
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التربية للبنات بالمجمعة . الكلية : 

 الدراسات اإلسالم                    البرنامج :

 .     المقرر :



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438 /8 /25 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة   التعليمية:المؤسسة 

 قسم الدراسات اإلسالمية  / .بالمجمعة كلية التربية : القسمالكلية / 

 الدراسات اإلسالمية  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 المقرر:اسم 
 2القرآن الكريم 

 176 الشعبة: Salm202 المقرر:رمز  

قسم الدراسات  :مقر التدريس هند الحقيل المقرر:استاذ اسم 

 اإلسالمية 

، العام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438 /1437

 51 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  51 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 ريسالتد
…2…… ……….. ……….. ……….. ……….. …2….. 

الساعات 

 المعتمدة
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

 ..………………………………… ..……… .……… قائمة الموضوعات

 حفظ تالوة
عدد 

 االسابيع
 عدد الساعات

10-1سورة المجادلة  سورة  

 الملك

1 2 

22 -11سورة المجادلة   2 1 سورة القلم 

10-1سورة الحشر  سورة  

 الحاقة

1 2 

24-11سورة الحشر سورة  

 المعارج

1 2 



 

 
 10من  3الصفحة 

 2 1 سورة نوح سورة الممتحنة

 2 1  اختبار أعمال السنة

رة الصفسو  2 1 سورة الجن  

سورة  سورة الجمعة 

 المزمل 

1 2 

سورة  سورة المنافقون

 المدثر

1 2 

سورة  سورة التغابن

 القيامة 

1 2 

سورة  سورة الطالق
 اإلنسان

1 2 

سورة  سورة التحريم
 المرسالت

 

1 2 

 مراجعة

 

 1 2 

 لمخطط لها من عدد الساعات ا %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. .....................................ال يوجد.
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

القراءة من مصدر  يعرف النطق الصحيح لآليات المقررة 1.1

 صحيح
 التالوة الفردية 

لتي االسئلة عن األحكام ا يعرف االحكام التجويدية نظريا وعمليا 1.2

.درسها  

االسئلة عن األحكام التي 

.درسها  



 

 
 10من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

المراجعة  يعرف قواعد الحفظ الصيح 1.3

.والتسميع  

المراجعة 

.والتسميع  

    

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات اإلدراكية 2.0

2.1 ..................................................................... .................. .................. 

2.2 ..................................................................... .................. .................. 

2.3 ..................................................................... .................. .................. 

2.4 ..................................................................... .................. .................. 

2.5 ..................................................................... .................. ..................  

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

فينتقليده لقراء محترفين مختل من مصادر مختلفة. الذاتي وذلك بالبحث ه تعلمترقية  3.1  
 

تحمل مسؤولية تعلمها الذاتي وذلك بالبحث عن المعلومات من ي 3.2

 مصادر مختلفة.

ةاجبات دورية فردية وجماعيبو تكليفه  
 

3.3 ..................................................................... .................. .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 مناقشة شفهي عرض األفكار مهارة القراءة والحفظ ستخدم اال نتر نت فيي 4.1

يشارك زمالئه في العروض التقديمية باستخدام برنامج الوورد ،  4.2

 الباور بوينت ، وغيرهما 

العرض 

 والمالحظة

التكليفات  تقييم

 الجماعية

4.3    

 المهارات النفس حركية 5.0

استراتيجية  يطبق جميع االحكام التجويدية ويحفظ جزء تبارك 5.1

 االستقصاء

 االختبار الشفوي 

5.2    

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 



 

 
 10من  5الصفحة 

 البات في الشعبة الى عشرين طالبةتقليص عدد الط•

 خضوع الطالبة الختبار في قواعد التجويد والتالوة عند القبول•

 
 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةجات التعلم مخرتحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 وجدت(
 ال نعم

 ال نعم

 االختبارات الشفوية
 

√  - 

م الذاتيتطبيق استبانة التقيي  √  - 

التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء 

 السنوي

√  - 

 .…………………………..……………  √ التعليم االكتروني

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 29 %56.9 . 

A 8 %15.7 ……………………………………………………….. 

B+ 6 %11.8 ……………………………………………………….. 

B 4 
7.8% 

 
……………………………………………………….. 

C+ 1 2% ……………………………………………………….. 

C 0 0% ……………………………………………………….. 

D+ 3 5.9% ……………………………………………………….. 

D 0 0% ……………………………………………………….. 



 

 
 10من  6الصفحة 

F 0 0% ……………………………………………………….. 

ل حرم من دخو

 االمتحان
0 0% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
51 100 % ……………………………………………………….. 

 ..………………………………………………………   غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %92 51 ناجح

 ..……………………………………………………… %0 0 راسب

 ..……………………………………………………… %0 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيلخاصة ا العواملتحليل   – 2

 ............................................اليوجد....................... •

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… …………………اليوجد…………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (ت التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليا – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ………………………اليوجد……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… جعات ، الداخلية والخارجيةالمرا

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د



 

 
 10من  7الصفحة 

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 - تترونيالاللكبطء عمليات الصيانة 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... .............................اليوجد.......................

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 أ 

 رد استاذ المقرر  أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  –ب 

 حل التحليل والطريقة المتبعة في استبانة الطالب عدم وضوح مرا•

 خاصة مع الضغوط التي تنجم من العملية التعليمية أصطحاب امكانية خضوع التقييم لعواطف وأمزجة الطالب •

 قصور خبرات الطالب لتقييم العملية التدريسية •

 د تخضع لتباين تقييم الطالب ونتيجتهالخبرات الطويلة في التعليم العالى تأكد أن العملية التدريسبة الناجحة ق•

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 طالبة 20تقليص عدد الطالبات في الشعبة الى 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 



 

 
 10من  8الصفحة 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 ات اإلجراء التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

التواصل مع األقسام المناظرة •

 واالستفادة من الخبرات
……………… ………………… ………………… 

المتخصصين لقاء دوري  مع •

لالطالع على كل جديد في 

العملية التعليمة  و أساليب 

 التعليم والتعلم

……………… ………………… ………………… 

 ………………… رفع مستوى النتائج تم الحديثة في التعليم تطبيق التقنيات•

 ………………… رفع مستوى النتائج  تم التعليم اإللكتروني•

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 …اليوجد•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

خطوات تناول الموضوعات في -أ

 للموضوعات رفقالجدول الم
 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ …………………

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437./..../.. ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 هند الحقيل االســم :

 هـ25/8/1438 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 د/ منى الفاضل االســم :



 

 
 10من  9الصفحة 

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  يتم اعداد تقرير موحد •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 االزم  لمناقشتها و اتحاذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية :التربية / الدراسات االسالمية     
                         

المدخل للفقه واصوله ..المقرر  

 يوس البكالور :البرنامج 
                                              

 ................................ 



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437 /8  /   27      التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة . التعليمية: المؤسسة

 الدراسات االسالمية  / التربية  : القسمالكلية / 

  البكالوريوس :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 257   الشعبة: isj 111              المقرر:رمز  المدخل الى الفقه واصوله  المقرر:اسم 

استاذ اسم 

د/محاسن    المقرر:

   موسى الحاج 

مقر   

 كلية :التدريس

 التربية 

  

 الثانى عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 62   المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  69  المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 اسي:الدرمكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 2 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 اليوجد  اليوجد  اليوجد اليوجد 2

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 طط لهاالمخ

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

2           1 مبادئ علم الفقه واألصول  ………………………………….. 

 2 1 التمييز بين علوم الفقه وأصوله وقواعده
  

 ..………اليوجد…………………………

تاريخ نشأة الفقه واألصول ومناقشة 
 دعوى تأثر الفقه بالنظم السابقة

1                           2 ………………………………….. 

الفقه اإلسالمي ومصادر  خصائص
 التشريع في عصر النبوة

1             

               
  

            2     ………………………………….. 

أسباب ظهور الخالف الفقهي بين 
 الصحابة وأسلوبهم في معالجته

1                 2 ………………………………….. 

الحديث أهم أسباب ظهور مدرستي 

 والرأي وأبرز روادهما وأصول مذه
1                2 ………………………………….. 

…  
1اختبار أعمال السنة رقم   

 
1 2 ………………………………….. 



 

 
 9من  3الصفحة 

 

أصول مذهب اإلمام مالك وأبرز 
 المصطلحات واألعالم والمصادر ،،

،أصول مذهب اإلمام الشافعي وأبرز 

المصطلحات واألعالم والمصادر 

 نقال المذهب والفتويالمعتمدة في 

-------------------------------------

اصول -------------------------------

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل وأبرز 

المتداولة في المذهب وأبرز المصطلحات

األعالم والمصادر المعتمدةفي نقل 

المذهب والفتوى المذاهب الفقهية 

المعتمدة األخرى وأبرز أعالمها 

  ادرهاومص

 

1        

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

………………………………….. 

اإلمام أحمد بن حنبل وأبرز المصطلحات

المتداولة في المذهب وأبرز األعالم والمصادر 

المعتمدةفي نقل المذهب والفتوى المذاهب 

  الفقهية المعتمدة األخرى 

------------------------------------------ 

األصوليين في التأليف وأبرز  مناهج

المؤلفات األصولية في مختلف المذاهب  

التأليف  2،  اختبار أعمال السنة رقم 

الفقهي واألصولي في العصر الحاضر 

وأبرز اسهاماته وبعض نماذج التجديد 

المعاصر في التأليف كالمتمثل في 

الموسوعات الفقهية والنظريات الفقهية  

ية وربط ذلك وإنجازات المجامع الفقه

  باالجتهاد الجماعي

 

1        

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

………………………………….. 



 

 
 9من  4الصفحة 

 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 
  ............................. ............................... 

 ............................... ............................. ............................اليوجد ..........

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

اختبار شفوي  /1 العصف الذهني   / عرف الطالبة جهود العلماء في تقنيين الفقه وأصوله يان   1.1  

على النظريات الفقهية واألصولية التي تساعدها في  يتعرف 1.2

استنباط األدلة للقضايا الفقهية المعاصرة والتي استجدت علي 

 جتمع المسلم وحكمها الشرعي من خالل فقه األئمة الم

اختبار  /2 المحاورة                /2

 تحريري 

1.2    

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

تطبق أليات الفتوى لما استجد من نوازل وقضايا عصريه ان   2.1

 وان تستنبط الحكم الشرعى لها  
 مشروع جماعى   العصف الذهنى 

   

    

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

اختبارات  / لمحاورة / سهم في الحلول البناءة للقضايا االجتماعيةي 3.1

 فصلية 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 

  

 

يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع 

 والتحدث
   تكليفات جماعيةالعرض والمالحظة 

 

 العرض والمالحظة
رض األفكارع  

 

 مناقشة شفهي

تكليفات جماعية    

4.6    

5.0  

5.1 ..................................................................... ..................  

5.2 ..................................................................... .................. ..................  

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 



 

 
 9من  5الصفحة 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………      نعم     المحاضرة وااللقاء 

 .…………………………..……………   نعم   المناقشة والحوار وتبادل األفكار        

 .…………………………..……………  نعم العصف الذهني  

من الواقع النماذج عرض  لبعض     .…………………………..……………  نعم 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 
2 

 

0.0% 

 
……………………………………………………….. 

A 
2 

 

1.1% 

 
……………………………………………………….. 

B+ 
4 

 

5.6% 

 
……………………………………………………….. 

B 12 
2.2% 

 
……………………………………………………….. 

C+ 
9 

  

5.6% 

 
……………………………………………………….. 

C 
10 

 

8.9% 

 
……………………………………………………….. 

D+ 
9 

 

7.8% 

 
……………………………………………………….. 

D 
5 

 

 
31.1% 

 

……………………………………………………….. 
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F 
9 

 

37.8% 

 
……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان

4 

 

2.9% 

 
……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر

69 

  

88.2% 

 
……………………………………………………….. 

 غير مكتمل
0 

 

4.9% 

 
……………………………………………………….. 

 ناجح
55 

  

62% 

 
……………………………………………………….. 

 راسب
 7 

 

38% 

 
……………………………………………………….. 

 منسحب
1 

  

3.9% 

 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التياصة الخ العواملتحليل   – 2

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاباين عن الت – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (دد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المح – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… 

  …………………………………………… 

  …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… تم المراجعة من قبل عضو هيئة تدريس

من أوراق  %5ائية بواقع تم المراجعة لعينة عشو

 ……اإلجابة
…………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د



 

 
 9من  7الصفحة 

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

      بالمنهج         مكتبة الكلية للمراجع الخاصة  افتقا

 والدوريات العلمية

يحتاجها  الطالبة إلى المراجع والكتب التيصعوبة وصول 

عدم وجود وقت داخل الدوام المغلق للبحث والتقصي المقرر ، 

ة.  والذهاب للمكتب  

المستمرة للعناصر المادية داخل القاعات  الصيانةعدم توفر    

 -آالت التصوير –اإلضاءة  –المقاعد  –النت  –) المنصات  

(أدوات مكتبية  –طابعة   

عدم عرض المادة العلمية في الوقت المخصص  ، عدم تمكن 

الطالبة من الجلوس ساعتين متواصلتين  فتلتمس الحجج الوهية 

الصعوبة  في التصوير لعدم وجود من أجل الخروج ، 

مركز تصوير داخل القسم  مما يعيق الطالبات 

 وخاصة في بعض المهام المطلوبة
. 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 اختبارات عدم وجود مكان مخصص لحفظ أوراق
 الطالبات وأبحاثهم وأعمالهم

 

 ازدحام المكاتب باألوراق ، وفقدان بعضها .

 

ضو هيئة التدريس ع ثقل االعباء والتكاليف ل
 باألعمال اإلدارية

 يؤثر سلباً على العملية التعليمية 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 



 

 
 9من  8الصفحة 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةوات المقترحة لتطوير المقرر ما طرأ من تقدم على الخط –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر ها لتطويرالتي تم اتخاذ األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

ت الموصى بها لمزيد من اإلجراءا

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د/محاسن موسى الحاج  االســم :

 هـ1438../8./..27 اد التقرير :تاريخ اعد .............................محاسن التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          (  قسم ) طالب أو طالباتلكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 ودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الج •

تابع له البرنامج مجلس القسم اليتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 زم الاذ اللمناقشتها و اتخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة. الكلية :

 

  البرنامج :

 الدراسات اإلسالمية

 التجويد وآداب التالوة. المقرر :



 

 
 7من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  8 /25 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 اإلسالمية بالمجمعة ـالدراسات التربية : القسمالكلية / 

 الدراسات اإلسالمية :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 256 الشعبة: QRS113 المقرر:رمز  التجويد وآداب التالوة المقرر:اسم 

: التدريسمقر هند الحقيل المقرر:استاذ اسم 

كلية التربية 

 بالمجمعة

 

 ..هـ1438…......الثانيالفصل الدراسي  عنه:ذي أعد هذا التقرير ال والفصل الدراسيالسنة 

 61 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  70 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 28 نظري ……… ……… - ساعتان……

الساعات 

 المعتمدة
 28 ……… ……… ……… ……… ساعتان

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

 ال يوجد فروق 2 1 آداب تالوة القرآن الكريم

ه تعريف التجويد وموضوعه وثمرته وغايت

وفضله وأهميته وحكمه ونشأته وتاريخه 

 والتعريف برواية حفص عن عاصم

 اللحن في القرآن وأقسامه 

1 2 

 ال يوجد فروق

 2 1 أحكام االستعاذة والبسملة .
 ال يوجد فروق

 ال يوجد فروق 4 2 أحكام النون الساكنة والتنوين

 ال يوجد فروق 2 1 أحكام الميم الساكنة

 ال يوجد فروق 4 2 أحكام المد وأنواعه

 ال يوجد فروق 4 2 حكم الالمات السواكن

 ال يوجد فروق 4 2 أحكام الهمزات

  2 1 عالمات المصحف 



 

 
 7من  3الصفحة 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 الكامللم تغطى بالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ال يوجد
 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

  عمل جماعي  معرفة آداب التالوة وآداب التجويد 1.1

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 .................. اختبار تحريري تميز بين أحكام التجويد  2.1

  تكليفات فردية تطبق أحكام التجويد عند قراءة القرآن 2.2

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

  مناقشة واجبات تستخرج أحكام التجويد من اآليات  3.1

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

تتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع  4.1

 والتحدث

  مناقشة شفهي

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ينطبق 5.1

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 لم يتم تقييم للمخرجات هذا الفصل•

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   جة في توصيف المقررالمدر استراتيجيات التدريس
هل كانت 

 فاعلة
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في

 )إن وجدت( تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة
 ال نعم

المحاضرة النظرية. - ال يوجد صعوبات في استخدام هذه    

 االستراتيجيات

 ال يوجد صعوبات   مجموعات النقاش الصغيرة -2

هنيالعصف الذ -3  ال يوجد صعوبات   

 ال يوجد صعوبات   استراتيجية حل المشكالت -4

d2l التعليم االلكتروني 

 االبحاث-

 العروض التقديمية-

  التكليفات والواجبات

 ال يوجد صعوبات  



 

 
 7من  4الصفحة 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 اتتوزيع الدرجعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 10 16.4% ……………………………………………………….. 

A 7 11.5% ……………………………………………………….. 

B+ 4 6.6% ……………………………………………………….. 

B 8 13.1% ……………………………………………………….. 

C+ 5 8.2% ……………………………………………………….. 

C 11 18% ……………………………………………………….. 

D+ 4 6.6% ……………………………………………………….. 

D 4 6.6% ……………………………………………………….. 

F 8 13.1% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
5 7.1% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
70 …….. %100 ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… 0.0% ..…… .………0… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %87 53 ناجح

 ..……………………………………………………… %13 8 راسب

 ..……………………………………………………… %4.3 3 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2



 

 
 7من  5الصفحة 

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

 

 ) إن وجدت (ات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عملي – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

من أوراق اإلجابة من  %5تم تصحيح عينة عشوائية بواقع 

 قبل لجنة المراجعة بالقسم

 

 ال يوجد تباين

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... ال يوجد

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ال يوجد

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 



 

 
 7من  6الصفحة 

 نقاط القوة واستمراريتها لدعم العملية التعليمية العمل على ضرورة تفعيل •

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 ال يوجد•

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 ال يوجد•

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةالخطوات المقترحة لتطوير المقرر ما طرأ من تقدم على  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… اليوجد ال يوجد-أ

 

 م الدراسي الحالي .خالل الفصل / العا المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 ال يوجد•

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 هند الحقيل. ســم :اال

 هـ25/8/1438 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 عبد الرحمن الذيبد. االســم :

 هـ 1438/ 8./25 التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 7من  7الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          سم ) طالب أو طالبات ( قلكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً  •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )   •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 م التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسلي  •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال   •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...التربية الكلية :

 

 

 

 

الدراسات اإلسالمية. البرنامج :  

..الزكاة والصيامفقه .. المقرر :  



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  8./ 27  جامعة المجمعة  التعليمية:المؤسسة 

 الدراسات اإلسالمية.... / ...التربية.. : القسمالكلية / 

 ......الدراسات اإلسالمية ........... :الكاديمي البرنامج ا

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 ..289 الشعبة: isj212. المقرر:رمز  الزكاة والصيام فقه المقرر:اسم 

 القاعة الدراسية :مقر التدريس محاسن موسى الحاج ادريس د.[ المقرر:استاذ اسم 

 ...37/1438 الثانيالفصل الدراسي … عنه:الذي أعد هذا التقرير  اسيوالفصل الدرالسنة 

 46  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  49..  المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………2.. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 التي تم تناولها الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*أسباب االختالف ) الفعلية

تعريف الزكاة وبيان حكمها وحكمتها أوال 
وآثارها االجتماعية واألمنية ومنزلتها 

 واالقتصادية

1 2  

ثانيا شروط وجوب الزكاة والجهة المكلفة 
 بتحصيلها 

ثالثا األموال التي تجب فيها الزكاة الذهب 
الفضة الثروة النقدية تعريفها أنواعها 
أنصبتها ومقدارها في العصر الحالي 

 وأحكامهاوشروطها 

1 2  

 رة ونشأتها وأحكام النقود الورقية المعاص
ب عروض التجارة الثروة التجارية تعريفها 

أنواعها شروطها أحكامها ومسائلها 
 المعاصرة

2 4  

ج الزروع والثمار الثروة الزراعية تعريفها 
أنواعها شروطها أحكامها ومسائلها 

 المعاصرة

2 4  

  4 2د بهيمة االنعام الثروة الحيوانية تعريفها 



 

 
 9من  3الصفحة 

 أنواعها شروطها أحكامها 
أحكام زكاة الدين واشركات والعقارات  رابعا

 واألسهم ونحوها
 

خامسا مصارف الزكاة تعريفها أنواعها 
 شروطها أحكامها 

 سادسا زكاة الفطر تعريفها وقتها أحكامها

2 4  

 سابعا تعريف الصوم وبيان حكمته 
ثامنا أقسام الصيام وأمثلتها وأدلتها الفرض 

 المندوب المكروه المحرم 
إثبات دخول شهر رمضان وموجبات  تاسعا

 صيامه

2 4  

عاشرا حكم صيام شهر رمضان ومنزلته 
وشروطه وآدابه واألعذار المبيحة للفطر 

 والمسائل المعاصرة وحكمة ذلك 
الحادي عشر ما يبطل الصوم ويوجب 
 القضاء والكفارة أو دونها وما ال يبطله 
الثاني عشر صفة قضاء الصوم وصفة 

 يستحب للصائم وما يكره           ما   1الكفارة 

2 4  

 
 االعتكاف وأحكامه وحكمته                      

 مراجعة عامة

2 4  

 

 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 مللم تغطى بالكاالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. .اليوجد.
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

1.1 

 

 ان تعرف الطالبة أحكام فقه الزكاة والصيام واالعتكاف.

 

       في ان تساهم في خدمة المجتمع ببيان اسرار التشريع 1.2

 

 المحاضرة وااللقاء

 

استحدام خرائط ذهنية 

  

  اختبار شفهي
 

 اختبار تحريري    

 



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 بربه تنظيم عالقة العبد

 

 ان تعدد  األدلة الخاصة بفقه الزكاة والصيام واالعتكاف1.3

 أن تستنتج أثر الزكاة في المجتمع المسلم.1.4

 

 

 

 تعليم تعاوني

 

 

 

 عمل جماعي

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 عمل فردي عصف ذهني  كاة والصيام واالعتكاف في االسالممعرفة مكانة الز 2.1

 تكليفات فردية استخدام اسلوب   2.2

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

  تقييم األعمال الفردية يلتزم بالمهام المطلوبة منه في اطار العمل الجماعي  3.1

 ات العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهار 4.0

أن يستخدم شبكة اإلنترنت في البحث عن بعض الموضوعات  4.1

 التي تخدم المادة

استمارة مالحظة 

.أداء  

.................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ........................................التنطبق.. 5.1
 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي جراءاتاالملخص 

 …تقليل أعداد الطالبات•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  نعم المناقشة 

 .…………………………..……………   المحاضرة النظرية

 .…………………………..……………   ورش عمل من خالل مجموعات

 .…………………………..……………   العصف الذهني

 .…………………………..……………   الحوار

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج

 



 

 
 9من  5الصفحة 

 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  يةالنسبة المئو الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 0% ……………………………………………………….. 

A 8 ……2.6.. % ……………………………………………………….. 

B+ 10 ……5.3.. % ……………………………………………………….. 

B 7 …10.5.. % ……………………………………………………….. 

C+ 4 …7.9….. % ……………………………………………………….. 

C 4 …5.3….. % ……………………………………………………….. 

D+ 7 …7.9….. % ……………………………………………………….. 

D 4 …23….. % ……………………………………………………….. 

F 0 
……36.8.. 

% 
……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 …6.5….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
49 

…100….. 

% 
……………………………………………………….. 

 0 غير مكتمل
……17.3.. 

% 
……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..61…… 46 ناجح

 ..……………………………………………………… % ..…39… 0 راسب

 ..……………………………………………………… % ..8.7…… 2 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

• ................................................................... 

 .............................................................اليوجد.......•

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (المحدد مسبقاً التباين عن جدول التقويم  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد



 

 
 9من  6الصفحة 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …………اليوجد…………………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …اليوجد اختالف…… المراجعة الداخلية

 …………………………………………… العينة العشوائية…

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 ....تدني المستوى الدراسي.. ....عدم جاهزية القاعات.

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم-1

 

 

 

 



 

 
 9من  7الصفحة 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ د ر –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةتحسين لمقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقة في المقترحالخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… اليوجد …تقليل اعداد الطالبات-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير خرى األ اإلجراءات قائمة – 2

 والحوار…( درجة ألعمال السنة على المناقشا ت والعروض20( درجة وتوزيع )20اعداد اختبار واحد من )•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 9من  8الصفحة 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 ………………… ….d2lزيادة فاعلية .-أ
.16.../..12/.1437

 هـ
 ا/ المادة هـ1437.../..../

 القبول والتسجيل هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… [تقليل اعداد الطالبات-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 ستاذ المسؤول عن المقرر :األ

 /محاسن موسى الحاج ادريس د . االســم :

 هـ1438.../8../.27. تاريخ اعداد التقرير : ............................محاسن. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ...............................د عبد الرحمن الذيب. االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . حدوا

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

البرنامج مجلس القسم التابع له يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 زم الاذ الخلمناقشتها و ات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .التربية للبنات بالمجمعة  الكلية : 

 الدراسات اإلسالم                    البرنامج :

  المقرر : 
2القرآن الكريم   



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  25/8 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة   التعليمية:المؤسسة 

 قسم الدراسات اإلسالمية  / .لمجمعةكلية التربية با : القسمالكلية / 

 الدراسات اإلسالمية  البرنامج االكاديمي :

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

التفسير  اسم

القرآن الكريم 

3 

 274 الشعبة: QRS 214 المقرر:رمز  

ت قسم الدراسا :مقر التدريس تماضر الخنساء كبر آدمد/ … استاذ المقرر:اسم 

 اإلسالمية 

، العام الجامعي الثاني الفصل الدراسي  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438 /1437

 51  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  56 المقرر: ابدأو الطلبة الذينعدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 ياالجمال أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…2…… ……….. ……….. ……….. ……….. …2….. 

الساعات 

 المعتمدة
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

 

 قائمة الموضوعات

 عدد الساعات عدد االسابيع حفظ تالوة

10-1المجادلة  سورة  2 1 سورة الملك 

22 -11سورة المجادلة   2 1 سورة القلم 

10-1سورة الحشر   2 1 سورة الحاقة 

24-11سورة الحشر  2 1 سورة المعارج 



 

 
 10من  3الصفحة 

 2 1 سورة نوح سورة الممتحنة

 2 1  اختبار أعمال السنة

 2 1 سورة الجن  سورة الصف

 2 1 سورة المزمل  سورة الجمعة 

قونسورة المناف  2 1 سورة المدثر 

 2 1 سورة القيامة  سورة التغابن

 سورة الطالق
 سورة اإلنسان

1 2 

 سورة المرسالت سورة التحريم
 

1 2 

 مراجعة

 

   

 

 

 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها ) * ( 

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 التي لم تغطى بالكامل وضوعاتالم
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. .....................................ال يوجد.
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3
 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 : في نهاية المقرر يستطيع كل طالب أن : هارات المعرفيةالم 1.0

   توصيف للمعارف المراد اكتسابها:- 1.1

تقييم حفظهن للمقطع الجديد مع المقاطع   تحفظ جزء تبارك• 1.2

 السابقة

التالوة و التسميع  –االختبارات  تتقن قراءة جزء عم • 1.3

 األسبوعي



 

 
 10من  4الصفحة 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

1.4    

1.5    

1.6    

 : في نهاية المقرر يستطيع كل طالب أن:   دراكيةالمهارات اال 2.0

2.1 

 توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:-

 

فظ وتالوة تكليفها بح

 مقطع أسبوعي

 

تكليفها بحفظ 

وتالوة مقطع 

 أسبوعي

2.2 

مسؤلية تعلمه الذاتي وذلك بمحاولة تقييم ذاتها الطال تحمل ي•

 والبحث عن المعلومات من مصادر مختلفة.

 

متابعة وتصحيح 

الحفظ والتالوة 

 للطالبات

 

متابعة وتصحيح 

الحفظ والتالوة 

 للطالبات

   لقرآن الكريم بالتجويد تقن الطالب تالوة اي• 2.3

   حسن الطالب نطقه للغة العربيةي• 2.4

2.5    

2.6  .................. .................. 

 : في نهاية المقرر يستطيع كل طالب أن : مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 الذاتي وذلك بالبحث عن المعلومات من الطالب تعلمترقية  3.1

 مصادر مختلفة.
 

ةاجبات دورية فردية وجماعيبو تكليفه  

 
 
 
 

ةاجبات دورية فردية وجماعيبو تكليفه  

 

 

 

تحمل مسؤولية تعلمها الذاتي وذلك بالبحث عن المعلومات من ي 3.2

 مصادر مختلفة.

3.3  

3.4 -  

3.5  

3.6  

4.0 
نهاية المقرر يستطيع كل طالب  في:  مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

 :أن

جمع معلومات عن المادة  مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فيي 4.1

 العلمية

 مناقشة شفهي عرض األفكار

التكليفات  تقييم العرض والمالحظةيشارك زمالئه في العروض التقديمية باستخدام برنامج الوورد ،  4.2
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 الجماعية الباور بوينت ، وغيرهما 

يتقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات  4.3

 المرتبطة بالمقرر

استراتيجية 

 االستقصاء

تقييم التكليفات 

والبطاقات 

 والمالحظة

4.4    

4.5    

4.6    

 المهارات النفس حركية 5.0

   ال تنطبق 5.1

5.2    

5.3    

5.4    

5.5    

5.6    

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها لتيا االجراءاتملخص 

 طالبة 35البات في الشعبة الى تقليص عدد الط•
 

 

 توصيف المقرر.لوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم لتحقيق  استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المقرر المدرجة في توصيف استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج 

 ووضع مقترحات للتحسين
 

 التقييمطريقىة  عدم وضوح  ا

 المزجة الطالبالتحقق من عدم خضوع التقييمات    تطبيق استبانة تقييم األقران ، داخلي وخارجي

    تطبيق استبانة التقييم الذاتي

التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء 

 السنوي

  - 

   ……………..…………………………. 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1
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 اتتوزيع الدرجعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 
3.9% . 

A 2 
3.9% ……………………………………………………….. 

B+ 7 
13.7% ……………………………………………………….. 

B 4 
7.8% ……………………………………………………….. 

C+ 14 
27.5% ……………………………………………………….. 

C 8 
15.7% ……………………………………………………….. 

D+ 8 
15.7% ……………………………………………………….. 

D 6 
11.8% ……………………………………………………….. 

F 0 
0.0% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
3 5.4% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
56 100.0% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %1.8 1 غير مكتمل

 51 ناجح
100% ……………………………………………………….. 

 0 راسب
0% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %1.8 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت الخاصة التي العواملتحليل   – 2

 ............................................اليوجد....................... •

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… …………………اليوجد…………………………

…………………………………………… …………………………………………… 
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…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  –ب 

 السبب التباين

 …………………………………………… ………………………اليوجد……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل حقق من الت – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… المراجعات ، الداخلية والخارجية

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال قبعوا

 - اليوجد

. - 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... .............................اليوجد.......................

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1
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  التقييمات  األخرى - 2

 تعزيز نقاط القوةو لتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 سمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة في التدريس •

 تطبيق استبانة تقييم األقران ، داخلي وخارجي•

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي•
 …التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي(•

 

 سينو التح ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… ………اليوجد……………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات مةقائ – 2

 …اليوجد•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

جراءات الموصى بها لمزيد من اإل

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

خطوات تناول الموضوعات في -أ

 الجدول المرفق
…………………    

    ………………… …………………………-ب

    ………………… …………………………-ت

    ………………… …………………………-ث

    ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د. تماضر الخنساء كبر آدم االســم :

 هـ1438/ 8 /25 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 عبدالرحمن الذيبد/  االســم :

 التقرير  استالمتاريخ  ............................. توقيع :/ال
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 هـ 27/8/1438:

/
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 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به خالل منسق المقرر ) يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 الدراسات اإلسالمية البرنامج :

 فقه السيرة المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438 /8/  16 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة. التعليمية:المؤسسة 

 الدراسات اإلسالمية . / التربية : القسمالكلية / 

 الدراسات االسالمية : البرنامج االكاديمي

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 273 الشعبة: isj 211 المقرر:رمز  فقه السيرة المقرر:اسم 

 كلية التربية :مقر التدريس نادية حجازي المقرر:استاذ اسم 

  الثانيالفصل الدراسي : عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438-1437السنة :

 39 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  44 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس

 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نظري 2

الساعات 

 المعتمدة

يوجد ال ال يوجد ال يوجد نظري 2  2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

أوال:مدخل في معنى السيرة وفقهها وأهمية 

 دراستها 

 ـ 

2 2 

………………………………….. 

ونسبه مولد النبي صلى هللا عليهثانياً:   

 

2 2 
………………………………….. 

ثالثا: فقه السيرة في أبرز المواقف من ـ 
 البعثة إلى الهجرة:

ـ التحنث في غارحراء1   
ـ نزو ل الوحي2   
ـ الدعوة السرية   3  
ـ الجهر بالدعوة 4   
ـ  الهجرة الي المدينة 5  

4 4 

………………………………….. 

فقه السيرة في أول األعمال لبناء  رابعا

:لمسلم بعد الهجرةالمجتمع ا  

ـ بنا ء المسجد 1  

4      4      

………………………………….. 
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ـ المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 2  

ـ المعاهدة مع اليهود3  

فقه السيرة في أبرز غزوات النبي  خامسا

 صلى هللا عليه وسلم

ـ فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى 1   

ـ فقه السيرة في غزوة أحد 2  

في غزوة الخندق ـ فقه السيرة 3  

ـ فقه السيرة في غزوة بنى قريظة 4  

ـ فقه السيرة في غزوة صلح الحديبية 5  

ـ فقه السيرة في غزوة فتح مكة 6  

4 4 

………………………………….. 

فقه السيرة في حادثة وفاة النبي سادساً: 

  صلى هللا عليه وسلم

4 4 
………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25 اذا تعدت نسبة االختالف يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ال يوجد
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

يشرح سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ، وأهميتها في  1.1

 حياة المسلم .
  األسئلة الشفهية

جها يوضح أسباب غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم ونتائ 1.2

 . والفوائد الدعوية منها 
التكليفات 

والواجبات التي 

يرجع الطالب 

فيها إلى مصادر 

  ومراجع المادة .

 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

2.1 
يحلل الطالب أسباب غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم ونتائجهاا 

 والهدف منها
االختبارات 

 الشفوية .

.................. 

2.2 
الادرو  المساتفادة مان حيااة غازوات النباي صالى يفسر الطالب  

 .................. . األسئلة الشفهية
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 ، ويتعامل بها في واقع المجتمع  هللا عليه وسلم

 
يجااد حااال لمشااكالت المجتمااع المعاصاار وفاا  مااا درسااه ماان حياااة 

 النبي صلى هللا عليه وسلم 
 الحلقات الدراسية

. 

 

 تحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين و 3.0

 األعمال تقييم .اا ومهنيً شخصيً  هذاتتطوير  مسؤولية أن يتحمل 3.1

           . الفردية

 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع تواصل أن ي 4.1

 . والتحدث

 مالحظة استمارة

 .أداء

..................  

االنترنت في مهارة البحث وجمع المعلومات عن  أن يستخدم 

 .المادة العلمية
التقييم الشفهي 

لبةللحوار بين الط  
 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال ينطبق. 5.1
  

 السابق الواردة في الجدول ييماتللتق نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 االستفادة من مواقع اإلنترنت للوقوف على ما يستجد فى  مجال التدريس واستراتيجياته         -  

 االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة    -

 إثراء مكتبة الكلية وذلك بتوفير المراجع والدوريات الحديثة    -

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل ات التدريس المخطط لهااستراتيجي فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبي  الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 األسئلة الشفهية

ت والواجبات التي يرجع الطالب فيها التكليفا
 . إلى مصادر ومراجع المادة

√ 

√ 

 ……………..…………………………. 

 

 . االختبارات الشفوية
 . األسئلة الشفهية

 

 

√ 

√ 
 

 

 ……………..…………………………. 
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 الحلقات الدراسية

√ 

 
 

 ……………..…………………………. 

.تقييم األعمال الفردية .  √ 
 

 ……………..…………………………. 

حظة أداءاستمارة مال . 
 التقييم الشفهي للحوار بين الطلبة

√ 

√ 

 

 ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعلي (تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 
5.1% ……………………………………………………….. 

A 3 
7.7% ……………………………………………………….. 

B+ 2 
5.1% ……………………………………………………….. 

B 5 
12.8% ……………………………………………………….. 

C+ 4 
10.3% ……………………………………………………….. 

C 5 
12.8% ……………………………………………………….. 

D+ 4 
10.3% ……………………………………………………….. 

D 7 
17.9% ……………………………………………………….. 

F 7 
17.9% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 ناالمتحا
0 0.0% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
44 100.0% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %0.0 0 غير مكتمل
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 ..……………………………………………………… %82 32 ناجح

 ..……………………………………………………… %18 7 راسب

 ..……………………………………………………… %11.4 5 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  لالعوامتحليل   – 2

 اعتماد أسلوب الحوار والمناقشة  مما يؤدى إلى تفاعل الطالبات مع موضوعات المقرر -

 جهاز عرض البيانات..( –السبورة التفاعلية -استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس مثل )الحاسب االلى -

 استخدام استراتيجيات متنوعة وحديثة فى التدريس مما  يؤدى الى ايجابية الطالبات وتفاعلهن مع موضوعات المقرر -

 تشجيع الطالبات وتحفيزهن على المشاركة  والمناقشة واالستفسار عن موضوعات المقرر -

 والمجسمات و غيرها.اللوحات التعليمية  االهتمام بالجانب العملى  من خالل قيام الطالبات بتصميم بعض -

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (ليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عم – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحق 

أوراق الطالبات)اعمل  يحتدقي  ومراجعة  تصح

سنة+اختبار نهائى( بواسطة عضو هيئة تدريس 

تدقي  ومراجعة   بقسم الدراسات اإلسالمية وأيضا

ر تصحيح عينة من كراسات الطالبات فى االختبا

 النهائى 

 

…………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د
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 الوصول الى المصادر أو المراف صعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

عدم توفر المراجع والدوريات الحديثة بمكتبة  -

 الكلية 

 

عدم توفر المراجع  يؤثر  سلبيا  على أداء الطالبات 
للتكليفات الخاصة بالمقرر )التكليفات الفردية 
والجماعية( وأيضا على اإللمام الكافي بمحتوى 

 المقرر
 

 

 

 

 

 

 

 

 داريةالمسائل اإل  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

التأخر في أعمال الصيانة الخاصة باألجهزة الملحقة 
 بالقاعات

التأخر فى أعمال الصيانة الخاصة باألجهزة  -

الملحقة بالقاعات يؤدى الى عدم استخدام التقنيات 

ثة فى التدريس مثل أعطال جهاز العرض او الحدي

السبورة التفاعلية مما يؤثر سلبيا على عملية 

 التدريس

 

عدم وجود صيانة دورية آلالت التصوير وتأخر  -

 اصطالحها عند حدوث األعطال

 

عند حدوث أعطال فى اآلالت الخاصة بالتصوير  -

يؤدى إلى صعوبة فى تصوير األنشطة الخاصة 

ق االختبارات  مما يضطر بالمقرر خاصة أورا

العضو لتصويرها فى أقسام أخرى من أقسام 

الكلية أو فى بعض الوحدات اإلدارية بالكلية بدال 

 من تصويرها داخل القسم

 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1

 

 

 



 

 
 10من  8الصفحة 

 

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فري  العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فري  العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 

ل السبورة التفاعلية) الذكية( وجهاز العرض لقد تم تهيئة القاعات الدراسية وتزويدها بتقنيات التعليم الحديثة مث -



 

 
 10من  9الصفحة 

 كما تم توفير جهاز حاسب لكل عضو هيئة تدريس (d2l)، والمنصات االلكترونية ، ونظام التعليم عن بعد 

 توفير شبكة االنترنت -

 عقد عدد من الدورات التدريبية التطويرية ألعضاء هيئة التدريس -

عضاء هيئة التدريس من قبل لجنة الجودة بالكلية وذلك عقد عدد من ورش العمل واللقاءات المنتظمة أل -

 لتدريبهم على األنشطة المتعلقة بالجودة وكيفية تنفيذها

 نظام التعليم االلكتروني عن بعد .تدريب أعضاء هيئة التدريس على  -

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اءات التنفيذية لهذه اإلجر

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

توفير معمل للوسائل -أ

مزود بأحدث   قسم بال

 تقنيات التعليم

 

مكان محدد للمعمل 

خاص بالقسم ، 

جهيز المراف  

 الخاصة به .

ه14/4/1437

 ـ

ه1438//16/7

 ـ

وكيلة 

الكلية 

للشؤون 

 التعليمية

رئيس  -

 القسم

 

وير المكتبة تط -ب

وتغذيتها بالمراجع 

 والدوريات الحديثة

 

احضار المراجع 

والكتب التي تدم 

 المقرر التعليم

ه16/4/1437

 ـ
 هـ1/8/1438

وكيلة الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

للرفع 

لعميد 

 الكلية
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 نادية أحمد محمد حجازي االســم :

 هـ16/8/1438 د التقرير :تاريخ اعدا نادية  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 د. عبد الرحمن الذيب  االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

امج أكاديمي أو برن         قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد  •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .التربية للبنات بالمجمعة  الكلية : 

 الدراسات اإلسالم                    البرنامج :

  المقرر : 
1التفسير التحليلي   



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  25/8 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة   التعليمية:المؤسسة 

 قسم الدراسات اإلسالمية  / .لمجمعةكلية التربية با : القسمالكلية / 

 الدراسات اإلسالمية  البرنامج االكاديمي :

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

التفسير  اسم

 1التحليلي 

 الشعبة: QRS215 المقرر:رمز  

ـ276)

1107 

 

قسم الدراسات  :مقر التدريس د/ آسيا حماد آدم استاذ المقرر:اسم 

 مية اإلسال

، العام الجامعي  لثانيالفصل الدراسي ا عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438 /1437

 63  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  70 المقرر: ابدأو الطلبة الذينعدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

 ساعات

 التدريس
…2…… ……….. ……….. ……….. ……….. …2….. 

الساعات 

 المعتمدة
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 االستعاذة و البسملة

 2 1 سورة الفاتحة

 4 2 سورة القمر

 4 2 سورة القلم

 4 2 سورة المعارج

 4 2 سورة نوح

 4 2 سورة الجن



 

 
 9من  3الصفحة 

 2 1 سورة النبأ

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها ) * ( 

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 التي لم تغطى بالكامل الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة لممخرجات التع

 ............................... ............................. .....................................ال يوجد.
...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 هارات المعرفيةالم 1.0

أن يعرف الطالب تفسير اآليات تفسيًرا  1.1

 تحليليًا 
المحاضرة 

 واإللقاء  
 اختبار شفهي

أن يذكر فضل السورة الكريمة وأسباب  1.2

 ل، وغريب القرآن وإعجازه .النزو
 ملف االنجاز المناقشة والحوار

أن يحدد القراءات المؤثرة في المعني، وأوجه  1.3

 اإلعراب.
 عمل فردي العصف الذهني

أن يعرف ما ترشد إليه اآليات من الفوائد  1.4

العامة والعقائد واألحكام واألخالق والعظات 

 والعبر.

استخدام الخرائط 

 الذهنية 
 ار تحريرياختب

 عمل جماعي التعلم التعاوني أن يحدد السور واآليات المكية والمدنية ،   1.5

 المهارات اإلدراكية 2.0

أن يميز  أساليب القرآن الكريم ،وأوجه  2.1

 إعجازه من خالل تفسيره.
 أسئلة شفهية العصف الذهني

أن يقارن بين أسلوب آيات السور المكية  2.2

 والمدنية .
م اسلوب استخدا

الحوار التعليمي 

 وتبادل األفكار 

 تكليفات فردية

أن يستنبط بعض األحكام المستفادة من اآليات  2.3

 القرآنية 
 مناقشة أبحاث خرائط المفاهيم 

أن يستنبط مناهج المفسرين من خالل دراسة  2.4

 التفسير التحليلي.

 

استخدام اسلوب 

 المناقشة
 المالحظة والتعليق

2.6   ……………..…………………

………. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

أن يسهم في حل بعض المشكالت العصرية  3.1

من خالل منهج القرآن الكريم في معالجة 

 القضايا .

 عرض  لبعض     النماذج من الواقع             

أن يتعاون مع زمالئه في كتابة تقرير عن  3.2

 بعض وحدات الدراسة 
لمناقشة وتبادل األفكارا  

أن يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل  3.3

 بحسن االستماع والتحدث
 حوار جماعي

ً بآداب  3.4 أن يعبر عن وجهة نظره ملتزما

 الحوار واالستماع  لآلخر  
 المناقشة والحوار

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

نت في مهارة البحث و جمع يستخدم اال نتر  4.1

 معلومات عن المادة العلمية
عرض 

 األفكار
 مناقشة شفهي

يشارك زمالئه في كتابة األبحاث والتقارير  4.2

باستخدام برنامج الوورد ، الباور بوينت ، 

 وغيرهما 

العرض 

 والمالحظة 
 تقييم التكليفات الجماعية 

يتقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني  4.3

 عن المعلومات المرتبطة بالمقرر
استراتيجية 

 االستقصاء
 تقييم التكليفات والبطاقات والمالحظة

 المهارات النفس حركية 5.0

   الينطبق 
 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 طالبة 35لى البات في الشعبة اتقليص عدد الط•
 

 

 توصيف المقرر.لوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم لتحقيق  استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 المحاضرة واإللقاء
 

  ال توجد صعوبات 

    المناقشة والحوار

    العصف الذهني

إستخدام اسلوب الحوار التعليمي وتبادل 

 األفكار

  - 

 .…………………………..……………   خرائط المفاهيم ــ عرض األفكار

 

 

 ج ( النتائج



 

 
 9من  5الصفحة 

 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  المئويةالنسبة  الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 1 1.8% .  كان التدرج في توزيع الدرجات مناسبًا إلظهار الفروق  الفردية بين

 الطالبات  ، وعادال في تحقيق نسب التميز بينهن .

A 2 3.7% ……………………………………………………….. 

B+ 6 11% ……………………………………………………….. 

B 3 5.5% ……………………………………………………….. 

C+ 4 7.4% ……………………………………………………….. 

C 4 7.4% ……………………………………………………….. 

D+ 7 12.9% ……………………………………………………….. 

D 15 27.7% ……………………………………………………….. 

F 12 22.2 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
3 5.5% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
62 100% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %4.1  غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %77.7 42 ناجح

 ..……………………………………………………… %22.2 12 راسب

 ..……………………………………………………… %6.4 4 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت الخاصة التي العواملتحليل   –2

 الرتفاع عدد الطالبات في الشعبةألن المقرر يدرس في المستوى الثالث  لمستوى الطالبات  نسبة  مناسبةت نسبة النجاح جاء •

 

 إرتفاع عدد الطالبات في الشعبة  •

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 ببالس التباين

( لعدم توفر ساعات اضافية 25عمل اختبار اعمال سنة واحد من ) (2( و)1اختبار اعمال سنة )



 

 
 9من  6الصفحة 

 لالختبارت مما يؤثر على عدم اتمام المقرر في الوقت المحدد له

…………………………………………… …………………………………………… 

 تم تفعيل نظام التعليم اإللكتروني تقديم عروض تقديمية

 

 ) إن وجدت (يات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمل –ب 

 السبب التباين

 …………………………………………… ………………………اليوجد……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 ال يوجد تباين جعة الدرجات بواسطة استاذ المقرر والمراجعمرا

من أوراق اإلجابة من  %5تم تصحيح عينة عشوائية بواقع 

 قبل رئيس القسم
…………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتلا عواقب

 - بطء عمليات الصيانة لالكترونيات

. - 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... .............................اليوجد.......................

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1



 

 
 9من  7الصفحة 

 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات ام أه -أ 

 سمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة في التدريس •

 تطبيق استبانة تقييم األقران ، داخلي وخارجي•

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي•
 …التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي(•

 

 و التحسين تخطيط للتطويرز ( ال
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… ………اليوجد……………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 …اليوجد•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 الدراسي القادم :/ العام  لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

خطوات تناول الموضوعات في -أ

 الجدول المرفق
 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ …………………

 …..…… هـ1437./..../.. هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د. آسيا حماد آدم االســم :

 هـ1438/ 8 /25 تاريخ اعداد التقرير : ............................. قيع :التو

 منسق البرنامج :



 

 
 9من  8الصفحة 

 عبدالرحمن الذيبد/  االســم :

 هـ 8/1438/ التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( ل لك للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 سليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم ت •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..التربية..... الكلية :

 

 

 

 الدراسات االسالمية البرنامج :

 فقه المعامالت المالية المقرر :



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

  التعليمية:المؤسسة 

 جامعة المجمعة

 هـ 1438 /8... / ....26 التقرير:تاريخ اعداد  

 اإلسالميةالدراسات           التربية               : القسمالكلية / 

 اإلسالميةالدراسات .. :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 المعامالت المالية فقه المقرر:اسم 

 

+289 الشعبة: Isj228 المقرر:رمز 

282 

مقر  دام هاشم كمال عبد الوهاب[ المقرر:استاذ اسم 

 الدراسيةالتدريس:القاعة 

  

 37/1438 الثانيالفصل الدراسي  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 56 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  59 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
………2.. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

 الساعات المخطط لها
عدد الساعات 

 الفعلية

أسباب 

االختالف 

(*) 

ف العقود وأركانه )الصيغة العقد مفهومه تقسيماته تصني

 شروطها أنواعها (

) قول فعل كتابة تعاقد بالطرق الحديثة ( العاقدان 

شروطهما العامة والخاصة ) األهلية الوالية ( المعقود 

 عليه )محل العقد ( شروطه العامة 

1 2 

 



 

 
 9من  3الصفحة 

عقد البيع تعريفه صوره أركانه شروطه البيوع المنهي 

 عنها الشروط في البيع 

1 2 
 

 

الخيارات في البيع مع التفصيل في خيار العيب وآثاره  بيع التقسيط المرابحة 

 لآلمر بالشراء بيع االستصناع  التورق العربون

1 2 

 2 1 الربا عقدا لصرف وأحكامه 

 السلم تعريفه شروطه تطبيقاته المعاصرة  الشفعة تعريفها اسبابها شروطها

 الحوافز التسويقية أنواعها أحكامها

2 4 

1عقد اإلجارة حكمها أركانها أنواعها شروطها  انتهائها + اختبار رقم   1 2 
 

عقود اإلرفاق تعريفه الخصائص العامة لها القرض تعريفه حكمه لزومه 

 أركانه شروطه رد القرض وأحكامه  

1 2 

 الدين تعريفه أسباب ثبوته في الذمة وأحكامه  ربا الدين وأنواعه الحوالة 

 

2ها وبين بيع الدين أركانها شروطها آثارها +اختبار رقم الفرق بين   

1 2 

عقود التوثيق تعريفها الخصائص العامة لها الرهن تعريفه مشروعيته حكمه 

 أركانه شروطه اإلنتفاع بالرهن وأحكامه 

1 2 

الضمان الكفالة تعريفهما مشروعيتهما حكمهما أركانهما شروطهما آثارهما 

حكم أخذ األجرة على الضمان خطاب الضمان البنكي و  

 

 

1 2 
 

عقود اإلطالقات تعريفها الخصائص العامة لها الوكالة تعريفها مشروعيتها 

 حكمها أركانها شروطها واجبات الموكل والوكيل  آثار الوكالة وانتهاؤها

1 2 
 
 

الوصاية تعريفها الفرق بينها وبين الوكالة واجبات الوصي وحقوقه فسخ 

ه وأحوالهالوصاية مسببات  

1 2 
 

 2 1 مراجعة عامة

 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

زيادة ساعات التدريس . اليوجد لحوافز التسويقيةا.
 للمقرر الدراسي الطالته

...................................... ............................. ............................... 
 



 

 
 9من  4الصفحة 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم تقويمطرق ال )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

المعرفة المنظمة والشاملة لبعض االحكام الشرعية المتعلقة  1.1

 بالمعامالت المالية واتساقها مع العلوم االسالمية والتربوية
 .................. االسئلة الشفوية

التعرف على النظريات العامة الحديثة للحكم الشرعي والمقاصد  1.2

لسامية من وراء االحكام الشرعية المتعلقة بالمعامالت المالية ا

 لالسهام في حل المشكالت والقضايا في مجال التخصص

الواجبات التي 

يرجع فيها الطالب 

 إلى مصادر المادة 

.................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

ع دراسة المشكالت المعقدة نسبيا في مجال أنواع البيوع كبي 2.1

التقسيط والمرابحة للىمر بالشراء وبيع االستصناع وبيع 

 التورق والعربون ووضع المقترحات المبتكرة لحلها

االختبارات 

 الشفوية

.................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

يمارس قيادة الجماعة ويكون عالقات ايجابية ناجحة مع  3.1

 اآلخرين

عمال تقييم األ

 الفردية

.................. 

القدرة على تحمل مسؤلية الفرد لتعلمه الذاتي واجادة مهارة  3.2

 االتصال

تقييم األعمال 

 الجماعية

.................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1  

تخدما القدرة على التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية مس

 وسائل االتصال التعليمي

التقييم الشفوي للحوار 

 بين الطلبة

 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ...................................................................الينطبق.. 5.1
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة يات التدريساستراتيج لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 تقليل اعداد الطالبات•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل لمخطط لهااستراتيجيات التدريس ا فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  نعم المحاضرة النظرية

 .…………………………..……………   المناقشة والحوار

 .…………………………..……………   العروض



 

 
 9من  5الصفحة 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 0% ……………………………………………………….. 

A 6 %10.7 ……………………………………………………….. 

B+ 0 0% ……………………………………………………….. 

B 6 %10.7 ……………………………………………………….. 

C+ 6 10.7% ……………………………………………………….. 

C 8 14.3% ……………………………………………………….. 

D+ 9 16.1% ……………………………………………………….. 

D 13 23.2% ……………………………………………………….. 

F 8 14.3% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 1.7% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
59 100% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %5.1 3 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %86 48 ناجح

 ..……………………………………………………… %14 8 راسب

 ..……………………………………………………… %3.4 2 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2



 

 
 9من  6الصفحة 

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (ن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين ع – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 اليوجد اختالف …اجعة الداخلية المر

 …………………………………………… العينة العشوائية……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... عدم جاهزية القاعات

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ



 

 
 9من  7الصفحة 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

ل تدريس المقرر على تعلم الطالب خال أي صعوبات عواقب

 الدراسي

عدم توفر االدوات المكتبية واآلالت المساعدة كآالت 
 التصوير والطابعات 

.................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم-1

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   لمقررااستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 عزيز نقاط القوةو تلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  رير السابقالتقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها



 

 
 9من  8الصفحة 

 اليوجد …تقليل اعداد الطالبات -أ

ترك بعض البحوث 

المتعلقة بالمقرر 

 …الدراسي

………………… 

 ………………… ………………… اليوجد …تقليل المحتوى الدراسي-ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . رالمقر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 …العمال السنة موزعة على المناقشات والعروض والحوار 20( درجة و020تم اجراء اختبار واحد من •

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لصخطة العمل للف – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 حث الطالبات …d2lزيادة فاعلية -أ
..16../.12/..1437

 هـ
 ا/ المادة هـ1437.../..../

 القبول والتسجيل هـ1437.../..../ هـ1437../.../.. ………………… تقليل اعداد الطالبات-ب

 هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… تخفيض المحتوى الدراسي-ت

لجنة الخطط 

وتطوير 

 المقررات

 يالتركيز على الموضوعات الت-ث

 تمس الواقع
 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ …………………

 …..…… هـ1437....//... هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ام هاشم كمال عبد الوهاب ابو العنين. د  االســم :

 هـ1438./8.../...26 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 د عبد الرحمن الذيب االســم :

 هـ 1438/ 8.../... التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

برنامج مجلس القسم التابع له اليتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..التربية..... الكلية :

 

 

 

 الدراسات االسالمية البرنامج :

 فقه المعامالت المالية المقرر :



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

  التعليمية:المؤسسة 

 جامعة المجمعة

 هـ 1438 /8... / ....26 التقرير:تاريخ اعداد  

 اإلسالميةالدراسات           التربية               : القسمالكلية / 

 اإلسالميةالدراسات .. :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 المعامالت المالية فقه المقرر:اسم 

 

+289 الشعبة: Isj228 المقرر:رمز 
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مقر  دام هاشم كمال عبد الوهاب[ المقرر:استاذ اسم 

 الدراسيةالتدريس:القاعة 

  

 37/1438 الثانيالفصل الدراسي  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 56 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  59 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
………2.. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

 الساعات المخطط لها
عدد الساعات 

 الفعلية

أسباب 

االختالف 

(*) 

ف العقود وأركانه )الصيغة العقد مفهومه تقسيماته تصني

 شروطها أنواعها (

) قول فعل كتابة تعاقد بالطرق الحديثة ( العاقدان 

شروطهما العامة والخاصة ) األهلية الوالية ( المعقود 

 عليه )محل العقد ( شروطه العامة 

1 2 

 



 

 
 9من  3الصفحة 

عقد البيع تعريفه صوره أركانه شروطه البيوع المنهي 

 عنها الشروط في البيع 

1 2 
 

 

الخيارات في البيع مع التفصيل في خيار العيب وآثاره  بيع التقسيط المرابحة 

 لآلمر بالشراء بيع االستصناع  التورق العربون

1 2 

 2 1 الربا عقدا لصرف وأحكامه 

 السلم تعريفه شروطه تطبيقاته المعاصرة  الشفعة تعريفها اسبابها شروطها

 الحوافز التسويقية أنواعها أحكامها

2 4 

1عقد اإلجارة حكمها أركانها أنواعها شروطها  انتهائها + اختبار رقم   1 2 
 

عقود اإلرفاق تعريفه الخصائص العامة لها القرض تعريفه حكمه لزومه 

 أركانه شروطه رد القرض وأحكامه  

1 2 

 الدين تعريفه أسباب ثبوته في الذمة وأحكامه  ربا الدين وأنواعه الحوالة 

 

2ها وبين بيع الدين أركانها شروطها آثارها +اختبار رقم الفرق بين   

1 2 

عقود التوثيق تعريفها الخصائص العامة لها الرهن تعريفه مشروعيته حكمه 

 أركانه شروطه اإلنتفاع بالرهن وأحكامه 

1 2 

الضمان الكفالة تعريفهما مشروعيتهما حكمهما أركانهما شروطهما آثارهما 

حكم أخذ األجرة على الضمان خطاب الضمان البنكي و  

 

 

1 2 
 

عقود اإلطالقات تعريفها الخصائص العامة لها الوكالة تعريفها مشروعيتها 

 حكمها أركانها شروطها واجبات الموكل والوكيل  آثار الوكالة وانتهاؤها

1 2 
 
 

الوصاية تعريفها الفرق بينها وبين الوكالة واجبات الوصي وحقوقه فسخ 

ه وأحوالهالوصاية مسببات  

1 2 
 

 2 1 مراجعة عامة

 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

زيادة ساعات التدريس . اليوجد لحوافز التسويقيةا.
 للمقرر الدراسي الطالته

...................................... ............................. ............................... 
 



 

 
 9من  4الصفحة 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم تقويمطرق ال )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

المعرفة المنظمة والشاملة لبعض االحكام الشرعية المتعلقة  1.1

 بالمعامالت المالية واتساقها مع العلوم االسالمية والتربوية
 .................. االسئلة الشفوية

التعرف على النظريات العامة الحديثة للحكم الشرعي والمقاصد  1.2

لسامية من وراء االحكام الشرعية المتعلقة بالمعامالت المالية ا

 لالسهام في حل المشكالت والقضايا في مجال التخصص

الواجبات التي 

يرجع فيها الطالب 

 إلى مصادر المادة 

.................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

ع دراسة المشكالت المعقدة نسبيا في مجال أنواع البيوع كبي 2.1

التقسيط والمرابحة للىمر بالشراء وبيع االستصناع وبيع 

 التورق والعربون ووضع المقترحات المبتكرة لحلها

االختبارات 

 الشفوية

.................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

يمارس قيادة الجماعة ويكون عالقات ايجابية ناجحة مع  3.1

 اآلخرين

عمال تقييم األ

 الفردية

.................. 

القدرة على تحمل مسؤلية الفرد لتعلمه الذاتي واجادة مهارة  3.2

 االتصال

تقييم األعمال 

 الجماعية

.................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1  

تخدما القدرة على التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية مس

 وسائل االتصال التعليمي

التقييم الشفوي للحوار 

 بين الطلبة

 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ...................................................................الينطبق.. 5.1
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة يات التدريساستراتيج لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 تقليل اعداد الطالبات•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل لمخطط لهااستراتيجيات التدريس ا فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  نعم المحاضرة النظرية

 .…………………………..……………   المناقشة والحوار

 .…………………………..……………   العروض



 

 
 9من  5الصفحة 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 0% ……………………………………………………….. 

A 6 %10.7 ……………………………………………………….. 

B+ 0 0% ……………………………………………………….. 

B 6 %10.7 ……………………………………………………….. 

C+ 6 10.7% ……………………………………………………….. 

C 8 14.3% ……………………………………………………….. 

D+ 9 16.1% ……………………………………………………….. 

D 13 23.2% ……………………………………………………….. 

F 8 14.3% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 1.7% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
59 100% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %5.1 3 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %86 48 ناجح

 ..……………………………………………………… %14 8 راسب

 ..……………………………………………………… %3.4 2 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2



 

 
 9من  6الصفحة 

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (ن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباين ع – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 اليوجد اختالف …اجعة الداخلية المر

 …………………………………………… العينة العشوائية……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... عدم جاهزية القاعات

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ
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 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

ل تدريس المقرر على تعلم الطالب خال أي صعوبات عواقب

 الدراسي

عدم توفر االدوات المكتبية واآلالت المساعدة كآالت 
 التصوير والطابعات 

.................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي تقييم-1

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   لمقررااستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 عزيز نقاط القوةو تلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  رير السابقالتقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها
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 اليوجد …تقليل اعداد الطالبات -أ

ترك بعض البحوث 

المتعلقة بالمقرر 

 …الدراسي

………………… 

 ………………… ………………… اليوجد …تقليل المحتوى الدراسي-ب

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . رالمقر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 …العمال السنة موزعة على المناقشات والعروض والحوار 20( درجة و020تم اجراء اختبار واحد من •

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لصخطة العمل للف – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 حث الطالبات …d2lزيادة فاعلية -أ
..16../.12/..1437

 هـ
 ا/ المادة هـ1437.../..../

 القبول والتسجيل هـ1437.../..../ هـ1437../.../.. ………………… تقليل اعداد الطالبات-ب

 هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… تخفيض المحتوى الدراسي-ت

لجنة الخطط 

وتطوير 

 المقررات

 يالتركيز على الموضوعات الت-ث

 تمس الواقع
 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ …………………

 …..…… هـ1437....//... هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ام هاشم كمال عبد الوهاب ابو العنين. د  االســم :

 هـ1438./8.../...26 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 د عبد الرحمن الذيب االســم :

 هـ 1438/ 8.../... التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

برنامج مجلس القسم التابع له اليتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...التربية الكلية :

 

 

 

 

الدراسات اإلسالمية. البرنامج :  

..المناسك والسيرفقه .. المقرر :  
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ1438/  8/..26  جامعة المجمعة  التعليمية:المؤسسة 

 الدراسات اإلسالمية.... / ...التربية.. : القسمالكلية / 

 ......الدراسات اإلسالمية ........... :كاديمي البرنامج اال

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

الشعبة: ISJ227  المقرر:رمز  المناسك والسيرفقه  المقرر:اسم 

284+

291 

 

 القاعة الدراسية :مقر التدريس دام هاشم كمال عبد الوهاب أبوالعنين.[ المقرر:استاذ اسم 

 .l 1438 ..1437/الثانيالفصل الدراسي … عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 54 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  58 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………2.. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

الحج : تعريفه، وبيان حكمه، وحكمة 
 مشروعيته، وآداب السفر له .

 

2 4 
………………………………….. 

 العمرة : تعريفها وبيان أحكامها .
الهدي ، واألضحية ، والعقيقة ،التعريف 

 وبيان األحكام والحكمة  

2 4 
………………………………….. 

تعريف" فقه السير" ومرادفه الجهاد ، وحكم 
وأنواعه ، ومقاصده ،وآدابه، الجهاد ، 

 . والجهاد بغير إذن اإلمام

2 4 
………………………………….. 

المكلفون بالجهاد ، وواجباتهم ، وحكم 
االستعانة بغير المسلمين ، وأقسام الدار)دار 
إسالم ، وعهد ، وحرب( ووصف مواطنيها 

)مسلم ، وذمي ، ومعاهد ، ومستأمن 
 . ،وحربي ( ومقارنة ذلك بالتقسيم الدولي

1 2 



 

 
 9من  3الصفحة 

الصلح مع العدو : تعريفه وحاالته وأحكامه، 
 ونماذج من العهد النبوي وما بعده ، ه

1 2  

والمعاهدات )تعريفها ، وأنواعها ،وأحكامها( 
 ، ونماذج من العهد النبوي وما بعد

2                 4  

الذميين والمعاهدين والمستأمنين، وبيان 
، رعاية اإلسالم لحقوقهم الدينية 

واالجتماعية ، والمالية ، والقضائية ، 
 وأحوالهم الشخصية

2 4  

                         
 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة رجات التعلممخ

 ............................... ............................. .اليوجد.
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
تحليل 

لنتائج 

 التقويم

 المعارف 1.0

األسئلة الشفوية . أحكام الحج والعمرة عرف ي 1.1  ..........

........ 

كيفية حج النبي صلى هللا عليه  على  يتعرف 1.2

 وسلم وعمرته

والواجبات التي يرجع الطالب فيها التكليفات .

..إلى مراجع المادة  

..........

........ 

يدرك  أهمية الحج والعمرة  في الشريعة  1-3

 اإلسالمية 

 

.......... كتابة تقارير

........ 

    

2.0 

 ما تميز به الشرع اإلسالمي من سماحة  يذكر

 المناقشة               ورعاية لحقوق غير المسلمين سواء كانوا ذميين       

 أو معاهدين أو مستأمنين  

أعمال الحج والعمرة  وأنواع بين  ميز ي 2.1

 المناسك 

  االختبارات الشفوية

  األسئلة الشفهية يطبق ما تعلمته من أحكام   . 2.2

  يبرهن على فائدة التتابع بين الحج والعمرة  3.0
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 طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
تحليل 

لنتائج 

 التقويم

من نوازل يستنبط األحكام الفقهية لما يستجد  3.1

 في فقه المناسك والسير 

  تقييم األعمال الفردية

 سهم في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرةي 4.0

تعاون مع زميالتها في كتابة تقرير عن ي 4.1

 بعض وحدات الدراسة 

كتابة  المناقشة وتبادل األفكار       

 تقرير

 االستماع والتحدثبحسن  تواصل بفاعلية داخل مجموعات العملي 5.0

تحلى بأخالقيات اإلسالم في سلوكها كقدوة ي 5.1

 للمتعلمين  

ورش  المحاضرة االلقاء

        عمل
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 …تقليل أعداد الطالبات•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   قررالمدرجة في توصيف الم استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

 )إن وجدت( تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة
 ال نعم

 .…………………………..……………  نعم المناقشة 

 .…………………………..……………   المحاضرة النظرية

 .…………………………..……………   ورش عمل من خالل مجموعات

 .…………………………..……………   العصف الذهني

 .…………………………..……………   الحوار

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 3.7% ……………………………………………………….. 

A 3 3.7% ……………………………………………………….. 
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B+ 5 9.3% ……………………………………………………….. 

B 2 3.7% ……………………………………………………….. 

C+ 8 14.8% ……………………………………………………….. 

C 6 11% ……………………………………………………….. 

D+ 7 13% ……………………………………………………….. 

D 12 %22.2 ……………………………………………………….. 

F 10 18.5% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 1.7% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
58 100% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %6.9 4 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %81 44 ناجح

 ..……………………………………………………… %19 10 راسب

 ..……………………………………………………… %5.2 3 منسحب

 :) إن وجدت (  ائجالنت %على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

• ................................................................... 

 .............................................................اليوجد.......•

•.................................................................... 

   ويم الطالب المخطط لهاعمليات تقالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 إن وجدت ( )التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… …………اليوجد…………………………………

…………………………………………… …………………………………………… 



 

 
 9من  6الصفحة 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …اليوجد اختالف…… المراجعة الداخلية

 …………………………………………… شوائيةالعينة الع…

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 ....تدني المستوى الدراسي.. ....عدم جاهزية القاعات.

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدر تقييم-1

 

 

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 
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•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم  أو فريق  المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةرحة لتطوير المقرر ما طرأ من تقدم على الخطوات المقت –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… اليوجد …تقليل اعداد الطالبات-أ

 

 ام الدراسي الحالي .خالل الفصل / الع المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 والحوار…( درجة ألعمال السنة على المناقشا ت والعروض20( درجة وتوزيع )20اعداد اختبار واحد من )•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 راسي القادم :/ العام الد لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 ………………… ….d2lزيادة فاعلية .-أ
.16.../..12/.1437

 هـ
 ا/ المادة هـ1437.../..../

 القبول والتسجيل هـ1437.../.../. هـ1437.../..../ ………………… [تقليل اعداد الطالبات-ب
 



 

 
 9من  8الصفحة 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د ام هاشم كمال عبد الوهاب ابو العنين. االســم :

 هـ1438../8../.26. تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ...............................د عبد الرحمن الذيب. االســم :

 هـ 1438/ 8.../... التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ  حتى(  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

مجلس القسم التابع له البرنامج ضمن جدول أعمال يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية :

 

 

 

 التربية بالمجمعة

الدراسات االسالمية                 البرنامج :
  

2التفسير التحليلى المقرر :  
 



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ13/8/1437 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 قسم الدراسات االسالمية  كلية التربية / : القسمالكلية / 

 الدراسات االسالمية :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

الشعبة QRS225 المقرر:رمز  2التفسير التحليلى  المقرر:اسم 

ــ  285

287 

 

قسم الدراسات  :مقر التدريس د/ والء بدر المقرر:استاذ اسم 

 االسالمية

-37للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسى    عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسية السن

 هـ 1438

 47 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  54 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  2

الساعات 

 المعتمدة
2     2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

( 29تفسير اآليات من سورة النساء رقم )

َها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا قوله تعالى:)يا أَي  

أَْموالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلباِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تِجاَرةً َعْن 

( قوله  38تَراٍض ِمْنُكْم( إلى اآلية رقم )

تعالى:)َوَمْن يَُكِن الشَّْيطاُن لَهُ قَِريناً فَساَء 

 قَِريناً(

 اليوجد 6 6

(من 1قم )تفسير اآليات من سورة المائدة ر

قوله تعالى:)يا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا 

( قوله تعالى : 5بِاْلعُقُوِد(إلى اآلية رقم )

يماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي  )َوَمْن يَْكفُْر بِاْْلِ

 اآْلِخَرةِ ِمَن اْلخاِسِريَن(

6 6  
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( 59تفسير اآليات من سورة األنعام رقم )

)َوِعْندَهُ َمفاتُِح اْلغَْيِب ال من قوله تعالى:

( قوله  68يَْعلَُمها إِالَّ ُهَو( إلى اآلية رقم ) 

ْكرى َمَع اْلقَْوِم  تعالى:)فاَل تَْقعُْد بَْعدَ الذ ِ

 الظَّاِلِميَن(

2 2  

( من 84تفسير اآليات من سورة هود رقم )

قوله تعالى)َوإِلى َمْديََن أَخاُهْم ُشعَْيباً قاَل يَا 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْيُرهُ( إلى اآلية  قَْومِ  اْعبُدُوا َّللاَّ

( قوله تعالى )أاَل بُْعداً ِلَمْديََن َكما 95رقم )

 بَِعدَْت ثَُمودُ(

4 4  

( 51تفسير اآليات من سورة األنبياء رقم )

من قوله تعالى:)َولَقَْد آتَْينا إِْبراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن 

( 73ِميَن( إلى اآلية رقم )قَْبُل َوُكنَّا بِِه عالِ 

قوله تعالى:)َوأَْوَحْينا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيراِت 

كاةِ َوكانُوا لَنا  َوإِقاَم الصَّالةِ َوإِيتاَء الزَّ

 عابِِديَن(

4 4  

( من 1تفسير اآليات من سورة الحج رقم )

قوله تعالى:)يا أَي َها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ 

 السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم( إلى اآلية رقم َزْلَزلَةَ 

َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا  14) ( قوله تعالى )إِنَّ َّللاَّ

اِلحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  َوَعِملُوا الصَّ

َ يَْفعَُل ما يُِريدُ(  اأْلَْنهاُر إِنَّ َّللاَّ

4 2  

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 اليوجد اليوجد اليوجد
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

زول وغريب القرآن وأسباب الن أن يذكر فضل السورة الكريمة 1.1

 وأوجه االعرابوالقراءات المؤثرة ، وإعجازه

اختبار شفهى. ارتفاع نسبة . 

لنجاح ناتجة عن ا

تطبيق 

استراتجيات 

التدريس الواردة 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

في توصيف 

 المقرر

أن يعرف ما ترشد إليه اآليات من الفوائد العامة والعقائد  1.2

 واالحكام واالخالق والعظات والعبر.

.تكليفات فردية  .................. 

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

أسئلة شفهية. أن يميز أساليب القرآن الكريم وأوجه اعجازه من خالل تفسيره 2.1  .................. 

.تكليفات فردية أن يقارن بين أسلوب آيات السور المكية والمدنية 2.2  .................. 

.مناقشة أبحاث ن يستنبط مناهج المفسرين من خالل دراسة التفسير التحليلى 2.3  .................. 

2.6 ..................................................................... ..................  .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

أن يسهم فى حل بعض المشكالت العصريةمن خالل منهج  3.1

 القرآن الكريم في معالجة القضايا

 ةالمالحظ

.والتعليق  

.................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

أن يشارك زمالئه في كتابة األبحاث والتقاريرباستخدام برنامج  4.1

 الوورد والبوربوينت وغيرها

.مناقشة شفهى  .................. 

4.2 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 . . التنطبق 5.1

5.2  . . 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 

 

 توصيف المقرر لتطبيق إستراتيجية التدريس الموصى بها حسباح كانت مرتفعة نسبة النج  •

 مة محتوى المقرر مع عدد الساعات التدريسيةمالء  •

 طالبة  30اال يزيد عدد الطالبات في الشعبة عن   •

 المتابعة الدائمة للطالبة وتشجيعها ومعالجة مواطن الضعف عندها.•
 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل س المخطط لهااستراتيجيات التدري فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واْلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 التوجد  نعم المناقشة والحوار  ، العصف الذهنى

    استخدام اسلوب الحوالر التعليمى وتبادل االفكار

    عرض لبعض النمازج من الواقع
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    عرض االفكار

    

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 1 2.1%  

A 1 2.1%  

B+ 4 8.5%  

B 8 17%  

C+ 10 21.3%  

C 4 8.5%  

D+ . 5 10.6%  

D 8 17%  

F 6 12.8%  

حرم من دخول 

 االمتحان
3 5.6%  

 مسجل 

 في المقرر
54 100%  

  %0 0 غير مكتمل

      %87    41 ناجح

  %13 6 راسب

   %7.4 4 منسحب

 : ) إن وجدت ( النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2
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 تطبيق استرتيجية التدريس الموصي بها حسب توصيف المقرر 

 المتابعة الدائمة مع الطالبات وتشجيعهن ومعالجة مواطن  الضعف  

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 

 السبب التباين

 (30)=  (2( ، و)1اختبار أعمال سنة )
( درجة ْلتاحة 20تم عمل اختبار أعمال سنة واحد )

  مجموعة من الدرجات ترصد لتطبيق التعليم االلكتروني

 تم دمجها مع المراجعة التي تتم عقب كل وحدة  مراجعة لحفظ األدلة من الكتاب والسنة

 
( درجات ترصد للسؤال القصير الذي قدم 6تم تخصيص )

 للطالبات

 (power pointعروض تقديمية ) تقديم
( درجات للمشاركة 5تم تفعيل التعليم االلكتروني ورصد )

 به 

 
 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 اليوجد اليوجد

  

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 ةالنتيج طريقة ) طرق ( التحقق

من أوراق االجابة  %5تم تصحيح عينة عشوائية بواقع   

 من قبل رئيس القسم
 ال يوجد تباين

من خالل مراجعة المصحح االول والثانى من أعضاء هيئة 

 التدريس
 اليوجد تباين

  

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 الطالب في المقررعلى تعلم  صعوباتال عواقب

 اليجد اليوجد
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 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 اليوجد اليوجد

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 مقترحات التحسينأهم نقاط القوة و  –أ 

 

 المقرر الدراسي على هذا التقييم أو فريق العمل في  المقرراستاذ رد  –ب 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 نقاط القوة و تعزيزلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 بادل المعارف في التخصصات المتنوعة واالستفادة من أهل الخبرة في طرق التدريست •

 المراجعات الداخلية •

 مراجعة نسب النجاح الموصى بها •

 تقييم االداء من قبل ادارة القسم •

 المقرر الدراسي على هذا التقيي أو فريق العمل في  المقرراستاذ رد  –ب 

 

 و التحسين تطويرز ( التخطيط لل
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد

    

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر اتخاذها لتطوير التي تم األخرى  اإلجراءات قائمة – 2



 

 
 9من  8الصفحة 

 

 اليوجد

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اْلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اْلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

ديثة في ة الحاستخدام وسائل التقني-أ

لتى عرض آيات كتاب هللا ا

 يتناولها الشرح

   تقديم عروض تقديمية
عضو هيئة 

 التدريس

ب ـ استخدام اسلوب الحوار التعليمى 

 وتبادل االفكار
 …..……   المناقشات

الى المراجع الرئيسية في  الرجوع -ب

 تقديم البحوث العلمية ومناقشتها

تقديم بحوث علمية عن 

موضوعات المقرر 

 قشتهاومنا

  ……..… 

 …………………   ……..… 
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 والء بدرد. االســم :

 هـ13/8/1438 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 د.عبدالرحمن الذيب االســم :

 هـ8/1437/ التقرير : استالمتاريخ   التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)تقريراً مستقالً ينبغي أن يتم تقديم •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( ر المستقلة للمقررالتقاري

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

تابع له البرنامج مجلس القسم اليتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 زم الاذ اللمناقشتها و اتخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التربية للبنات بالمجمعة . الكلية : 

 الدراسات اإلسالم                    البرنامج :

 الحكم الشرعي وأدلة األحكام      المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  8/  17 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة   التعليمية:المؤسسة 

 قسم الدراسات اإلسالمية  / .كلية التربية بالمجمعة : القسملكلية / ا

 الدراسات اإلسالمية  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 286، 279 الشعبة: ISP 224 المقرر:رمز   الحكم الشرعي وأدلة األحكام المقرر:اسم 

 قسم الدراسات اإلسالمية  :مقر التدريس إيمان محمد جابر د/… المقرر:استاذ اسم 

 /1437، العام الجامعي ثانيالفصل الدراسي ال عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438

 46 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  54 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 ال يوجد 2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
2 

الساعات 

 المعتمدة
2 

 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

ساعات عدد ال

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

الحكم الشرعي . أركانه، أقسامه الحكم 
 وضعي (   -الشرعي )تكليفي 

  

 
4. 4 ………………………………….. 

األهلية: أنواعها، عوارض األهلية ) سماوية 
 مكتسبة ( –

 
2 2 ………………………………….. 

أدلة الحكم الشرعي المتفق عليها وتشمل 
 إعجازه ، أحكامه .:القرآن الكريم تعريفه ، 

 
2 2 ………………………………….. 

 2 2 السنة النبوية تعريفها ، أقسامها ،حجيتها

 
………………………………….. 

 2 2 اإلجماع تعريفه ،اقسامه ، حجيته .

 
………………………………….. 

 2 القياس تعريفه ،أركانه ، أقسامه ، حجيته

 
2 

 
………………………………….. 

أدلة االحكام المختلف عليها وتشمل : 
 تعريفها ، وأقسامها -¬¬مصالح المرسلة ال

تعريفه  ، أهميته ، أدلة القائلين  -االستحسان 

4 
4 ………………………………….. 



 

 
 9من  3الصفحة 

 تعريفه ،موقف العلماء منه -به ، سد الذرائع 
العرف تعريفه،  أنواعه ، أثر العرف في 

تحصيل األحكام االستصحاب : تعريفه 
 المبادئ الشرعية المبنية عليه، حجيته .

 
2 2 ………………………………….. 

 –مذهب  الصحابي :موضع االتفاق فيه 
موضع االختالف فيه . شرع من قبلنا 

 :المراد به ،أنواعه .

 
4 4 ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  ضوعاتالمو
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. .....................................ال يوجد.
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

  اختبار شفهي بالحكم الشرعي وأدلة األحكامعرف المراد ي 1.1

يتعرف على كل ما هو جديد في مجال أصول الفقه لإلسهام في  1.2

 ، وزيادة المعرفة في مجال التخصص   حل المشكالت والقضايا
  تكليفات فردية

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

دلة األحكام أل يطبق ما توصل إلية من نتائج من خالل دراسته 2.1

في حل المشكالت والقضايا من   المتفق عليها والمختلف فيها

  وجهة النظر اإلسالمية  بقدر من التوجيه واالرشاد .

المالحظة 

ق والتعلي  

 

يدرس المشكالت ليضع حلوال مبتكرة مع مراعاة المعارف  2.2

النظرية والخبرات العملية  مستخدما أشكال متنوعة من تقنيات 

 المعلومات 

  تكليفات فردية

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

يمارس قيادة الجماعة في مواقف متنوعة في مجال أصول الفقه  3.1

 تطلب استجابات مبتكرة .والتي ت

       المالحظة   

.  والتعليق     

 

قادر على المبادرة في اقتراح الحلول البناءة للقضايا االسالمية  3.2

في المواقف المختلفة سواء كان بشكل فردي أو من خالل 

 الجماعة

         ورش عمل

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 تقييم تكليفات يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع  4.1



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

مستخدما أشكال العرض المناسبة للقضايا مع مراعاة  والتحدث

 األنماط المختلفة للمتلقي  .

 جماعية

يستخدم اال نتر نت في مهارة البحث و جمع معلومات عن المادة  4.2

 العلمية وتنفيذ ذلك في المواقف التدريسية

تكليفات تقييم 

 جماعية

 

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. ..................  

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  نعم المحاضرة واإللقاء  

 .…………………………..……………  نعم   المناقشة والحوار وتبادل األفكار        

 .…………………………..……………  نعم العصف الذهني

من الواقع النماذج     لبعضعرض    .…………………………..……………  نعم 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

  ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

 ..……………………………………………………… %2.0 1 أ+

 ..……………………………………………………… %6.1 3 أ

 ..……………………………………………………… %8.2 4 ب+



 

 
 9من  5الصفحة 

 ..……………………………………………………… %8.2 4 ب

 ..……………………………………………………… %18.4 9 ج+

 ..……………………………………………………… %18.4 9 ج

 ..……………………………………………………… %14.3 7 د+

 ..……………………………………………………… %18.4 9 د

 ..……………………………………………………… %6.1 3 هـ

حرم من دخول 

 االمتحان
3 5.6% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
49 100.0% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %6.1 3 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %94 46 ناجح

 ..……………………………………………………… %6.1 3 راسب

 ..……………………………………………………… %3.7 2 منسحب

 :إن وجدت ( )  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   لمخطط لهاعمليات تقويم الطالب االتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 إن وجدت () التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 



 

 
 9من  6الصفحة 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

افتقار مكتبة الكلية للمراجع الخاصة بالقواعد الفقهية ومقاصد 

 الشريعة والدوريات العلمية

يحتاجها  الطالبة إلى المراجع والكتب التيعوبة وصول ص

عدم وجود وقت داخل الدوام المغلق للبحث والتقصي المقرر ، 

ة.  والذهاب للمكتب  

المستمرة للعناصر المادية داخل القاعات  الصيانةعدم توفر   

 -آالت التصوير –اإلضاءة  –المقاعد  –النت  –) المنصات  

(أدوات مكتبية  –طابعة   

عدم عرض المادة العلمية في الوقت المخصص  ، عدم تمكن 

الطالبة من الجلوس ساعتين متواصلتين  فتلتمس الحجج الوهية 

الصعوبة  في التصوير لعدم وجود من أجل الخروج ، 

مركز تصوير داخل القسم  مما يعيق الطالبات 

 وخاصة في بعض المهام المطلوبة
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةالمسائل اإلدار  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 اختبارات عدم وجود مكان مخصص لحفظ أوراق
 الطالبات وأبحاثهم وأعمالهم

 

 ازدحام المكاتب باألوراق ، وفقدان بعضها .

 

 ؤثر سلباً على العملية التعليمية ي ـ ثقل عضو هيئة التدريس باألعمال اإلدارية

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 
 

 



 

 
 9من  7الصفحة 

 

 

 
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  قييمات  األخرىالت - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 راسي على هذا التقييم أو فريق العمل في المقرر الد  المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  التقارير السابقة فيما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2



 

 
 9من  8الصفحة 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لل للفصخطة العم – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1438.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… ـه1438.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1438.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1438.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1438.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د/ إيمان محمد جابر االســم :

 هـ8/1438./17 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 9من  9الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  لمقرر)لينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 الدراسات اإلسالمية البرنامج :

 تاريخ السنة  المقرر :



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438/  8 /14 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 الدراسات اإلسالمية . / التربية : القسمالكلية / 

 الدراسات االسالمية :ي البرنامج االكاديم

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

-288 الشعبة: Sun 222 المقرر:رمز  تاريخ السنة المقرر:اسم 

281 

 كلية التربية :مقر التدريس نادية حجازي المقرر:استاذ اسم 

  انيالثالفصل الدراسي : عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 هـ 1438-1437السنة :

 68 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  78 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس

 2 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نظري 2

الساعات 

 المعتمدة

جدال يو ال يوجد نظري 2  2 ال يوجد 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 (*االختالف )أسباب  الفعلية

تدوين السنة في القرن األول:جهود الصحابة .

 . والتابعين في تدوين السنة

2 2 
………………………………….. 

.. السنة في القرن الثاني) يدرس الموطأ تدوين 

 نموذجا

4 4 
………………………………….. 

التدوين في القرن الثالث ) يدرس المسند ،الكتب ..

 (الستة نموذجا  

 نماذج من التدوين بعد القرن الثالث..

4 4 

………………………………….. 

صحيح ابن خذيمة ،ابن حبان ،المستدرك للحاكم 

ي،النهاية في للبغو  السنة ،شرح ،المستخرجات

 غريب الحديث ،جامع األصول ، الزوائد للهيثمي

4 4 

………………………………….. 

موقف أهل األهواء من السنة النبوية ورد أهم 

 : شبهاتهم

 موقف أهل األهواء منالسنة إجماال  

2 2 

………………………………….. 

أثر أهل األهواء في وضع الحديث ، وجهود العلماء 

 في مقاومته

4 4 
………………………………….. 



 

 
 10من  3الصفحة 

الطعن في عدالة الصحابة عموما  وأبي هريرة .

 .رضي هللا عنهم أجمعين خصوصا  

2 2 
………………………………….. 

 ..………………………………… 4 4 طعون المستشرقين في السنة.

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 خطط لها من عدد الساعات الم %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

يحدد الطالب جهود العلماء في تدوين السنة على  1.1

 اختالف مراحلها 
 تم اختبار شفهي

  اختبار تحريري   .  يذكر الطالب أكثر الكتب الحديثية ومناهج مؤلفيها إجماال 1.2

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

يحصر أهم الشبهات والطعون المثارة حول السنة وكيفية الرد  2.1

 عليها

 تم أسئلة شفهي

 تم تكليفات فردية يحلل مناهج المحدثين في كتبهم ، وطريقة االستفادة منها  2.2

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

حمل مسؤولية تطوير ذاته شخصيا ومهنيايت 3.1 المالحظة           

 .  والتعليق
 تم

 تم كتابة تقرير يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع والتحدث 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 تم مناقشة شفهي دة العلميةيستخدم اال نتر نت في مهارة البحث و جمع معلومات عن الما 4.1

 المهارات النفس حركية 5.0

  .................. ال ينطبق. 5.1

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 



 

 
 10من  4الصفحة 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 اختبار شفهي

   اختبار تحريري

√ 

√ 

 

 ……………..…………………………. 

 أسئلة شفهي

 تكليفات فردية

√ 

√ 

 

 ……………..…………………………. 

والتعليق المالحظة     

 كتابة تقرير

√ 

√ 

 ……………..…………………………. 

.مناقشة شفهي  √ 

 

 ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 
0 0.0% 

……………………………………………………….. 

A 
5 6.5% 

……………………………………………………….. 

B+ 
1 2.1% 

……………………………………………………….. 

B 
4 6.6% 

……………………………………………………….. 

C+ 
2 3.55% 

……………………………………………………….. 

C 
3 4.3% 

……………………………………………………….. 

D+ 
9 13.95% 

……………………………………………………….. 

D 
28 38.3% 

……………………………………………………….. 



 

 
 10من  5الصفحة 

F 
16 23.75% 

……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
3. 3.7% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
78 100.0% ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %0 0 غير مكتمل

 52 ناجح
76.5% 

 
……………………………………………………….. 

 16 راسب
24% 

 
……………………………………………………….. 

 7 منسحب
9.4% 

 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيصة الخا العواملتحليل   – 2

 اعتماد أسلوب الحوار والمناقشة  مما يؤدى إلى تفاعل الطالبات مع موضوعات المقرر •

 -جهاز عرض البيانات –ة التفاعلية السبور-استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس مثل )الحاسب االلى •

 .(التعليم عن بعد 

ة وحديثة فى التدريس مما  يؤدى الى ايجابية الطالبات وتفاعلهن مع استخدام استراتيجيات متنوع •

 موضوعات المقرر

 تشجيع الطالبات وتحفيزهن على المشاركة  والمناقشة واالستفسار عن موضوعات المقرر •

 االهتمام بالجانب العملى  من خالل قيام الطالبات بتصميم بعض اللوحات التعليمية والمجسمات و غيرها. •

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقا   –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (قا  في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحدد مسب – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ال يوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

أوراق الطالبات)اعمل  تدقيق ومراجعة  تصحيح

نهائي( بواسطة عضو هيئة تدريس  اختبار  سنة+
…………………………………………… 



 

 
 10من  6الصفحة 

تدقيق ومراجعة   بقسم الدراسات اإلسالمية وأيضا

 تصحيح عينة من كراسات الطالبات في االختبار

 النهائي

 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 لب في المقررعلى تعلم الطا صعوباتال عواقب

عدم توفر المراجع والدوريات الحديثة بمكتبة  -

 الكلية 

 

عدم توفر المراجع  يؤثر  سلبيا  على أداء الطالبات 
للتكليفات الخاصة بالمقرر )التكليفات الفردية 
والجماعية( وأيضا على اإللمام الكافي بمحتوى 

 المقرر
 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 أو التنظيمية الصعوبات االدارية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

التأخر في أعمال الصيانة الخاصة باألجهزة الملحقة 
 بالقاعات

التأخر فى أعمال الصيانة الخاصة باألجهزة  -

الملحقة بالقاعات يؤدى الى عدم استخدام التقنيات 

جهاز العرض او  الحديثة فى التدريس مثل أعطال

السبورة التفاعلية مما يؤثر سلبيا على عملية 

 التدريس

 

عدم وجود صيانة دورية آلالت التصوير وتأخر  -

 اصطالحها عند حدوث األعطال

 

عند حدوث أعطال فى اآلالت الخاصة بالتصوير  -

يؤدى إلى صعوبة فى تصوير األنشطة الخاصة 

يضطر  االختبارات ممابالمقرر خاصة أوراق 

لعضو لتصويرها فى أقسام أخرى من أقسام ا

الكلية أو فى بعض الوحدات اإلدارية بالكلية بدال 

 من تصويرها داخل القسم
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 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1
2- 

 

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين طويرز ( التخطيط للت
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث
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 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

( وجهاز العرض لقد تم تهيئة القاعات الدراسية وتزويدها بتقنيات التعليم الحديثة مثل السبورة التفاعلية) الذكية -

 كما تم توفير جهاز حاسب لكل عضو هيئة تدريس (d2l)، والمنصات االلكترونية ، ونظام التعليم عن بعد 

 توفير شبكة االنترنت -

 عقد عدد من الدورات التدريبية التطويرية ألعضاء هيئة التدريس -

نة الجودة بالكلية وذلك عقد عدد من ورش العمل واللقاءات المنتظمة ألعضاء هيئة التدريس من قبل لج -

 لتدريبهم على األنشطة المتعلقة بالجودة وكيفية تنفيذها

 نظام التعليم االلكتروني عن بعد .تدريب أعضاء هيئة التدريس على  -

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 تالتوصيا
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

توفير معمل للوسائل -أ

مزود بأحدث   بالقسم 

 تقنيات التعليم

 

مكان محدد للمعمل 

خاص بالقسم ، 

جهيز المرافق 

 الخاصة به .

ه14/4/1437

 ـ

ه1438//16/7

 ـ

وكيلة 

الكلية 

للشؤون 

 التعليمية

رئيس  -

 القسم

 

تطوير المكتبة  -ب

جع وتغذيتها بالمرا

 والدوريات الحديثة

 

احضار المراجع 

والكتب التي تدم 

 المقرر التعليم

ه16/4/1437

 ـ
 هـ1/8/1438

وكيلة الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

للرفع 

لعميد 

 الكلية
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 نادية أحمد محمد حجازي االســم :

 هـ14/4/1438 تاريخ اعداد التقرير : نادية  التوقيع :

 سق البرنامج :من
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 د. عبد الرحمن الذيب  االســم :

 هـ 1438/ 14/8 التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  للجامعة يتم تدريس المقرر بهأو حرم جامعي تابع 

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر •

مجلس القسم التابع له البرنامج ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال يتم  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 الدراسات اإلسالمية البرنامج :

 علوم القرآن  المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 هـ26/8/1438التقرير:

 

 قسم الدراسات اإلسالمية. / كلية التربية : القسمالكلية / 

 الدراسات اإلسالمية :االكاديمي البرنامج 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

ـ  262 الشعبة: QRS122 المقرر:رمز  علوم القرآن المقرر:اسم 

269 

 كلية التربية :مقر التدريس و أ/ منى الفاضل  د.آسيا حماد المقرر:استاذ اسم 

 هـ1438لعام  الثانيالفصل  عنه:ير الذي أعد هذا التقر والفصل الدراسيالسنة 

 102 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  118 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. ……….. ……….. 28 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. ……….. ……….. 28 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات المخطط 

 لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

معني علوم القرآن لغة واصطالًحا، وبيان نشأتها، .1
 وتطورها، وأشهر المؤلفات فيها.

 
2 2  

كريم:  معنى الوحي، وأنواعه، والحكمة نزول القرآن ال.2
من نزول القرآن منجًما، وأول ما نزل من القرآن 

 الكريم، وآخر ما نزل منه
2 2  

أسباب النزول: معني سبب النزول، وأشهر المؤلفات .3
فيه، وفوائد معرفته، وطرق معرفته، وتعدد األسباب 
والنازل واحد، وتعدد النازل والسبب واحد، وعموم 

 وخصوص السبباللفظ 

 

2 2  

المكي والمدني:االصطالحات في المكي والمدني، .4
وفائدة معرفته، وطرق معرفته، وضوابطه 

2 2  
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 وخواصه

جمع القرآن الكريم :جمع القرآن الكريم في عهد .5

حفًظا وكتابة، وجمع القرآن الكريم  چچالرسول 
في عهد أبي بكر رضي هللا عنه، وجمع القرآن في 

هللا عنه، والموازنة بين الجمع  عهد عثمان رضي
 في العهود الثالثة.

 

2 2  

ترتيب اآليات والسور في المصحف :معني اآلية .6
وطريقة معرفة اآلية، وترتيب آيات القرآن 

توقيفي،ومعني السورة، وأقسام السور، وأسمائها، 
وأقوال العلماء في ترتيب السور، وبيان الرأي 

 الراجح

2 2  

ني الرسم العثماني، وأشهر الرسم العثماني:مع.7
المؤلفات فيه، وقواعد الرسم العثماني، وحكمه، 
وأقوال العلماء فيه، وحكم كتابة المصحف بغير 

 الرسم العثماني، ونقط المصحف وشكله.
2 2  

قصص القرآن : معني القصص وأشهر المؤلفات فيه، .8
وأنواع القصص، وفوائده في القرآن الكريم، وتكرار 

 رآن الكريم، والحكمة في ذلك.القصة في الق
2 2  

أمثال القرآن :معني المثل وأشهر المؤلفات فيه، وأنواع .9
األمثال في القرآن مع ذكر أمثلة لكل نوع، وفوائد 

 -ذكر األمثال في القرآن

أقسام القرآن :  تعريف القسم وصيغه، وأشهر  .10
المؤلفات فيه، وأنواع القسم، وفوائد القسم في 

 القرآن. 

2 2  

إعجاز القرآن الكريم: معني اإلعجاز، وأشهر    .11
المؤلفات فيه، ومراحل التحدي في القرآن الكريم، 

 والقدر المعجز منه، ووجوه اإلعجاز
2 2  

الفواتح والخواتيم لسور القرآن الكريم : أنواع فواتح .12
السور، وأنواع خواتيم السور، والحروف المقطعة: 

 امها.معناها، والقول الراجح، أهم أحك
2 2  

المناسبات في القرآن الكريم : تعريف المناسبة لغة .13
واصطالًحا، وفوائد معرفة المناسبات، وطريق 
معرفة المناسبات، وأمثلة للمناسبات: )بين جملة 

وجملة، وآية وآية، وسورة وسورة، وفاتحة السورة 
 وخاتمتها(، 

2 2  

نزول القرآن علي سبعة أحرف :   معناه، وأدلته، .14
شهر المؤلفات فيه، والقول الراجح في المراد وأ

باألحرف السبعة، وحكمة نزول القرآن علي سبعة 
أحرف، والفرق بين األحرف السبعة والقراءات 

السبع. ترجمة القرآن الكريم:  معني الترجمة، 
وأقسامها، وحكم كل قسم، وحكم القراءة بالترجمة 

2 2  
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 في الصالة

 من عدد الساعات المخطط لها  %25سبة االختالف  اذا تعدت نيتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 التوجد التوجد التوجد
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 
...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

وأهم  ة وتطور العلوم المتعلقة بعلوم القرآنأيعرف الطالب نش 1.1

 المصادر والمراجع

 .................. اختبار شفهي

القرآن والعلوم المناظرة لها في نفس الدائرة من  معرفة العالقة بين علوم 1.2

  المجاالت العلمية الحديثة 
 .................. اختبار تحريري

1.3 ..................................................................... .................. .................. 

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. .................. 

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات اإلدراكية 2.0

قوم المعلومات المستفادة من العبرة في القصص القرآني في السنن ي 2.1

  المتعلقة بالحضارات مع تحليل العبر وتقويمها والتمكن من نشرها 
شفهي أسئلة  .................. 

يقود مجموعته في مواقف متنوعة ويتعامل بها في األنشطة في  2.2

 مية محيط الدراسات االسال
 .................. تكليفات فردية

2.3 ..................................................................... .................. .................. 

2.4 ..................................................................... .................. ..................  

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 ع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل م 3.0

لحل المشكالت في الموضوعات ذات   يستخدم البحث 3.1

 الصلة وجمع المعلومات حولها وتحليلها ونقدها 

المالحظة          

 والتعليق  .

.................. 

3.2 ..................................................................... ..................  .................. 

3.3 ..................................................................... .................. .................. 

3.4 ..................................................................... .................. .................. 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

يتقن عملية التواصل بطريقة فاعلة شفويا وكتابيا بين القضايا  4.1

  المرتبطة بالمقرر واستخدام تقنية المعلومات
 المالحظة ..................

4.2 ..................................................................... .................. .................. 

4.3 ..................................................................... .................. .................. 

4.4 ..................................................................... .................. ..................  

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1 ..................................................................... .................. .................. 

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 طالب من خالل تناوله للموضوعات األساسية في علوم القرآنلتعديل في المنهاج ليكون أقرب إلى مستوى ا •

 القرآن واإلجابة عليها.تضمين المنهاج بعض القضايا المعاصرة من الشبهات المتعلقة في علوم  •

 ( مما يساعد على إستيعاب الموضوعات بصورة أوضح2وعلوم قرآن  1وم قرآن ليقسم المقرر إلى جزئين ) ع •

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 
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   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  نعم المحاضرة واإللقاء

 .…………………………..……………  نعم العصف الذهني

الحوار التعليمي وتبادل األفكار   .…………………………..……………  نعم 

 .…………………………..……………  نعم خرائط المفاهيم

 .…………………………..……………  نعم عرض األفكار

 

 

 

 

 



 

 
 10من  6الصفحة 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 1 1% 
كان التدرج في توزيع الدرجات مناسبًا إلظهار الفروق  الفردية بين 

 الطالبات  ، وعادال في تحقيق نسب التميز بينهن .

A 3 3% 90  - 92 

B+ 8 8% 86 

B 8 8% 80 _ 82 _ 83 

C+ 9 9% 75 _ 76 _ 78 

C 14 14% 72  - 73_71 

D+ 11 11% 65 – 67 

D 24 23,5% 60 – 61 – 62 

F 24 23,5% 36 – 40 – 47 – 51_53 40-41-50- 45 39ـ 

حرم من دخول 

 االمتحان
10 8,5%  

 مسجل 

 في المقرر
118 %  100  

  %  غير مكتمل

  %76,5 78 ناجح

  %24 24 راسب

  %4 5 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

ع مستوى الطالبات حيث أن المقرر يدرس في المستوى الثاني وغالباً ما تكون نسبة التميز توزيع الدرجات متناسباً م •

 متواضعة

 صعوبة فهم المقرر على طالبة المستوى الثاني  •

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين
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 ( درجة30(  من )2( و)1بار أعمال سنة )إخت
( درجة  حيث يتم توزيع بقية 25عوض عنه بإختبار واحد من)

 الدرجات على تفعيل التعليم األلكتروني  وبقية األنشطة

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (سبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحدد م – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… اليوجد

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 مطابق تدريسمراجعة أوراق الطلبة من أحد أعضاء هيئة ال

من أوراق  %5تم تصحيح عينة عشوائية بواقع 

 القسم منسقةاإلجابة من قبل 
 مطابق

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 كتب والمراجع الخاصة بالمقررعدم توفر ال المكتبة

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

رر على تعلم الطالب خالل تدريس المق أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 كثرة عدد الطالبات في الشعبة
عدم القدرة على إمكانية تطبيق مخرجات التعلم على 

 جميع الطالبات
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.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 ر الدراسي الطالب للمقر تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 تحسين المقرر بإضافة بعض الموضوعات المعاصرة وحذف موضوعات حول الشبهات صارت قديمة ولم تتكرر•

 العمل على تأليف كتاب مقرر يتناسب مع مستوى الطالبات•

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… نعم اتذة المقرر في القسمتشكيل لجنة من أس -أ

 ………………… ………………… ……………… مناقشة تقرير اللجنة في اجتماعات القسم-ب

 ………………… ………………… ……………… بيان نسبة تعديل التغيير -ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 ل / العام الدراسي الحالي .خالل الفص المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 
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•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 ويرالتط

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1439.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1439.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1439.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1439.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1439.../..../ هـ1438.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د/ آسيا حماد     و أ/ منى الفاضل االســم :

 ..........       ....................... التوقيع :
 

 قرير :تاريخ اعداد الت
 هـ26/8/1438

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 ج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنام •

مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية :التربية / الدراسات االسالمية     
                         

  اصول الدعوة والحسبة    المقرر

 البكالريوس  :البرنامج 
                                              

 ................................ 
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1438 /8  /   27      التقرير:تاريخ اعداد  .جامعة المجمعة . التعليمية:ة المؤسس

 الدراسات االسالمية  / التربية  : القسمالكلية / 

 البكالريوس  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

  : 415           المقرر:رمز   اصول الدعوة والحسبة المقرر:اسم 

DAW    
+319  الشعبة:

323 

استاذ المقرر:     اسم

    محاسن    موسى الحاج    

مقر   

 كلية :التدريس

 التربية 

  

    الثانى عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 53     المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  54   المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:ات المقرر مكون

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 2 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 اليوجد  اليوجد  اليوجد اليوجد 2

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 دعد

الساعات 

 المخطط لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

                                                                                         
هللا أصول الدعوة: تعريف الدعوة إلى 

 تعالى, حكم الدعوة إلى هللا
 

2 4 

………………………………….. 

فضل الدعوة إلى  أهداف الدعوة إلى هللا,
 هللا تعالى.

1 2 
 ..………اليوجد…………………………

مصادر الدعوة إلى هللا تعالى: القرآن 
 الكريم ) تعريفه ـ خصائص

1 2 
………………………………….. 

سيرة الخلفاء الراشدين تجارب بعض 
 العلماء والدعاة.

1 2 
………………………………….. 

أساليب الدعوة: تعريف األسلوب, نماذج 
 وة  .من أساليب الدع

وسائل الدعوة إلى هللا تعالى: تعريفها, 
 أنواع وسائل الدعوة إلى هللا تعالى

2 4 

………………………………….. 
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أبرز الجوانب العملية في الدعوة: 

 الخطابة, أنواعها, أصولها, مقوماتها, 
هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 خطبه, كيفية صياغة الخطبة, وأسلوبها

1 2 

………………………………….. 

الحسبة: تعريف الحسبة لغة 
واصطالحا, أركان الحسبة: المحتسب) 

تعريفه, شروطه, آدابه(,  المحتسب 
 عليه) تعريفه, شروطه(.

2 4 

………………………………….. 

أبرز الجوانب العملية في الدعوة: 
 الخطابة, أنواعها, أصولها, مقوماتها, 

هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في 
 طبة, وأسلوبهاخطبه, كيفية صياغة الخ

1 2 

………………………………….. 

الحسبة: تعريف الحسبة لغة 
واصطالحا, أركان الحسبة: المحتسب) 

تعريفه, شروطه, آدابه(,  المحتسب 
 عليه) تعريفه, شروطه(.

2 4 

………………………………….. 

 

حكم الحسبة, ومكانتها, ونوع فرضهاالحتساب ذاته) درجاته , آدابه(,   
 األخرى) الفضاء, المظالم, الشرطة, حماية المستهلك. مقارنة الحسبة بالواليات

2 4 

 42 1 شبهات حول الحسبة, نماذج من احتساب النبي صلى هللا عليه وسلم.

 
 

  

 
 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  اتالموضوع
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 
  ............................. ............................... 

 ............................... ............................. ............................اليوجد ..........

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

العصف   / يعرف المراد  بأصول الدعوة والحسبة  . 1.1

 الذهني 

ي اختبار شفو /1  



 

 
 9من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

يتعرف على كل ما هو جديد في مجال الدعوة والحسبة  لإلسهام  1.2

في حل المشكالت والقضايا  , وزيادة المعرفة في مجال 

 التخصص 

اختبار  /2 المحاورة                /2

 تحريري 

   يعرف المراد  بأصول الدعوة والحسبة  . 1.1

الحسبة  لإلسهام يتعرف على كل ما هو جديد في مجال الدعوة و 1.2

في حل المشكالت والقضايا  , وزيادة المعرفة في مجال 

 التخصص 

  

1.1    .   

1.2    

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

من نتائج من خالل دراسته ألصول  إليه ماتوصليطبق  2.1

من وجهة حل المشكالت  القضايا  فيالدعوة والحسبة 

 رشادالنظر اإلسالمية  بقدر من التوجيه واال

 

   العصف الذهنى 
  

  اسئلة شفهيه

يدرس المشكالت ليضع حلوالمبتكرة  مع مراعاة   2.2

المعارف النظرية والخبرات العملية مستخدما اشكال 

  متنوعة من تقنيات المعلومات    

.................. .................. 

2.6  .................. .................. 

 ت التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمهارا 3.0

اختبارات  / لمحاورة / سهم في الحلول البناءة للقضايا االجتماعيةي 3.1

 فصلية 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 لومات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية المع 4.0

4.1 

4.2 

 

 

  

يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن االستماع 

 والتحدث
 

العرض 

 والمالحظة
 عرض األفكار

 

 مناقشة شفهي

تكليفات جماعية    

4.6    

5.0  

5.1 ..................................................................... ..................   

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 
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 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………      نعم     المحاضرة وااللقاء 

 .…………………………..……………   نعم   المناقشة والحوار وتبادل األفكار        

 .…………………………..……………  نعم العصف الذهني  

من الواقع النماذج عرض  لبعض     .…………………………..……………  نعم 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 
 3 

 

3/6% 

 
……………………………………………………….. 

A 
4 

 

25% 

 
……………………………………………………….. 

B+ 
16 

 

28/6% 

 
……………………………………………………….. 

B 7 
28/6% 

 
……………………………………………………….. 

C+ 
8 

  

14/3% 

 
……………………………………………………….. 

C 
8 

 

00% 

 
……………………………………………………….. 

D+ 
5 

 

00% 

 
……………………………………………………….. 

D 
1 

 

 
 0% 

 

……………………………………………………….. 

F 
0 

 

  .0% 

 
……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان

 0 

 

 0% 

 
……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر

54 

  

 100% 

 
……………………………………………………….. 
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 غير مكتمل
 0 

 

 %0 

 
……………………………………………………….. 

 ناجح
53 

  

100% 

   
……………………………………………………….. 

 راسب
0 

 

0% 

 
……………………………………………………….. 

 منسحب
1 

  

  12/5% 

 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيصة الخا العواملتحليل   – 2

• ................................................................... 

•.................................................................... 

•.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهااين عن التب – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (د مسبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحد – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… 

  …………………………………………… 

  …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… تم المراجعة من قبل عضو هيئة تدريس

من أوراق  %5ئية بواقع تم المراجعة لعينة عشوا

 ……اإلجابة
…………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

      بالمنهج         مكتبة الكلية للمراجع الخاصة  افتقا

 والدوريات العلمية

يحتاجها  الطالبة إلى المراجع والكتب التيصعوبة وصول 

عدم وجود وقت داخل الدوام المغلق للبحث والتقصي المقرر , 

ة.  والذهاب للمكتب  



 

 
 9من  7الصفحة 

المستمرة للعناصر المادية داخل القاعات  الصيانةعدم توفر    

 -آالت التصوير –اإلضاءة  –المقاعد  –النت  –) المنصات  

(أدوات مكتبية  –طابعة   

عدم عرض المادة العلمية في الوقت المخصص  , عدم تمكن 

الطالبة من الجلوس ساعتين متواصلتين  فتلتمس الحجج الوهية 

الصعوبة  في التصوير لعدم وجود من أجل الخروج , 

مركز تصوير داخل القسم  مما يعيق الطالبات 

 وخاصة في بعض المهام المطلوبة
. 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 اختبارات عدم وجود مكان مخصص لحفظ أوراق
 الطالبات وأبحاثهم وأعمالهم

 

 ازدحام المكاتب باألوراق , وفقدان بعضها .

 

و هيئة التدريس عض ثقل االعباء والتكاليف ل
 باألعمال اإلدارية

 يؤثر سلباً على العملية التعليمية 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

•……………………………………………………………………………………… 

• 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   لمقررااستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 عزيز نقاط القوةو تلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 
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•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  رير السابقالتقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر لتطوير التي تم اتخاذها األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

•……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

الموصى بها لمزيد من اإلجراءات 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-أ

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ث

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ج
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د/محاسن موسى الحاج  االســم :

 هـ1438../8./..27 التقرير : تاريخ اعداد ...........................محاسن.. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ................................ االســم :

 هـ 1438/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

أو برنامج أكاديمي           قسم ) طالب أو طالبات (لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقالً •

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  •

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 ة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التقرير لمنسق الجود •

تابع له البرنامج مجلس القسم اليتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال  •

 زم الاذ اللمناقشتها و اتخ

 


