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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة  إسم المؤسسة التعليمية: هـ 1439 3/  9.  :التوصيفتاريخ  

 كلية التربية         /            قسم الدراسات اإلسالمية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD335/      (1أحاديث أحكام ) : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان  :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد 

 الدراسات اإلسالمية

  الخامسالمستوى . .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

  ال يوجد .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 داخل المقر الرئيس ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %90 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 المتعلقة باألحكام الشريعية .األحاديث بعض معرفة 

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

المقررات من قبل لجنة التطوير األكاديمي بالقسم المراجعة الدورية لتوصيفـ      

اتهاالستفادة من تجارب الجامعات األخرى داخل المملكة وخارجها في تدريس هذا المقرر من حيث أهدافه ومفردـ  . 

  استخدام وسائل التقنية الحديثة في التدريس -
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
األحاديث المتعلقة بأحكام الطهارة والصالة وفق الخطة اآلتية بعض يتم في هذا المقرر دراسة : 

 ـ التعريف المختصر براوي

 ـ التخريج المختصر للحديث وبيان درجته

 ـ    شرح الكلمات الغريبة

ـ األحكام المستنبطة من الحديث وبيان مآخذها منه مع عدم التوسع بذكر الخالف واألدلة ومناقشتها إال عند  

 الحاجة .   

الفوائد واألحكام    - 
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

المرام وشروحهتعريف موجز بكتب أدلة األحكام ، وكتاب بلوغ   

 حديث"إن الماء طهور ال ينجسه شئ"

 حديث "إذا كان الماء قلتين "

 حديث "في صفة وضوء الرسول صلى هللا عليه وسلم "

2 4 

 حديث "المغيرة بن شعبة كنت مع النبي فأهويت ألنزع خفيه "

 حديث صفوان "كان يأمرنا إذا كنا سفرا"

القبلة "حديث سلمان "نهانا رسول هللا أن نستقبل   

" الجنابة من اغتسل إذا هللا رسول كان" عائشة حديث  

2 4 

 حديث عمار "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك "

 حديث عبد هللا بن عمرو "وقت الظهر إذا زالت الشمس"

"ينهانا هللا رسول كان ساعات ثالث"  عامر بن عقبة حديث  

" بخفيه األذى أحدكم وطئ إذا" هريرة أبي حديث  

2 4 

 حديث أبي هريرة "ما بين المشرق والمغرب قبلة "

" يديه بين يكن لم إذا المسلم الرجل صالة يقطع" ذر أبي حديث  

" منكبيه حذو يديه جعل كبر إذا" الساعدي حميد أبي حديث  

"يقرأ لم لمن صالة ال"  الصامت بن عبادة حديث  

3 6 

" كبر للصالة قام إذا هللا رسول كان" هريرة أبو حديث  

" تستطع لم فإن قائما صل" حصين بن عمران حديث  

" نركتي في فقام الظهر بهم صلى النبي أن" بحينة بن هللا عبد حديث  

 حديث أبي هريرة "صلى النبي إحدى صالتي العشاء "

2 4 

 حديث أبي هريرة "والذي نفسي بيده لقد هممت "

 حديث أبي هريرة "إنما جعل اإلمام  ليؤتم به "

هريرة "إذا سمعتم اإلقامة "حديث أبي   

 حديث  أنس "كان رسول هللا إذا خرج "

 

2 4 

 حديث ابن عباس "أقام النبي تسع عشرة يوما"
 حديث سلمة بن األكوع "كنا نصلي مع رسول هللا الجمعة "

 حديث أبي هريرة "إذا قلت لصاحبك أنصت "

2 4 
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 حديث أبي هريرة "من اغتسل ثم أتى الجمعة "

 

   : ساعات المقرر وتوزيعها إجمالي عدد .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 اً:أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
  ا ساعتان أسبوعيً 

 
 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
ل ك أن يتضمن لزمال ي ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر التعلممخرجات  م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
ب أن تتعلم الطالبة جملة من األحاديث التي تعد أصال في أبوا

 أبواب الطهارة والصالة
 المحاضرة 

االختبارات 

 التحريرية

1-2 
 .اإجمالي  ا األحاديث شرح  الطالبة  تشرحأن 

 المناقشة 
عرض 

 تقديمي

 المعرفيةالمهارات  2

 أوراق عمل التعليم التعاوني أن تستنبط الطالبة ما في األحاديث من فوائد وأحكام . 2-1

 أوراق عمل  العصف الذهني أن تتطبق الطالبة التوجيهات النبوية في حياتها   . 2-2

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
بفاعلية داخل مجموعات العمل بحسن  الطالبة تواصلأن ت

 االستماع والتحدث

المناقشة وتبادل 

 األفكار

 كتابة تقرير

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن  الطالبة  تقنأن ت

 المعلومات المرتبطة بالمقرر

مناقشة  عرض األفكار

 شفهي

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم يمن التقنسبته 
 النهائي

 درجة 25 العاشر االختبار الفصلي  1

 درجات  5 أسبوعيا  المشاركة في المناقشات وورش العمل والعمل التعاوني  2

 درجات  10 أسبوعيا  التكليفات واألنشطة البحثية  3

 درجة 60 السابع عشر االختبار النهائي  4

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.اقدمذكر مع )
 تتغير بتغير جدول العضو . ( تان)ساع  رشادية اإلالتواصل في أثناء الساعات  -1
    االلكتروني  التواصل عبر البريد -2

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 منحة العالم شرح بلوغ المرام  د . عبد هللا الفوزان 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 مجلة الجمعية العلمية السعودية للسنة "سنن" 

 موقع اإلسالم http://hadith.al-islam.com 

 .http//www.sultan.org/hصفحة البواحث الحديثية 

 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع ملتقى أهل الحديث  -

http://www.ahladeeth.com 

 لسنة وعلومها ))سنن(( .موقع الجمعية العلمية السعودية ل-
http://www.sunnah.org.sa/ 

 ـ موقع شبكة السنة النبوية وعلومها
http://www.alssunnah.com/main/ 

 الجامع الكبير للتراث العربي اإلسالمي.

 الموسوعة الشاملة-

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مثل مواد تعليمية أخرىأي أدرج . 4
 برنامج جوامع الكلم .

 برنامج المكتبة الشاملة .

 (رنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة ب -برنامج الكتب التسعة ) موسوعة حرف ــ

 

 المطلوبةالمرافق  .و
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اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسال القاعاتبما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 طالبة . 50قاعة درس تسع 

 مقعد داخل القاعة . 50عدد 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 عرض )بروجكتر(جهاز 

 منصة الكترونية 
  السبورة الذكية

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

  مكتبة إلكترونية خاصة بالقسمالحاجة إلى. 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
 تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج ووضع مقترحات للتحسين -

 المشاركة الفعالة للطالب في المحاضرة  -

 مستوى نتائج الطالب في االختبارات     -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
  .طبيق استبانة التقييم الذاتىت -

  .مناقشة ملف اجناز الطالب -

 اء السنوي للقسم األدتقرير   -

 .قراناألتقييم  -

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 واالستفادة من الخبراتالتواصل مع األقسام المناظرة 

 التعلموالمتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب التعليم لقاء دوري  مع  -

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم -

 التعليم اإللكتروني -

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة أختبارات لتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  . جابة من قبل أعضاء القسماإلمراجعة أوراق  -

 الطالب نجازفحص ملفات ا  -

 :والتخطيط لتطويرهالمقرر الدراسي ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 لمحتوى المقرر واالختبارات التحصيليةعمل مراجعة دورية 

 من تعيينات وتقارير البالطلما أنجز متابعة مستمرة 
 

 

 ...........................................................د. عبد الرحمن الذيب ............ : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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