اسم المقرر:
رمز المقرر:
البرنامج:
القسم العلمي:
الكلية:
المؤسسة:

أحاديث اآلداب
BIS 113

الدراسات اإلسالمية
الدراسات االسالمية المعاصرة
العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 ....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 .................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة7 ......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوى األول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
14
14

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يحتوي هذا المقرر على مجموعة من الموضوعات القيمة التي يجب على الطالب التعرف عليها؛ كبيان معنى اآلداب ومظان
أحاديث اآلداب وشرحها .مثل :حديث الدين النصيحة .وحديث أبي هريرة :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو
ليصمت .وحديث شداد بن أوس :إ ن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،وحديث معاذ بن جبل :أخبرني بعمل يدخلني الجنة
ويباعدني من النار ،وحديث أبي هريرة :إ ن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا .وحديث :ال تغضب .وحديث أبي هريرة :
اجتنبوا السبع الموبقات .وحديث أبي بكرة :أال أنبئكم بأكبر الكبائر .وحديث عبد هلال بن مسعود :سباب المسلم فسوق.
وحديث أبي هريرة :اثنتان في الناس هما كفر :الطعن في النسب ...وحديث أبي ذر الغفاري :أعيرته بأمه! وغير ذلك من
أحاديث اآلداب التي تعد أصالً في أبواب األخالق والحقوق االجتماعية والتي تعزز من السلوك االيجابي وتعدل من السلوك
السلبي.
 .1الهدف الرئيس للمقرر:
 إدراك الطالب جمله من أحاديث اآلداب التي أصالً في أبواب األخالق والحقوق االجتماعية. امتثال الطالب التوجيهات النبوية في حياته االجتماعية.التواصل في العملية التعليمية بصورة إيجابية.التأثر باألحاديث في تعزيز السلوك اإليجابي ،وتعديل السلوك السلبي. -استخدام بعض الوسائل اإليضاحية؛ مثل اللوحات والسبورة.
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 تنمية قدرات الطالب على حفظ األحاديث النبوية. .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2

3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
أن يعرف ويفهم النظريات والمبادئ والمفاهيم والمصلللحات األسللاسللية في معنى اآلداب ومظان K1
أحاديث اآلداب ويشلرحها .مثيل :حديث الدين النصليحة .وحديث ال تحاسلدوا وحديث :ال تغضلب
وغيرها
K2
ان يعرف ويفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة المتعلقة بأحاديث اآلداب وشرحها.
K3
ان يذكر الطالب اآلداب المستفادة من األحاديث.
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضلللايا والمشلللكالت في قضلللايا أحاديث اآلداب S1
وشرحها .مثل :حديث الدين النصيحة .وحديث ال تحاسدوا وحديث :ال تغضب وغيرها
أن يمارس أساليب اال ستقصاء ،والتحقق والبحث في القضايا والمشكالت المعقدة المعاصرة في S2
البحوث الخاصللة بأحاديث اآلداب وشللرحها .مثل :حديث الدين النصلليحة .وحديث ال تحاسللدوا،
وحديث :ال تغضب وغيرها
الكفاءات
V1
أن يتمثل ابلنزاهة واألخالقيات املهنية واألكادميية من خالل دراسته ألحاديث اآلداب

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

V2

3.3

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ،ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

V3

3.4

أن يقود فريق العمل بمرونة وفاعلييه ،وتحمل مسللللللؤولية تطوير المهني في فهمه لعلم العقيدة V4
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها

ج .موضوعات المقرر
م

1

2

قائمة الموضوعات
مقدمة :تعريف الطالب بالمقرر الجديد وأهدافه ،معنى األدب ،ومظان أحاديث اآلداب.
-1حديث عمر بن الخطاب قال :بينما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ....الحديث).

ساعات االتصال

2
4

-2حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة  ....الحديث).
-1حديث أبي هريرة من حسن اسالم المرء ...الحديث).
3

4

-2حديث أبي ذر اتق هللا حيثما كنت ...الحديث).
-3حديث أبي هريرة :ال تحاسدوا ...الحديث).

4

5

4

-1حديث أنس بن مالك :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ... .الحديث).
-2حديث أبي هريرة :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا ...الحديث).
-3حديث :ال تغضب ...الحديث).
-1حديث شداد بن أوس :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ...الحديث).
-2حديث معاذ بن جبل :أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...الحديث).
-3حديث أبي هريرة :إن العبد ليتكلم بالكلمة ...الحديث).

2

2

-1حديث أبي ذر :ذهب أهل الدثور باألجور ...الحديث).
-2حديث أبي هريرة :اجتنبوا السبع الموبقات ...الحديث).
-3حديث أبي بكرة :أال أنبئكم بأكبر الكبائر ...الحديث).
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4

2

-1حديث عبد هللا بن مسعود :سباب المسلم فسوق...
الحديث).
7

-2حديث أبي هريرة :اثنتان في الناس هما كفر...
الحديث)

8
9
10

-3حديث ابي ذر الغفاري :أعيرته بأمه  ...الحديث). حديث أبي ذر :يا عبادي :إني حرمت الظلم على نفسي ........الحديث) حديث عبد هللا بن مسعود :هلل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ........الحديث) حديث أبي هريرة :من كانت عنده مظلمة ........الحديث) -1حديث العرباض بن سارية :أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد  .......الحديث)
 -2حديث أبي هريرة :ال تسبوا أصحابي ........الحديث)
حديث أبي سعيد :من رأى منكم منكرا ........الحديث)
 -1حديث ابن عباس :يا غالم إني أعلمك كلمات ........الحديث)
 -2حديث أبي هريرة :من عادى لي وليا ........الحديث)
حديث أبي هريرة :حق المسلم على المسلم ست ........الحديث)
المجموع

2
2
4
28

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

1.2

2.0

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
أن يعرف ويفهم النظريلللات والمبلللادئ والمفلللاهيم احملاضرة النظرية
والمصلللللحات األسللللاسللللية في معنى اآلداب ومظان
أحللاديللث اآلداب ويشللللللرحهللا .مثيللل :حللديللث الللدين
النصلليحة .وحديث ال تحاسللدوا وحديث :ال تغضللب
وغيرها
التطورات
على
المبني
لللص
ل
التخص
ويفهم
يعرف
ان
احملاضرة النظرية.
الحديثة المتعلقة بأحاديث اآلداب وشرحها.
مجموعات النقاش الصغيرة.
ان يذكر الطالب اآلداب المستفادة من األحاديث.

2.2

3.0

5

مالحظة أداء.

االسئلة الشفوية
الواجبات التي يرجع الطالب
فيها إلى مصادر المادة0

المهارات

أن يطبق المفللاهيم والمبللادئ والنظريللات لمعللالجللة احملاضرة النظرية
2.1

طرق التقييم

القضلللللايا والمشلللللكالت في قضلللللايا أحاديث اآلداب
وشلللرحها .مثل :حديث الدين النصللليحة .وحديث ال
تحاسدوا وحديث :ال تغضب وغيرها
أن يمارس أسللاليب االسللتقصللاء ،والتحقق والبحث حلقات النقاش
في القضلللللايا والمشلللللكالت المعقدة المعاصلللللرة في
البحوث الخاصللللة بأحاديث اآلداب وشللللرحها .مثل:
حديث الدين النصلللللليحة .وحديث ال تحاسلللللللدوا،
وحديث :ال تغضب وغيرها
الكفاءات

مالحظة أداء.

املناقشات خالل احملاضرة

الرمز
3.1

استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
أن يتمثللل ابلنزاهللة واألخالقيللات املهنيللة واألكللادمييلة مجموعات النقاش

من خالل دراسته ألحاديث اآلداب

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

2.3

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ،ومواقع تعليمية العرض والمناقشلللللة من خالل تقييم التكليفلللات الفرديلللة
والجماعية.
فرق العمل

مالحظة األداء

التعليم الذاتي.

على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

أن يقود فريق العمللل بمرونللة وفللاعلييلله ،وتحمللل حلقات النقاش

املناقشات خالل احملاضرة

مسللللللؤوليللة تطوير المهني في فهملله لعلم العقيللدة
2.4
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

طرق التقييم
االختبارات الشفوية

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسببببببببببببببببببو
السادس
األسبو الثاني
عاشر
من الثببالبل ل
الرابع عشر
مببن األول ل ب
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببو
السابع عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
االجتماع مع الطالبات في جزء من المحاضرة وتعريفهن بخطة الدراسة ،وكيفية اختيار المقررات وما تحتاج إليه الطالبة من
معلومات تعينها على تحقيق أهدافها األكاديمية
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 -التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني البالك بورد ،ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر والبريد االلكتروني.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر دار المعرفة – بيروت
عمدة القاري العيني دار حياء الترال.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي.

موقع الدرر السنية.



المكتبة الوقفية للكتب المصورة .PDF

أخرى



المكتبة الشاملة الحديثة.



موقع مكتبة األلوكة.



سالم ويب.



موقع المشكاة اإلسالمية.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show
معمل مجهز بالصوتيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نموذج تقييم المقرر.
الحضببببور المتبادل بين األسبببباتذة الذين
يدرسبببببببون المسبببببببام ذات ل فادة من األساتذة
الخبرات التدريسية.
التقببارير السبببببببنويببة التي تعببدهببا ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديمي.
الطالب

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر
غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28-1-1440هـ

