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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادسهـ/ المستوى 1441/1442

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1الحديث الموضوعي 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد  

 

 

 ينطبق( )اختر كل مانمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 √ المحاضرات التقليدية 1

 %20         √ التعليم المدمج  2

 %10 √  اإللكترونيالتعليم  3

 %10 √  عن بعدالتعليم  4

  √  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 18 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 18 تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 المتَّحدة األحاديثوعلٌم يبحث في القضايا التي تناَولتها النصوص فهو  الحديث الموضوعي يحتوي هذا المقرر على التعريف ب

دة، ووْضعها في مكان وافي  لى هيئة نظر فيها عحد، والالمعنى، أو في الغاية، أو فيهما معًا، وذلك بجْمعها من مصادرها المتعد ِّ

بط بينها برباٍط جامع رحمة النبي  مثل قضايا: مخصوصٍة، بشروط مخصوصٍة؛ لبيان معانيها، واستخراج عنَاصرها، والرَّ

سرة، وآدب اء األ، وبنوهديه صلى هللا عليه وسلم في معالجة أخطاء الصغار  ،أنواعهمصلى هللا عليه وسلم  بالناس بكافة 

 ...وغير ذلك. الجوار

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ن يعرف الطالب بيان صالح اإلسالم لكل زمان ومكان من خالل إظهار أحكامه العامة ومعالجته للمستجدات.ا -1

لنصموص الشمرعية مثمل : ) حصمر الجهماد من المفاهيم الخاطئة لدى البعض بسبب غياب الفهمم الموضموعي ل تصحيح كثيير -2

ب األخمرى التممي ورد بهمما دون األسممالي -لمنكمر علممى اليمداقصممر تغييممرر  -حصممر العبمادة فممي الشمعائرالدينية –فمي اسممتخدام القموة 

 الحديث الشريف: " من رأى منكم منكرا .."(

 يدل على البالغات النبوية. مدى التناسق بين األحاديث النبوية والترابط بينها، وهذا تعليم الطالب -3

 يان صالح اإلسالم لكل زمان ومكان من خالل إظهار أحكامه العامة ومعالجته للمستجدات.ب -4

 تدريب الطالب على الكتابة في بعض المواضيع وجمع األحاديث النبوية في باب واحد.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 يعرف الطالب بيان صالح األسر شرط لنجاحها لكل زمان ومكانأن  1.1

 K2 الطالب عناصر الدراسة الموضوعية جمعأن ي 1.2

 K3 التحليليأن يحدد الفرق بين الحديث الموضوعي والحديث  1.3

 K4 بالمواطنة الصالحة . المرادالمعنى  أن يذكر الطالب  1.4

 K5 يعرف الطالب بيان حدود الجوارأن  1.5

 K6 الطالب عناصر الدراسة الموضوعية جمعأن ي 1.6

  المهارات 2

 S1 بمنهجية علمية  المراد بالدراسة الموضوعيةأن يناقش الطالب  2.1

 S2 وحدات موضوعية مقترحة ليتم التطبيق عليهااألمثلة ل أن يذكر  بعض 2.2

  القيم 3

 V1 ا وعن بعد .ا وجسديً مع المتعلمين لغويً المعلم تواصل أن ي 3.1

 V2 أن يستخدم مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.2

 الموضموعات التمي تخمدم بعض عن البحث في  االنترنت شبكة يستخدم أن 3.3

 المادة.

V3 

الكترونيمممة، ومواقمممع تعليميمممة علمممى الويمممب ذات مصمممادر تعلمممم  يسمممتخدم أن 3.4

 .الصلة بالمقرر

V4 

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 رحمة هللا بعباده في ضوء السنة النبوية 1

 3 من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في االذكار 2

 2 بناء األسرة في ضوء السنة 3

 2 آداب الجوار في ضوء السنة 4

 2 من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الزهد والرقاق 5

 3 المواطنة في ضوء السنة النبوية. .....

  14 المجموع
 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
الحممممديث أن يممممذكر الطالممممب المممممراد مممممن 

 .وأهميته ومراحل تدوينه الموضوعي

 االختبارات الشفوية مجموعات النقاش الصغيرة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 
عناصمممممر الدراسمممممة أن يصمممممنف الطالمممممب 

 الموضوعية

املناقشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    املحاضرة النظرية.

 املحاضرات

1.3 
موضمموعي أن يحممدد الفممرق بممين الحممديث ال

 والحديث التحليلي

املناقشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    العصف الذهني

 املحاضرات

1.4 
الحممممديث أن يممممذكر الطالممممب المممممراد مممممن 

 .وأهميته ومراحل تدوينه الموضوعي

 االختبارات التحريرية .املحاضرة النظرية

1.5 
عناصمممممر الدراسمممممة أن يصمممممنف الطالمممممب 

 الموضوعية

 االختبارات الشفوية الصغيرةمجموعات النقاش 

1.6 
الحممممديث أن يممممذكر الطالممممب المممممراد مممممن 

 .وأهميته ومراحل تدوينه الموضوعي

املناقشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    املحاضرة النظرية.

 املحاضرات

 المهارات 2.0

2.1 

  المممراد بالدراسممة الموضمموعيةأن ينمماقش الطالممب 

 بمنهجية علمية

المممممراد أن ينمممماقش الطالممممب 

  بالدراسمممممممممة الموضممممممممموعية

 بمنهجية علمية

الممممراد أن ينممماقش الطالمممب 

  بالدراسمممممممة الموضممممممموعية

 بمنهجية علمية

2.2 

وحمممدات موضمممموعية أن يمممذكر  بعمممض األمثلممممة ل

 مقترحة ليتم التطبيق عليها

أن يمممممذكر  بعمممممض األمثلمممممة 

وحدات موضموعية مقترحمة ل

 ليتم التطبيق عليها

أن يممممذكر  بعممممض األمثلممممة 

وحمممممممممدات موضممممممممموعية ل

 التطبيق عليهامقترحة ليتم 

3.3 

  المممراد بالدراسممة الموضمموعيةأن ينمماقش الطالممب 

 بمنهجية علمية

المممممراد أن ينمممماقش الطالممممب 

  بالدراسمممممممممة الموضممممممممموعية

 بمنهجية علمية

الممممراد أن ينممماقش الطالمممب 

  بالدراسمممممممة الموضممممممموعية

 بمنهجية علمية

 القيم 3.0

3.1 
ا ا وجسممديً مممع المتعلمممين لغويًممالمعلممم تواصممل أن ي

 بعد .وعن 
 امل حظة املباشرة حضور ورش عمل

 تقويم األقران العمل في مجموعات أن يستخدم مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.2

3.3 
 بعمض عمن البحث في  االنترنت شبكة يستخدم أن

 المادة. الموضوعات التي تخدم
 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

 

3.4 

 

الكترونيممممة، ومواقممممع مصممممادر تعلممممم  يسممممتخدم أن

 .تعليمية على الويب ذات الصلة بالمقرر
 .بطاقة م حظة لتقييم األداء .استراتيجية اتخاذ القرار

 

 

الطلبة  تقييم . أنشطة2  

. 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3

 %20 6 ختبار تحريري أولا 4

 %20 12 اختبار ثاني 5

 %40 16 اختبار نهائي 6

 %10 3،4 عمل تطوعي 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

 البالك بورد التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 1971مكتبة دار البيان الدين ابن األثير الجزريجامع األصول في أحاديث الرسول مجد 

  

 المساندةالمراجع 
روت دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد بن علي الصديقي الشافعي دار المعرفة بي

2004 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة •

 http://www.almeshkat.net/books/index.phpموقع المشكاةاإلسالمية :  •

 www.saaid.netصيد الفوائد •

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية •

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( قاعات المحاكاة

وقاعممات العممرض،  المختبممرات،والمبمماني )قاعممات المحاضممرات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

 أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبمات للرجموع إليمه عنمد 

 الحاجة. 

 

 التخصص(تبعاً لطبيعة ) أخرى تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضووووووووووور املاألوووووووووون    وووووووووو   ا  وووووووووونت   ا وووووووووو    

  در ووووو  املذوووونإل ذاتووووا  بروووون    وووو  ال  وووو ا 

 ا ادريذية.

 مباشر األساتذة

ا اقوووونرلر ا ذوووويولة ا  ووووة الوووود ن ا ار  ال ووووو   

 وا قذم ا كن  مة.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من 

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة 

 مباشر األساتذة
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

االختبارات أو عينة من دوريٍة لتصحيح 

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 

 رقم الجلسة

 الرابعة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

  

  

  

 


