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

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  /العام
الدراسي 1442هـ  -المستوى الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية

28

النسبة

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
28

28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقرر اجباري بقسم الدراسات االسالمية يتناول نشأة علوم الحديث والمؤلفات فيه ،وأنواع الحديث باعتبار عدد طرقه ،وباعتبار
من أسند إليه ،وباعتبار القبول والرد ،وأنواع األحاديث ،وغيرها من الموضوعات.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 . -1أن يعرف الطالب أهمية علم مصطلح الحديث وتاريخه وثمراته.
 -2أن يعرف الطالب تاريخ نشأة علم مصطلح الحديث ،وجهود العلماء في التأليف.
 -3أن يتمكن الطالب من تطبيق حدود أنواع الحديث على أمثلة من كتب السنة.
 -4أن يعرف الطالب تقسيمات أنواع األحاديث باعتباراتها المختلفة.
 -5أن يعرف الطالب كل نوع من أنواع الحديث ويمثل له.
 -6أن يصف الطالب جهود العلماء في حفظ السنة وضبط أنواعها ووضع القواعد المميزة بين الصحيح وغيره.
 -7أن يلم الطالب من خالل المقرر بأهم مسائل علم مصطلح الحديث.
 -8أن يقارن الطالب بين األنواع المتشابهة من علوم الحديث ويفرق بينها.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعرفة والفهم

أن يذذركر ااطااذذب اامذذراد مذذن مدذذطلأ ااتذذدير وأ ميتذذه ومراتذذل تدوينذذه وأ ذ ر
اامؤافات فيه.
أن يركر بعض األمثلة ألنواع األتادير
أن يناقش ااطااب اارواية اامقبواة وغير اامقبواة بمن جية علمية

K1
K1
K2

المهارات

أن يستنبط وجه دالاة ااتدير
أن يدنف ااطااب أنواع ااتدير باعتباراته اامختلفة.
أن يتدد اافرق بين ااتدير ااثابت من غيره

S1
S2
S1

القيم

أن يلتزم بااقيم واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب ااتوار أثناء تبادل األفكار.
أن يتعاون مع زمالئه في كتابة اابتور ملتز ًما باام ام اامطلوبة.
أن يستخدم م ارة اتخار ااقرار اثناء قيادته افريق ااعمل

V1
V1
V2
V2

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

أوالً :مذذذدخل :فذذذي تعريذذذف بتذذذاري علذذذوم ااتذذذدير واامؤافذذذات فيذذذه وااتعريذذذف بذذذ م 2
1
مدطلتاته .
ثانياً :أنواع ااتدير باعتبذار عذدد طرقذهي وي ذتمل علذم :اامتذواتري اآلتذادي اام ذ وري 4
2
ااعزيزي ااغريب
ثااثا :أنواع ااتدير باعتبار من أسند إايهي وي ذتمل علذم :ااتذدير ااقدسذيي اامرفذوعي 4
3
ااموقوفي اامقطوع.
4
 4رابعا ً :متفرقات :اامسندي اامتدل .زيادات ااثقاتي االعتبار واامتابعات واا وا د
خامسذذا ً :أنذذواع ااتذذدير باعتبذذار ااقبذذول وااذذرد :اامقبذذول باعتبذذار اامرتبذذة :اادذذتيأ 4
وااتسن .
2
 5اامقبول باعتبار ااعمل وعدمه :اامتكمي مختلف ااتديري ااناس واامنسوخ
4
 .6اامردود بسبب سقوط في ااسند
7
4
اامردود بسبب ااطعن في ااراوي
8
28
اامجموع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
أن يذذذذركر ااطااذذذذب اامذذذذراد مذذذذن مدذذذذطلأ ااعدف اار ني

1.1
1.2

4

طرق التقييم

ااتذذدير وأ ميتذذه ومراتذذل تدوينذذه وأ ذذ ر
اامؤافات فيه.
اامتاضرة اانظرية.
أن يركر بعض األمثلة ألنواع األتادير

االختبارات اا فوية
اامناق ذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذالل
اامتاضرات

الرمز

استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
أن ينذذاقش ااطااذذب ااروايذذة اامقبواذذة وغيذذر مجموعات اانقاش اادغيرة

1.3

مقبواة بمن جية علمية

2.0

المهارات

2.1
2.2
2.3
3.0

3.1
3.2
3.3
3.4

طرق التقييم

اامناق ذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذالل
اامتاضرات

ااتذذذدريب فذذذي مجموعذذذات اابتذذذذذذذذذور ااتطبيقيذذذذذذذذذة
أن يستنبط وجه دالاة ااتدير
ااجماعية .
دغيرة كورش ااعمل
تقويم ااتاالت اادراسية
أن يدنف ااطااب أنواع ااتدير باعتباراته عمل أبتار
اامختلفة.
تقويم ااتاالت اادراسية
أن يتدد اافرق بين ااتدير ااثابت من غيره ااتعلم ااراتي
القيم

أن يلتذذذزم بذذذااقيم واألخذذذالق اإلسذذذالمية فذذذي تضور ورش عمل
تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب ااتوار أثناء تبادل األفكار .ااعمل في مجموعات
أن يتعذذاون مذذع زمالئذذه فذذي كتابذذة اابتذذور ااعمل في مجموعات
ملتز ًما باام ام اامطلوبة.
أن يستخدم م ارة اتخذار ااقذرار اثنذاء قيادتذه استراتيجية اتخار ااقرار.
افريق ااعمل

اامالتظة اامبا رة
تقويم األقران
ااتقذذذذذذذذذذويم ااجمذذذذذذذذذذاعي
الواجبات
بطاقذذذة مالتظذذذة اتقيذذذيم
األداء.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
6
7

أنشطة التقييم
أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد
واجبات بيتية
ورقة عمل
اختبار تحريري فصلي
اختبار نهائي
مناقشة عروض تقديمية

توقيت التقييم
(باألسبوع)

3،4
14-1
5
12
16
3،4

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%5
%30
%40
%10

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي.
 الساعات االرشادية (4ساعات اسبوعيًا)
 الساعات المكتبية لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي ( 4ساعات أسبوع ًيا).

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
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 تيسير مدطلأ ااتدير د .متمود ااطتان.
 من ج اانقد في علوم ااتدير ابدر اادين عتر.
 نز ة اانظر رح نخبة اافكر البن تجر.
 علوم ااتدير البن اادالح.




المكتبة الشاملة
موقع المشكاةاإلسالمية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php

المصادر اإللكترونية



صيد الفوائدwww.saaid.net



موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

 .1المباااني (قاعااات المحاضاارات ،والمختباارات ،وقاعااات العاارض،
والمعامل ،وغيرها):



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

تجهيزات

أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إلياه
عند الحاجة.

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة
الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

ااطالب

نمورج تقييم اامقرر.
ااتضذذذور اامتبذذذادل بذذذين األسذذذاترة
اارين يدرسون اامساق راته اإلفادة األساترة
من ااخبرات ااتدريسية.
ااتقارير ااسنوية ااتذي تعذد ا ادارة
أعضاء ااقسم
ااجودة وااقسم األكاديمي.
إجراءات ااتتقق من معايير
إنجاز ااطااب ( مثل :تدقيق
تدتيأ عينة من أعمال ااطلبة
بواسطة أعضاء يئة تدريس
مستقليني وااتبادل بدورة دوري ٍة األساترة
اتدتيأ االختبارات أو عينة من
ااواجبات مع أعضاء يئة تدريس
من مؤسسة أخرى):
ااطالب

نمورج تقييم اامقرر.
ااتضذذذور اامتبذذذادل بذذذين األسذذذاترة
اارين يدرسون اامساق راته اإلفادة األساترة
من ااخبرات ااتدريسية.

طرق التقييم

غير مبا ر
مبا ر
غير مبا ر

مبا ر

غير مبا ر
مبا ر

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)
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طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الثامنة عشر
02/06/1441هـ

