتشابهة شكاًل املختلفة حكمًا أن يفرق الطالب بني احلاالت  2-1

 عامالت املصرفية املعاصرة.يف امل

 االختبارات حتليل ونقد أقوال املذاهب.

عقد ورش عمل بني   .قدرة الطالب على تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم 2-2

 الدارسني

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية . .مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصيةاستثمار املعرفة  3-1

   .اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 معرفة املصطلحات املصرفية. 4-1

 املصرفيةتطبيق أركان البيع وشروطه على املعامالت 

 أسئلة شفهية مباشرة عروض البوربوينت .

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
الوقوف على كالم أهل العلم حول املعامالت قدرة الطالب  5-1

 املصرفية والتحليله

املناقشات واحلوارات يف قاعة 

 الدرس.

 حبوث وتقارير

   يستشعر الطالب أهمية معرفة ودقة املعامالت املصرفية.أن  5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .105

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر
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3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع العاشر

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

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

 مصادر التعّلم .ررر
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

فقه املعامالت املالية املعاصرة،د.سعد اخلثالن. ، الصناديق االستثمارية،د.حسن دائلة، أحكام التعامل يف األسواق املالية 

املعاصرة،د.مبارك آل سليمان،عقود التمويل املستجدة،د.حامد مرية،أحكام األوراق التجارية، د.سعد اخلثالن.العقود املالية 

 العمراني.بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة،د.أسامة الالحم، احليل الفقهية وعالقتها بأعمال املصرفية اإلسالمية. املركبة،د.عبداهلل

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

 ملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية..املعايري الشرعية هيئة احملاسبة وااملعامالت املالية أصالة ومعاصرة،دبيان الدبيان،

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *مواقع وروابط املوسوعات العلمية.

 *موقع املوسوعة الشاملة .
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 *موقع الفقه اإلسالمي

 *امللتقى الفقهي

 *موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 . ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

 املرافق املطلوبة .ززز
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(:
 قاعة دراسية.

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .61
 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا20ية سعة )قاعة دراس*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .62
 والتصفح.ألغراض البحث والتعلم حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 
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 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .63
 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 .املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

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

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .ككككك
 .ربامج مساعدة علميًا*خضوع الطالب الضعاف ل

 *إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. 
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 .  اعيتدريبية يف التدريس اإلبد*حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات 

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

 .فيما بينهم *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.*

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

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

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

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

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

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

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

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 القواعد الفقهية  اسم املقرر:

 109621 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-15  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ضض
 القواعد الفقهية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .146
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .147
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .148

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

 برنامج املاجستري مبركز الدراسات اإلسالمية

 الدراسية األوىلالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .149
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .150
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .151
 داخل املبنى الرئيس للجامعةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .152

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .تتتت
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ثثثث
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ذذذذ
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  النسبة:  تذكر أخرى .ضضضض
 

 تعليقات:

 

 األهداف .طط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يتعرف الطالب على القواعد الفقهية وحقيقتها.أن -

 أن يتعلم الطالب القواعد الفقهية الكربى وما يندرج حتتها من قواعد. -

 .فهم منهج الفقهاء يف تناول القواعد الفقهية بالدراسة والتطبيق -

 معرفة ما يرتتب على القواعد الفقهية من أحكام فقهية.-

 يف اعتبار قواعد فقهية مهمة.معرفة حماسن الشريعة اإلسالمية -

 التعرف على التطبيقات املعاصرة للمسائل الفقهية اليت يذكرها الفقهاء.-

  لدى الدارسني. استخدام القواعد الفقهيةتنمية ملكة  -

 اطالع الطالب على ما يذكره الفقهاء يف الواقع اليوم.-

 تنمية امللكة الفقهية لدى الطالب.-

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها . *

 حتديث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.*

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

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

 الطالب يف تعلم املقرر.دراسة الصعوبات اليت يواجهها *

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر توظيف التقنية املعاصرة بشتى*

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

 ها جماعيا  حتى تعم الفائدة ويستكمل النقص.يدرس األستاذ عددا  من القواعد الفقهية ويبحثها بحثا  مستفيضا  مع الطالب، ويناقش

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .106
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعرف القاعدة الفقهية،ونشأتها ،  وبيان مأخذها وخصائصها،والفرق بينها وبني:الضابط 

 الفقهية.الفقهي، والقاعدة األصولية،والفروق الفقهية، والنظريات 

4 8 

 4 2 التعريف مبدونات القواعد الفقهية ومناهج مؤلفيها، والفروق الفقهية يف املذاهب األربعة.

 6 3 دراسة قاعدة األمور مبقاصدها، وأربعة قواعد مندرجة حتتها
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 6 3 واعد مندرجة حتتها.دراسة قاعدة اليقني ال يزول بالشك، وأربعة ق

 6 3 التيسري، وأربعة قواعد مندرجة حتتها.دراسة قاعدة املشقة جتلب 

 6 3 دراسة قاعدة الضرر يزال، وأربعة قواعد مندرجة حتتها.

 6 3 دراسة قاعدة العادة حمكمة، وأربعة قواعد مندرجة حتتها.

 4 2 (من كتاب قواعد ابن رجب:يف أقسام احلقوق.85دراسة القاعدة)

 4 2 يف أقسام امللك.(من كتاب قواعد ابن رجب: 86دراسة القاعدة)

 4 2 (من كتاب قواعد ابن رجب: يف تعارض األصل والظاهر.159دراسة القاعدة)

(من كتاب الفروق للقرايف:الفرق بني قاعدة تصرفه صلى اهلل عليه وسلم 36دراسة الفرق)

 بالقضاء وبني قاعدة تصرفه بالفتوى.

1 2 

قاعدة ما يثبت يف الذمة وما ال يثبت  (من كتاب الفروق للقرايف:الفرق بني87دراسة الفرق)

 فيها.

1 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .107
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 



 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 

 

248 

 

 اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( الذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .108
 ال يوجد

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .109
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. أن يعرف الطالب حقيقة القواعد الفقهية ومناهج العلماء حنوها. 1-1

 كتابة التقارير تشكيل ورش عمل مجاعية . أن يطلع الطالب على أحكام أهم التطبيقات للقواعد الفقهية. 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2

أن يفرق الطالب بني احلاالت املتشابهة شكاًل املختلفة حكمًا  2-1

 قواعد الفقهية.يف ال

 االختبارات حتليل ونقد أقوال املذاهب.

 

   .قدرة الطالب على تصور املسائل الفقهية يف واقعه اليوم 2-2

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية . .استثمار املعرفة مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصية 3-1

   .اكتساب أدب احلوار واملناقشة مع املخالفني 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 إعداد التقارير عروض البوربوينت . عدد القواعد الفقهية الكربى وما يندرج حتتها من قواعد معرفة 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التوفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر  م
قاعة  املناقشات واحلوارات يف ية بالواقع.قدرة الطالب على ربط القواعد الفقه 5-1

 الدرس.

احلوارية األسئلة 

 املباشرة

   أن يستشعر الطالب أهمية القواعد الفقهية للفقيه.  5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .110

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

التقييم نسبته من 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %10 مستمر

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %10 مستمر

3 
 تقارير

 

 %20 مستمر

4 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 األسبوع العاشر

5 
 

 امتحان نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

50% 

6    

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

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

 ساعة إرشادية واحدة لكل عضو.

 مصادر التعّلم .سسس
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
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 ابن رجب، الفروق ألبي العباس القرايف. ،القواعد للحافظاملفصل يف القواعد الفقهية د.يعقوب الباحسني -

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

 عبد السالم.األشباه والنظائر البن جنيم، األشباه والنظائر للسيوطي، القواعد الكربى للعز ابن 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *موقع املوسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي

 *امللتقى الفقهي

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 . العالقة باملقرر ذات يةبرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .64
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 . ذكية احلديثة مزودة بالسبورة ال  Uعلى هيئة  ( طالبًا20قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع *

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .65
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show) : داتا شو) البيانات عرض*جهاز 

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .66
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

 .ذات العالقة باملقرر يةبرامج تدريب*

 .ديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيقأفالم تسجيلية : في *

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات 

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األأ ىاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .*

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

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكاررينالزائالزمالء تقويم األساتذة *

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ييييي
 .ربامج مساعدة علميًا*خضوع الطالب الضعاف ل

 *إجياد حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين. 

 .  *حضور أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية يف التدريس اإلبداعي

 ة التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء هيئلتطوير وتنظيم ورش عمل *

 .فيما بينهم *حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانية

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي.*

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

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

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

 اصة بالطالب مع عضو آخر بالقسمتبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخل*

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

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 كل دوري .مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بش*

 .يف حتسني املقرر وتطويرهها طالب واإلفادة منالحتليل النتائج اإلحصائية لتقويم *
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 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

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

 

  دراسات في االستشراق و المذاهب الفكرية املقرر:اسم 

 109622 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

           جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-5  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظظ
 )    ( دراسات يف االستشراق و املذاهب الفكرية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .153
 1. عدد الساعات املعتمدة: 2 .154
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .155

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

 ماجستري الدراسات اإلسالمية

 السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .156
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .157
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .158
جامعة أم القرى العابدية للطالب / الزاهر املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .159

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ظظظظ
 :50 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .غغغغ
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .أأأأأ
 :20 النسبة 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ببببب
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 تذكر أخرى .ججججج
 :30 النسبة 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .عع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 املعاصرة ودراستها بالتعرف على أوضاعها احلالية.  باالستشراق و املذاهب الفكريةتعريف الباحث  -1

 املذاهب الفكرية يف الدراسات االستشراقية ووقوف الباحث على مظاهر االحنراف العقدي واملنهجي  -2

دراسة نقدية على ضوء احلقائق الشرعية واملنهجية العلمية مع بيان  دراسة الباحث احلركة االستشراقية و املذاهب الفكرية -3

 اوحكمهمنها هل السنة واجلماعة موقف أ

 . ات البشر الفكرية بعيدة عن الوحيتقوية احلصانة العقدية و الفكرية لدى الباحث ، وتقوية اعتزازه بدينه وقيمه وبيان ختبط -4

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

 عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات . -

 استبانات حول املقرر . -

 سؤال أهل الشأن ممن هلم باع طويل يف التأليف والتدريس . -

 السعودية مقارنته مع مقررات أقسام العقيدة يف اجلامعات -

 التواصل مع االعتماد األكادميي بوزارة التعليم ليتطابق مع و ثيقة االعتماد األكادميي يف الدراسات اإلسالمية

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .و
 وصف عام للمقرر:
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 اليت ينبغي تناوهلا: املوضوعات .111
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  مقدمات املادة والتعريف بها وحمتوياتها و تناوالتها و أهميتها 

  دراسة دعوى متجيد العقل والعلم التجرييب وادعاء تناقضهما مع

 الدين

1 1 

  من حيث : العلمانيةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .   -6

2 2 

  من حيث : الليرباليةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

2 2 

  2 2 من حيث : الدميقراطيةدراسة 
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ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

  من حيث : الشيوعيةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .:   -6

2 2 

  من حيث : العقالنيةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

2 2 
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 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

  من حيث : الكالسيكيةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

2 2 

  من حيث : العاملية و اإلنسانية دراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

جهة تلك األفكار : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف موا -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

1 1 
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  من حيث : القومية و الوطنية دراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -2

 أفكارها و منطلقاتها . : حتليل -3

 : موقف اإلسالم منها .   -4

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -5

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -6

1 1 

  من حيث : الوجوديةدراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

 : كما يقدمها أصحابها .   -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -6

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -7

 : موقف اإلسالم منها .   -8

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -9

 واملذاهب . 

 واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .:   -10

 

1 1 

  من حيث : االحلاددراسة 

ما أنتجته من نظريات سياسية واجتماعية واقتصادية من خالل الزوايا  

 التالية : 

1 1 
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 قدمها أصحابها . : كما ي  -1

 : كما هي يف واقعها التطبيقي .  -11

 : حتليل أفكارها و منطلقاتها . -12

 : موقف اإلسالم منها .   -13

: التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار  -14

 واملذاهب . 

 : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  -15

 ،1 1  ونشأته ، أسبابه و دوافعه  التعريف باالستشراق 

  1 1 مؤسسيه و أشهر رجاله و منتجاتهم 

  ،  1 1 تعريفها ، مواطنها ، انتجاتها ، تأثريهااملدارس االستشراقية 

  1 1 االجتاهات االستشراقية 

 1 1 .املعاصر، ومراكزه و أثرها  االستشراق وسائل 

  االستغراب و عالقته باالستشراق 

 صلة االستشراق بالتنصري 

 صلة االستشراق باالستعمار 

 صلة االستشراق بالغزو الفكري 

3 3 

  : التغريب 

 .ووسائله و مظاهره وأهدافه، ونشأته،التعريف به  -

 .املعاصر ومراكزه الغربية و العربية  التغريب وسائل -

 مناذج من صور التغريب املعاصر يف العامل اإلسالمي. -

 صلة االستشراق بالتغريب -

 من العقيدة اإلسالمية و األحكام و من التغريبني موقف -

 .املسلمة املرأة قضايا

التطبيق على النماذج سبل مواجهة التغريب، مع  -

 السابقة

2 2 

 2 2 .عليهم والرد املستشرقني، افرتاءات مناذج من 

  1 1 مقاومة االستشراق و سبل مواجهته ومدى إمكانية اإلفادة منه 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .112
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

      30 الفعليةساعات التدريس 
       الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .113
 ساعة 90

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .114
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 م املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلاثنياً  -
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  -

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

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

 دراسة االستشراق و املذاهب الفكرية ونقدهامصادر معرفة  1-1

  ذات الطابع املنهجي املتميز

  

معرفة احلركات االستشراقية و املذاهب الفكرية و آلية  1-2

 التعامل معه حبق و عدل

  

   معرفة طرائق و مناهج النقد العلمي العقدي للمخالف 1-3
 املهارات املعرفية 2

   أهل السنة وخمالفيهم عقديًا و فكريًا بني الباحثأن يقارن  2-1

على النص الشرعي و سلف األمة يف التعامل مع  الباحث يعتمدأن  2-2

 كل خمالفيهم 

  

   أن يستخدم الباحث املصطلحات والعبارت اخلاصة بهم يف أحباثه 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
                     ةقوة التأثري على اآلخرين عند عرض املعلوم 3-1



 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 

 

262 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
   رين وتوجيههماستكشاف املواهب وامللكات لدى اآلخ 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
   تقويم التقارير الكتابية واإلحصائية. 4-1

   مالحظة أداء اإللقاء والعرض . 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
اإلنصات اجليد،والتحدث عند  اجللوس الصحيح، وتعلم مهارت 5-1

 املشاركة بلباقة

  

   التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال لغة اجلسد 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .115

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 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة 2

 %20 مستمر تقارير أو أوراق حبثية 3

 %10 مستمر ورش عمل أومسابقات 4

 %50 أخر أسبوع  امتحان نهائي 5

6    

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

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

 
 

 مصادر التعّلم .صصص
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 الكتب املقررة املطلوبة:. أدرج 1

  موسوعة عبدالرمحن بدوي -1

 االجتاهات الفكرية املعاصرة ، علي جريشة .  -2

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2
 موسوعة الالند .3

 املوسوعة العاملية .4

 العلمانية ، حتليل ونقد ، حممد مهدي مشس الدين .  .5

 احلواليالعلمانية سفر  .6

 سعد ال محيد أثر املستشرقني على أبناء املسلمني .7

 .ناصر املنيع –آثار مدرسة االستشراق األملانية يف الدراسات القرآنية عرض وحتليل  .8

 .دراسة نقدية –آراء املستشرقني الفرنسيني يف القرآن الكريم  .9

 .دراسة و نقد…آراء املستشرقني حول القرآن الكريم و تفسريه  .10

 .يف تصورات االستشراق اإلسبانياإلسالم  .11

 . االستشراق اإلسرائيلي يف املصادر العربية .12

 .حممد أسد شهاب –االستشراق الروسي  .13

 جملة مجعية العقيدة باملدينة  / جملة الدراسات اإلسالمية الرياض / جمالت الدراسات اإلسالمية باجلامعات

 اقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومو 3

 موقع الدرر السنية  .  -

 املكتبة الوقفية

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

 املكتبة الشاملة 

 املرافق املطلوبة .ضضض
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(: .67
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 جهزة شبكات تواصل مع فرع الطالباتأ  -قاعات مناسبة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .68
 يةالذك وسبورات اللوحات، وعرض البيانات

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .69
 برامج تدريبية ذات العالقة باملقرر.

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

 * أشرطة كاسيت لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر.

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

 استبانات   -

 تقارير

 أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات  .جججججج
 احلوار واملناقشة مع الطالب

 استبانه تقويم املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .حححححح
 التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس . -

 التعليم االلكرتوني . -

 الندوات واملؤمترات .

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

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دددددد
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 استضافة أستاذ زائر لتقديم املقرر . 

 ورش عمل ألساتذة املقرر . 

 املقارنة مماثل يف كليات مناظرة
 

 الغامديد. يوسف بن سعيد  اسم منسق الربانمج:

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

 

 ن دراسات نقدية للقانو اسم املقرر:

 109623 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىالتعليمية:إسم املؤسسة  هـ1439-1-18اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غغ
 دراسات نقدية للقانون           . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .160
 ساعة واحدة. عدد الساعات املعتمدة: 2 .161
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .162

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

 برنامج الماجستير بمركز الدراسات اإلسالمية

 السنة الدراسية األولى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .163
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .164
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .165
 المبنى الرئيس للجامعةداخل املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .166

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ددددد
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ههههه
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ززززز
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ححححح
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 تعليقات:

 

 األهداف .فف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب بالقوانين الوضعية : نشأتها ، تطورها ، انتشارها . -1
 تعريف الطالب مزايا التشريع اإلسالمي ووجوب تطبيقه . -2
 تعريف الطالب مثالب القوانين الوضعية وأوجه قصورها . -3
 والموازنة .تنمية مهارات الطالب في الحوار والمناقشة  -4

 تكوين القدرة لدى الطالب لرد الشبهات التي تثار حول التشريع اإلسالمي .

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

 المراجعة الدورية للمقرر التي يقوم بها المركز في حينها . *

 تحديث محتوى المقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية الجديدة.*

 تحديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة المعلوماتية.*

 ورفع ملفات إلكترونية تعليمية لموضوعات المقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، *

 دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر.*

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

 إقامة ورش عمل وتبادل النقاش مع األساتذة لتحسين وتطوير تدريس المقرر.*

 .عقد حلقات نقاش داخل مجلس المركز للنظر في المقررات*

 .توزيع استبانات على الطالب لمعرفة نظرتهم حول المقرر*

 .توظيف التقنية المعاصرة بشتى وسائلها لالستفادة منها في مفردات المنهج المقرر*

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

بمادة القانون من حيث النشأة والتطور واالنتشار والمصادر، ويقدم دراسة نقدية كلية وجزئية األستاذ  عرفي

ويبحثها بحثا  مستفيضا  ، من خالل موقف القانون من الدين، والحريات والجريمة، وحقوق اإلنسان في الغرب،

 صمع الطالب، ويناقشها جماعيا  حتى تعم الفائدة ويستكمل النق
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .116
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 4 تعريف القانون، نشأته، تطوره، تفسيره، خصائصه، مصادره، فروعه.

منهج نقد القانون، النقد الجزئي والنقد الكلي، موقف القانون من )الدين(،أهمية التشريع في 

 على ذلك . بالمصادر األخرى وبيان ما يترتالقانون وتقديمه على 

4 4 

 من له حق التشريع في اإلسالم .دعوى القانون العمل بالمصالح ،ومناقشتها .

 الفروق بين االجتهاد والتشريع ،وتعريف االجتهاد ،وضوابطه.

4 4 

 3 3 نظرة دعاة القانون الوضعي لصالحية الشريعة اإلسالمية وكمالها ، ومناقشتها .

موقف القانون من الحريات ومناقشته:"تعريف الحرية في القانون"، الحرية االعتقادية؛ 

المساواة ؛الحرية الجنسية: إطالق الحريات وأثره على قانون األسرة ،إطالق الحريات 

 وأثره على القانون الجنائي .

4 4 

قاعدة ) ‘ القانون موقف القانون من الجريمة والعقوبة ومناقشته شرعا ؛ مفهوم الجريمة في 

 ال جريمة وال عقوبة إال بنص (،صور من انحرافات القوانين الوضعية .

4 4 

هـ ؛ رد شبهات دعاة حقوق 1411إعالن القاهرة لمبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم عام 

 اإلنسان في الغرب ؛ أسباب انتشار القوانين الوضعية في بالد العالم اإلسالمي .

4 4 

 3 3 لشريعة اإلسالمية وجهود العلماء في هذا المضمار .وجوب تطبيق ا

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .117
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 1     1 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .118
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .119
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. أن يعرف الطالب القانون الوضعي ومصادره  وحقيقته 1-1

 االستبانات تشكيل ورش عمل مجاعية . أن حيصل لدى الطالب معرفة شاملة حلكم القانون وفروعه.  1-2

األسئلة احلوارية  .التعليم التعاوني أن يعرف الطالب طرق النقد الكلي والجزئي للقانون 1-3

 املباشرة

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد  تمكن الطالب من معرفة مدارك الحكم على القانون 2-1

 واجبات منزلية التعليم التعاوني التفريق بين  التشريع واالجتهاد قدرة الطالب على  2-2

   استطاعة الطالب الجواب عن شبه المناهضين لتحكيم الشريعة. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التقارير كتابة إجراء مسابقات تنافسية . .استثمار املعرفة مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصية 3-1

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 االختبارات الشفوية عروض البوربوينت . معرفة املصطلحات اخلاصة بالقانون والتشريع واالجتهاد . 4-1

المناقشات والحوارات في قاعة  االجتهاد.معرفة  شروط وضوابط  4-2

 الدرس

مالحظة أداء اإللقاء 

 والعرض

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .120

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 مستمر  1
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 واجبات منزلية

2 
 

 أسئلة شفهية مباشرة لقياس االستيعاب واملذاكرة

 %5 مستمر

 %10 األسبوع السادس مشروع جماعي 3

4 
 تقارير

 

 %10 مستمر

5 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 مستمر

6 
 

 نهائياختبار 

آخر السنة 

 الدراسية

60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .تت
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(.  
 وإرشادية لكل عضساعة 

 مصادر التعّلم .ططط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اإلسالم وأوضاعنا القانونية للشيخ عبدالقادر عودة . -1
 األوضاع التشريعية يف الدول العربية للدكتور صبحي حممصاين . -2
 حبوث يف الشريعة والقانون للدكتور حممد عبدهللا حممد . -3

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية  .1
 الوسيط يف اتريخ النظم والشرائع للدكتور عبد السالم الرتمانيين  . .2
 القانون املقارن واملناهج القانونية الكربى املعاصرة للدكتور عبد السالم الرتمانيين . .3

 الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية للدكتور عمر األشقر .-4
 اجلنائية اإلسالمية، سعود بن عبدالعايل العتييب.املوسوعة -5
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 ان يف اإلسالم للدكتور عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي.حقوق اإلنس-6
 حكم الزان يف القانون وعالقته مببادئ حقوق اإلنسان يف الغرب،للدكتور عابد بن حممد السفياين.-7
 . مدونة جوستيان يف الفقه الروماين ترمجة عبدالعزيز فهمي-8
 املقارانت التشريعية للسيد عبدهللا علي حسني .-9

 أصول القانون للدكتور حسن كريه.-10
 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي.

 مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

 مجلة وزارة العدل.

 مجلة الشريعة والقانون.

 المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية.

 القانونية. مجلة شذرات

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغيرها .

 *مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة .

 *موقع الموسوعة الشاملة .

 *موقعوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية..

 نايف العربية للعلوم األمنية. *موقع جامعة

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

 over head projectorجيكتور : *جهاز العرض فوق الرأس ) أوفر هيد برو



 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 

 

272 

 

 . يةذات العالقة بالمقرربرامج تدريب*

 .أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق*

 لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر. CD*أسطوانات

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .70
 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع*

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .71
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .مضغوطةأشرطة ممغنطة وأقراص *

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .72
 .يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

 .تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيقأفالم *

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األىأاالطالع عل*
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 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

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

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .سسسسسس
 .ربامج مساعدة علميًا*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 وتنظيم ورش عمل *

 .تبادل الزيارات امليدانيةفيما بينهم*حث األساتذة على 

 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي*

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

 أخرى(:
 معاجلتها. ،والسعي يفومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات*

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صصصصصص
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 .داتوفق املستجتعديالت  جراءمراجعة اخلطة الدراسية كل عامني إل*

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري .*

 .يف حتسني املقرر وتطويرههاطالب واإلفادة منالصائية لتقويم حتليل النتائج اإلح*

 

 د/ يوسف بن سعيد الغامدي اسم منسق الربانمج:

 1439....-2-12 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

  فقه النوازل والقواعد المتعلقة بها اسم املقرر:

 109624رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هـ1439-2-3اتريخ التوصيف:

 -الشريعة والدراسات اإلسالمية  / مركز الدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .قق
 فقه النوازل والقواعد المتعلقة بها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .167
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .168
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .169

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

 برنامج الماجستير بمركز الدراسات اإلسالمية

 السنة األولى منهجية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .170
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .171
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .172
 داخل المبنى الرئيس للجامعةيف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إن مل يكنفرع أو فروع تقدمي . 7 .173

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ططططط
 :100 النسبة 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ييييي
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .للللل
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ممممم
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 تعليقات:

 

 األهداف .كك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 معرفة حقيقة النازلة الفقهية والقدرة على ربطها بالقواعد الستنباط الحكم الشرعي. -

 تنمية الملكة الفقهية لدى الطالب وإكسابه مهارات التعامل مع المتغيرات. -

 وطرق تخريجها على القواعد الفقهية.األحكام الشرعية المتعلقة بأهم النوازل المعاصرةأن يطلع الطالب على  -

 تنمية الملكة الفقهية لدى الطالب ، وتدريبه على التخريج والتكييف الفقهي. -

 .إبراز مكانة الشريعة اإلسالمية وخلودها وأصالتها ومعاصرتها -

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

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم بها املركز يف حينها . *

 ث حمتوى املقرر دوريًّا بناء على البحوث العلمية اجلديدة.حتدي*

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

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

 يف تعلم املقرر.دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب *

 تطبيق طرق تدريس إبداعية متنوعة.*

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

 .عقد حلقات نقاش داخل جملس املركز للنظر يف املقررات*

 .توزيع استبانات على الطالب ملعرفة نظرتهم حول املقرر*

 .وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقررتوظيف التقنية املعاصرة بشتى *

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .أأ
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 وصف عام للمقرر:
ويبحثها بحثا  مستفيضا  مع الطالب، ويناقشها جماعيا   النازلة الفقهية ويربطها بالقواعد الفقهيةيدرس األستاذ 

 حتى تعم الفائدة ويستكمل النقص.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .121
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف بالنازلة الفقهيةـ الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات والفتاوى ـ أهمية دراسة 

ـ مدارك الحكم على النوازل ـ أنواع النوازل ـ وحكم االجتهاد فيها ـ أسباب وقوع النوازل 

 النوازل ـ أهمية القواعد الفقهية في بيان حكم النازلة.

4 8 

شروط النظر في النوازل وضوابطه"مراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، مراعاة قاعدة 

الواقع وتطور األحوال، مراعاة الحاجة رفع الحرج، مراعاة العادات واألعراف، مراعاة 

 والضرورة، النظر في المآالت، فقه األولويات، عموم البلوى".

4 8 

مراحل النظر في النازلة ـ طرق التعرف على أحكام النازلة ـ أخطاء يقع فيها بعض َمن 

 ينظر في النازلة الفقهية ـ الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية المرتبطة بالنوازل.

3 6 

 8 4 أثر القواعد والضوابط الفقهية في أحكام نوازل العبادات.

 6 3 أثر القواعد والضوابط الفقهية في أحكام نوازل المعامالت المالية .

 6 3 أثر القواعد والضوابط الفقهية في أحكام نوازل فقه األسرة.

 6 3 أثر القواعد والضوابط الفقهية في أحكام نوازل المسائل الطبية.

 6 3 قضاء.أثر القواعد والضوابط الفقهية في أحكام نوازل ال

 6          3        أثر القواعد والضوابط الفقهية في السياسة الشرعية

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .122
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .123
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 سها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .124
 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

 البحوث العلمية احملاضرات وإلقاء الدروس. أن يعرف الطالب النوازل الفقهية وارتباطها بالقواعد 1-1

حيصل لدى الطالب معرفة شاملة ألهم النوازل الفقهية أن  1-2

 وكيفية تطبيق القواعد عليها

 كتابة التقارير تشكيل ورش عمل مجاعية .

املناقشات واحلوارات يف قاعة  أن يعرف الطالب أهم القواعد الفقهية المؤثرة في حكم النازلة 1-3

 الدرس.

األسئلة احلوارية 

 املباشرة

 املعرفيةاملهارات  2
 االختبارات التحريرية قوال األحتليل ونقد  تمكن الطالب من معرفة مدارك الحكم على النازلة الفقهية 2-1

 واجبات منزلية التعليم التعاوني قدرة الطالب على نتزيل القواعد الفقهية على النوازل 2-2

استطاعة الطالب الوقوف على مظان حكم النازلة الفقهية في  2-3

 القواعد كتب

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االستبانات إجراء مسابقات تنافسية . .استثمار املعرفة مبفردات املقرر يف تكوين عالقات شخصية 3-1

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

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 االختبارات الشفوية عروض البوربوينت . معرفة املصطلحات اخلاصة بالنوازل والقواعد الفقهية 4-1

مالحظة أداء اإللقاء  التعليم التعاوني معرفة  شروط وضوابط النظر يف النازلة الفقهية 4-2

 والعرض

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   اليوجد 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .125

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 

 واجبات منزلية

 %5 مستمر

2 
 

 االستيعاب واملذاكرة أسئلة شفهية مباشرة لقياس

 %5 مستمر

 %10 األسبوع السادس مشروع جماعي 3

4 
 تقارير

 

 %10 مستمر

5 
 

 ورش عمل ومسابقات

 %10 مستمر

6 
 

 اختبار نهائي

آخر السنة 

 الدراسية

60% 

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

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

 ساعة إرشادية لكل عضو

 مصادر التعّلم .ععع
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 المنهج في استنباط أحكام انوازل الفقهية، تأليف/ وائل بن عبدهللا الهويريني.-

 فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، د.محمد بن حسين الجيزاني.-

 ، المؤلف/ هشام العيساوي.أثر القواعد الفقهية واألصولية في خدمة النوازل الفقهية -

 مالي.د.حمدالهاجري.القواعد والضوابط الفقهية في الضمان ال-
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 ،د.حسين آل الشيخ.القواعد الفقهية للدعاوى القضائية وتطبيقاتها-

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

 مجلة الجمعية الفقهية السعودية.

 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي.

 الكويت.مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

 مجلة األصول والنوازل.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 *مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 *مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة .

 *موقع املوسوعة الشاملة .

 *موقع الفقه اإلسالمي.

 *امللتقى الفقهي.

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

 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة* 

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

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

 . يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

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

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .73
 . مزودة بالسبورة الذكية احلديثة   Uعلى هيئة  ( طالبًا30قاعة دراسية سعة )*

 ذات العالقة باملقرر.للتدريب على الربامج  آلي معمل حاسب*

 .للعرض التلفزيوني ةقاع*

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .74
 ألغراض البحث والتعلم والتصفح.حواسيب آلية  *

 .أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة*

 Data Show): داتا شوالبيانات) عرض*جهاز 

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .75
 .يةذات العالقة باملقرربرامج تدريب*

 .طبيقأفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والت*

 لدروس وحماضرات أهل العلم ملوضوعات املقرر. CD*أسطوانات

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

 .ىخرحدث التطويرات يف اجلامعات األىأاالطالع عل*

 الدورية والنهائية. الطالب اختبارات*متابعة نتائج 

 .من حبوث وواجبات...إخل املشروعات اإلنتاجية*



 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 

 

282 

 

 املراجعة اخلارجية من مؤسسة مستقلة.*

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظظظظظظ
 .طيلة الفصل الدراسي املستمرالتقويم الذاتي *

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

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. *

 .، وتبادل اخلربات واألفكارالزائرينالزمالء تقويم األساتذة *

 إجراءات تطوير التدريس: .عععععع
 .ربامج مساعدة علميًا*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 وتنظيم ورش عمل *

 .*حث األساتذة على تبادل الزيارات امليدانيةفيما بينهم

 استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسيتشجيع *

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

 أخرى(:
 معاجلتها. ،والسعي يفومعرفة مواضع ضعف الطالب ،حتليل نتائج االختبارات*

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

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

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

 مقابلة املقرر مبقررات مماثلة يف أقسام متشابهة .*


