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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1
 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

م العا / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الثالثتوى المس -هـ  1442الدراسي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 ما ينطبق( )اختر كلنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 28              عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 28                 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
معًا، ا ة، أو فيهمي الغايعلٌم يبحث في القضايا التي تناَولتها النصوص واألحاديث المتَّحدة في المعنى، أو فالحديث الموضوعي 

دة، ووْضعها في مكان واحد، والنظر فيها على هيئة مخصوصٍة، بشروط  ؛ لبيان خصوصةٍ موذلك بجْمعها من مصادرها المتعد ِّ

بط بينها برباٍط جامع اح في المز بوية،نة الننعيم القبر وعذابه في ضوء الس مثل قضايا: معانيها، واستخراج عنَاصرها، والرَّ

ء عالجة أخطامسلم في النبي صلى هللا عليه وسلم  بالناس بكافة أنواعهم  وهديه صلى هللا عليه وضوء السنة النبوية، ورحمة 

 الصغار ...وغير ذلك.

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

 ت.الب بيان صالح اإلسالم لكل زمان ومكان من خالل إظهار أحكامه العامة ومعالجته للمستجداان يعرف الط -1 

ن المفاهيم الخاطئة لدى البعض بسبب غياب الفهم الموضوعي للنصوص الشرعية مثل : ) حصر متصحيح كثير  -2

 ب األخرى التيدون األسالي -صر تغيير المنكر على اليدق -ةحصر العبادة في الشعائر الديني –الجهاد في استخدام القوة 

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

 نبوية.تعليم الطالب مدى التناسق بين األحاديث النبوية والترابط بينها، وهذا يدل على البالغات ال -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  .وأهميته ومراحل تدوينه الحديث الموضوعيأن يذكر الطالب المراد من  1.1

 K2 عناصر الدراسة الموضوعيةأن يصنف الطالب  1.2

 K2 موضوعي والحديث التحليليأن يحدد الفرق بين الحديث ال 1.3

 K1 .وأهميته ومراحل تدوينه الحديث الموضوعيأن يذكر الطالب المراد من  1.4

 K2 عناصر الدراسة الموضوعيةأن يصنف الطالب  1.5

  المهارات 2

 S1 بمنهجية علمية  المراد بالدراسة الموضوعيةأن يناقش الطالب  2.1

 S2 موضوعية مقترحة ليتم التطبيق عليها وحداتأن يذكر  بعض األمثلة ل 2.2

  القيم 3

 V1 ..واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرينبالقيم  أن يلتزم 3.1

 V1 يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

 V2 المطلوبة. بالمهام ملتزًماأن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث  3.3

 V2 اثناء قيادته لفريق العمل مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم ...3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

-)مفردا ومركبا(تعريف احلديث املوضوعي -  
ها وبني الدراسة الفرق بينو املراد ابلدراسة املوضوعية لألحاديث، وأمهيتها، ونشأهتا،  -

 التحليلية للحديث.
سآآآتفاد  طآآآرق ااو وأنواعهآآآا ،  املختصآآآة ابحلآآآديث املوضآآآوعي ، نشآآآأهتا ، وت ور آآآا ،التآآآفليف  -

 منها .

6 

2 

ث ، ع األحاديآآآآعناصآآآآر الدراسآآآآة املوضآآآآوعية للحآآآآديث و وديآآآآد الوحآآآآد  املوضآآآآوعية ،  و آآآآ -
واسآآآآآتخرا   ،ملعآآآآآا  اوترتيبهآآآآآا ، و ر هآآآآآا ، ودراسآآآآآتها مفآآآآآرد  و، لآآآآآة  )بشآآآآآر  املفآآآآآردا  ،   

 وضوعيا(مها رب ا والفوائد ، وإزالة ما قد يظهر بينها من تعارض ، والربط بينالداا  

4 

 2 آداب ااستئذان يف السنة النبوية 3

 2  دي النيب صلى هللا عليه وسلم يف املزا  4

 3 األحاديث الوارد  يف أذكار الصبا  واملساء 

 3 موقف املسلم من الفنت يف ضوء السنة 5

6. 
ضب ر ، الغصفته ، حق اجلاعلى وحدا  موضوعية مقرتحة )مشروعية األذان و الت بيق  -

 حك ه وعالجه(
8 

 28 المجموع                                      7
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 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 
الحذذذذذديث أن يذذذذذذكر الطالذذذذذب المذذذذذراد مذذذذذن 

 .وأهميته ومراحل تدوينه الموضوعي

مجموعذذذذذذذذذذات النقذذذذذذذذذذاش 
 الصغيرة

 االختبارات الشفوية

1.2 
عناصذذذذذذر الدراسذذذذذذة أن يصذذذذذذنف الطالذذذذذذب 

 الموضوعية
المناقشذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذالل  المحاضرة النظرية.

 المحاضرات

1.3 
موضذذوعي أن يحذذدد الفذذرق بذذين الحذذديث ال

 والحديث التحليلي

المناقشذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذالل  العصف الذهني
 المحاضرات

 المهارات 2.0

2.1 
المذذذذذذذراد بالدراسذذذذذذذة أن ينذذذذذذذاقش الطالذذذذذذذب 

 بمنهجية علمية  الموضوعية

التذذذدريب فذذذي مجموعذذذات 
 صغيرة كورش العمل

البحذذذذذذذذذوث التطبيقيذذذذذذذذذة 
 . الجماعية

2.2 
وحدات موضذوعية أن يذكر  بعض األمثلة ل

 مقترحة ليتم التطبيق عليها

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث
 

 القيم 3.0

3.1 
واألخذذذالق اإلسذذذالمية فذذذي بذذذالقيم  أن يلتذذذزم

 ..تعامله مع اآلخرين

 المالحظة المباشرة حضور ورش عمل

 األقرانتقويم  العمل في مجموعات  يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار. أن 3.2

3.3 
أن يتعذذاون مذذع زمالئذذه فذذي كتابذذة البحذذوث 

 المطلوبة. بالمهام ملتزًما

التقذذذذذذذذذذويم الجمذذذذذذذذذذاعي  العمل في مجموعات
 للواجبات

3.4 
اثنذاء قيادتذه  مهارة اتخذاذ القذرار أن يستخدم

 لفريق العمل

بطاقذذذة مالحظذذذة لتقيذذذيم  .ستراتيجية اتخاذ القرارا
 .األداء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 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

 %30 12 فصليختبار تحريري ا 4

 %40 16 اختبار نهائي 6

 %10 3،4 مناقشة عروض تقديمية 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي. 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

  أسبوعًيا(.ساعات  4)لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي  الساعات المكتبية 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
جامع األصول في أحاديث الرسول مجد الدين ابن األثير الجزري

 1971مكتبة دار البيان 
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 المساندةالمراجع 

 2006 مكتبة الرشد محمد بن جعفر الخرائطي مكارم األخالق 

  د. محمد بن عبدهللا القناص الموضوعيمدخل لدراسة الحديث

 2017 الرياض -دار الصميعي  

رمضددددان إسددددحاق الزيددددان الحددددديث الموضددددوعي ، دراسددددة نظريددددة

 2002غزة -مجلة الجامعة اإلسالمية 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : موقع المشكاةاإلسالمية 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 صيد الفوائدwww.saaid.net 

 موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

وقاعددات العددرض،  المختبددرات،والمبدداني )قاعددات المحاضددرات،  .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 للطالبدات للرجدوع إليده

 عند الحاجة. 

 

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

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب المقرر. نموذج تقييم

الحضذذذور المتبذذذادل بذذذين األسذذذاتذة 
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة 

 من الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

التقارير السنوية التذي تعذدها ادارة 
 الجودة والقسم األكاديمي.

 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير 
تدقيق إنجاز الطالب ) مثل: 

تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة 
لتصحيح االختبارات أو عينة من 

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 
 من مؤسسة أخرى(:

 مباشر األساتذة

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضذذذور المتبذذذادل بذذذين األسذذذاتذة 
يدرسون المساق ذاته لإلفادة الذين 

 من الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

 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

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


