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 -0ما هدف المقرر الرئٌس ؟

 تكوٌن رؤٌة واضحة لدى الطالبات بخصوص كتب السنة النبوٌة ،فً ثناٌاها بٌان للخدمات الجلٌلة التً قدمها سلفنا
الصالح للسنة النبوٌة.
 أن تتعرف الطالبات على مناهج أصحاب الكتب الستة وإرشادهم إلى الطرٌقة المثلى لالستفادة من هذه الكتب،
والكتب المؤلفة علٌها من شروح وغٌرها .
 التعرٌف بمنهج اإلمام مسلم فً الصحٌح  ،وبٌان منزلة كتابه بٌن كتب الحدٌث .
 توضٌح مدى اهتمام العلماء بالكتب الستة وذلك من خالل التعرٌف بالكتب المؤلفة حول الكتب الستة من شروح
وغٌرها ودراسة التسلسل التارٌخً لهذه الكتب ومدى استفادة الكتب المتأخرة من المتقدمة.
بٌان عناٌة علماء المسلمٌن قدٌما ً وحدٌثا ً بالسنة النبوٌة وإحٌائها ونشرها واالهتمام بها كونها تمثل األصل من أصول الدٌن
الرئٌسٌة.

 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
 اعتماد الطرٌقة االستقرائٌة واالستجوابٌة عند عرض المادة العلمٌة مع التنوع أثناء الشرح بالطرق األخرى
كاإللقاء واالستنتاج .
 االهتمام بما لدى الطالب من معلومات سابقة ثم بناء المعلومات الجدٌدة علٌها .
 العناٌة بالنواحً العلمٌة وإفساح المجال للطالب للمشاركة والمناقشة وإبداء الرأي.
 االهتمام باستخدام السبورة فً عرض تقسٌمات الموضوع مما ٌسهل على الطالب الفهم والتذكر باستخدام جمٌع
الحواس فً المحاضرة.
 االهتمام باألمثلة قدر المستطاع والتركٌز فً عرض النماذج على ما كان فٌه خالف بٌن العلماء.
 تعلٌم الطالب الطرٌقة المثلى لتدوٌن أهم نقاط الدرس وكٌفٌة تقسٌم الموضوع وتلخٌص األفكار.
 االهتمام بالمراجعة لتعوٌد الطالب على االستذكار .

ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
 .0الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
2

ساعات التدريس
4

قائمة الموضوعات

مراجعة ما سبق من شرط البخاري يف صحيحة .
بيان أن مسلماً قد جعل لصحيحه مقدمة تكلم فيها عن شرطه ودافع عن ذلك وانتقد
خمالفيه

2

4

شرطه يف اتصال السند  .شرطه يف الرجال .

2

4

منهجه يف ترتيب األحاديث  .تبويب تصحيح مسلم .

0

2

خصائص صحيح مسلم  .دراسة للرواية املشهورة عن مسلم .

0

2

ترمجة خمتصرة لإلمام مسلم بن احلجاج .
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دراسة لشروح صحيح مسلم ومدى استفادة كل شرح ممن سبق  .أجود الطبعات لصحيح
مسلم .

0

2

دراسة لنماذج من من أحاديث صحيح مسلم مع شرحها من كتاب األشربة

2

4

دراسة لنماذج من أحاديث صحيح مسلم مع شرحها من كتاب اللباس والزينة

0

2

دراسة لنماذج من أحاديث صحيح مسلم مع شرحها من كتاب السالم

0

2

دراسة لنماذج من أحاديث صحيح مسلم مع شرحها من كتاب الرؤيا

0

2

دراسة لنماذج من أحاديث صحيح مسلم مع شرحها من كتاب الفضائل

0

2

 .0إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة

05

الساعات المعتمدة

2

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

المجموع

أخرى

=2*05
31

 .2عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي)التي يقوم بها الطالب خالل

أسبوعياً:ال يوجد

 .3مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطارالوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر،بحٌث تكونقابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌمو تتسق معهاومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌمالمناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررالمستهدفة وطرق تقٌٌمهاواستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن ٌتضمن
كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة

0-0
2-0

ـ أٌ رزؼشف انطبنجخ ػه ٙرشعًخ يخزظشح نإليبو يسهى ٔدساسخ
نؼظشِ .
ـ أٌ رهى انطبنجخ ثزؼشٚف يخزظش نهؾذٚش  ،انًشسم  ،انًؼُؼٍ
ٔأؽٕال انؼُؼُخ يغ ثٛبٌ انًمجٕل يُٓب ٔانًشدٔد ٔ ،يب اخزهف فٙ
لجٕنّ أٔ سدِ .

استراتيجيات التدريس للمقرر طرق التقويم
انًؾبضشاد انُظشٚخ .

انًشبسكخ أصُب
انًؾبضشح .

انؼظف انزُْٙ

ٔاعجبد
انكزشَٔٛخ
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1

3-0

ـ أٌ رؾٛظ انطبنجخ ثجٛبٌ ششط يسهى ف ٙطؾٛؾّ .

انؾٕاس ٔانًُبلشخ .

انجؾٕس انفشدٚخ
ٔانغًبػٛخ
ٔيُبلشزٓب .

4-0

ـ أٌ رزؼشف انطبنجخ ػهٗ ثٛبٌ أَّ نى ُٚض ػهٗ ششطّ ٔإًَب
ػهى ثبالسزمظبء ٔدساسخ انغبيغ انظؾٛؼ .

انزؼهٛى انزؼبَٔ. ٙ

االخزجبساد
انزؾشٚشٚخ .

انجؾٕس ٔانزمبسٚش .

االخزجبساد
انًفبعئخ .

 5 -0ـ أٌ رزؼشف انطبنجةخ دساسةخ نًُةبرط يةٍ طةؾٛؼ يسةهى ػهةٗ أٌ
ٚكٌٕ ششؽٓب يٍ خالل أْى ششٔػ انغبيغ انظؾٛؼ نهجخبس٘ .
المهارات المعرفية
2
 0-2اٌ رمذس انطبنجخ ػهٗ أٌ ركٕ ٍٚطٕسح ٔاضؾخ رشٖ فٓٛب
كزت انسُخ يبصهخ أيبيٓى ٔٚهًؾٕا ف ٙصُبٚبْب رهك انخذيبد
انغهٛهخ انز ٙأداْب نهسُخ سهفُب انظبنؼ .
 2-2أٌ رمٕو انطبنجخ ثٛزؼشٚف ػهٗ يُبْظ أطؾبة انكزت انسزخ
ٔإسشبدْى إنٗ انطشٚمخ انًضهٗ نالسزفبدح يٍ ْزِ انكزت ٔ ،انكزت
انًؤنفخ ػهٓٛب يٍ ششٔػ غٛشْب .
 3-2أٌ رمٕو انطبنجخ ثبنذػٕح ان ٙاالنًبو ثًُٓظ اإليبو يسهى فٙ
كزبثّ انظؾٛؼ ٔ ،يؼشفخ يُزنخ انكزبة ث ٍٛكزت انؾذٚش.
 4_2أٌ رمذس انطبنجخ ػهٗ اإلطالع ػهٗ أكجش لذس يًكٍ يٍ انكزت
انًؤنفخ ؽٕل انكزت انسزخ يٍ ششٔػ ٔغٛشْب ٔدساسخ نهزسهسم
انزبسٚخ ٙنٓزِ انكزت ٔيذٖ اسزفبدح انكزت انًزأخشح يٍ

انؾٕاس ٔانًُبلشخ أصُبء

انًؾبضشاد
انُظشٚخ .

انًؾبضشاد .

انًُبلشخ

أسئهخ ػبيخ ؽٕل انًٕضٕع
ٔيسزغذارّ .

ٔاعجبد
انكزشَٔٛخ
انجؾٕس

انزطجٛمبد انؼًهٛخ أصُبء
انًؾبضشح .

انًزمذيخ.
 أٌ رمذس انطبنجخ أٌ ٚزكٌٕ نذٓٚب انؾشص ػهٗ انؼُبٚخ5_2
ثبنسُخ ٔإؽٛبئٓب َٔششْب ٔاالْزًبو ثٓب ألَٓب أطم يٍ
أطٕل انذ ٍٚانشئٛسٛخ
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
0-3
أٌ رظٓش انطبنجخ انززايٓب ثًٕاػٛذ انًؾبضشاد .
 2-3أٌ رظٓش انطبنجخ رؾًهٓب نهًسؤٔنٛخ أداء يزطهجبد انًمشس .
3_3

أٌ رظٓش انطبنجخ يٓبسارٓب ف ٙانؾٕاس ٔانًُبلشخ .

 4_3رًُٛخ انضمخ فَ ٙفس انطبنجخ ثؾٛش ركٌٕ لبدسح ػه ٙرمجم انُمذ نًب
رمٕو ثّ يٍ يشبسكبد.

 5_3رؼزٚز انؼاللخ ث ٍٛانطبنجخ ٔاألسزبر إلٚغبد ثٛئخ رؼهٛى إٚغبثٛخ

3ـ6

سثظ انطبنجخ ثبنًؤسسبد راد انظهخ كبنًكزجخ انًشكزٚخ
ثبنغبيؼخ .

4

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
أٌ رؼشف انطبنجخ ثؼض انًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًفٛذح نٓب فٙ
يغبل انًزاْت انزٛبساد انًؼبطشح يضم يٕلغ انغًؼٛخ انسؼٕدٚخ

0-4

االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ .

رمسٛى انطبنجبد إنٗ ٔسش ػًم
نهمٛبو ثأثؾبس يخزهفخ .
طهت رمشٚش يٍ كم طبنجخ ػٍ
انؼًم انز٘ لبيذ ثّ يغ
انًغًٕػخ .
انزؼهٛى ثبنًالؽظخ ٔانؾٕاس
ٔانًُبلشخ انًسزًشح .

انًُبلشخ ٔانؾٕاس

أسئهخ ػظف
رُْ. ٙ
رمٕٚى ػًم
انًغًٕػخ.
اخزجبساد
يفبعئخ .

ـ إسرتاجتية النقاش املشرتك واحلوار _ مشاركة
املعلومة مع
املفتوح
اآلخرين
طلب تقرير من كل طالبة عن
العمل الذي قامت به مع
اجملموعة

_ عرض الطالبات
أو راق العمل
وتصحيحه

إسرتاجتية العصف الذهين .

_ تقارير الطالبات.

إسزشارغٛخ اإلنمبء نجؼض
يٕضٕػبد انًمشس .

االختبارات.
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نذساسبد األدٚبٌ ٔانفشق .

حث الطالبة علي استخدام املكتبة الشاملة.
وجامع امللك عبداهلل للسنة النبوية

2-4

ـ إسرتاجتية النقاش املشرتك واحلوار _ مشاركة
املعلومة مع
املفتوح
اآلخرين

 - 3_3أن متيز الطالبة بني املواقع االلكرتونية املفيدة والضارة .

إسرتاجتية العصف الذهين .

_ تقارير
الطالبات.
البحوث

 - 4_3أن تستفيد الطالبة من املنتديات .

ـ إسرتاجتية االختبارات الدورية
والنهائية

_ ملالحظة.
اختبارات مفاجئة
.

المهارات النفسية الحركية(إن وجدت)
ال توجد

5
0-5
2-5

ال توجد

ال توجد

 .4جدول مهام تقوٌم الطلبةخالل الفصل الدراسً:
م
0
2
3
4
5
6

مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال،خطابة ،األسبوع المحدد نسبته من التقييم
النهائي
لتسليمه
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%21
األسبوع السابع
االختبار الدوري األول
األسبوع الحاد
%21
عشر والثانً
االختبار الدوري الثانً
عشر
%01
مستمر
واجبات على الموقع
%01
مستمر
أنشطة وأبحاث
%41
نهاٌة الفصل
االختبار النهائً

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌةلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
الساعات المكتبية :
ٌتم تخصٌص  8ساعات مكتبٌة

ه .مصادر التعلّم
 .0أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
_ اإلمام مسلم ومنهجه في الصحيح د .صبحي عبد الفتاح السيد.
 .2أدرج – فً قائمة -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌةوالتقارٌر وغٌرها):
-

شروط األئمة الستة  .أبو الفضل محمد طاهر المقدسً .
شروط األئمة الخمسة  .أبو بكر الحازمً .
أعالم المحدثٌن  .د محمد أبو شهبة .
مناهج المحدثٌن  .د سعد بن عبد هللا آل حمٌد .
هدي الساري  .الحافظ ابن حجر .
مقدمة إرشاد الساري شرح صحٌح البخاري  .شهاب الدٌن أحمد القسطالنً الشافعً .
فتح الباري  .الحافظ ابن حجر .
عمدة القارئ  .بدر الدٌن العٌنً .
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-

إرشاد الساري  .القسطالنً .
كل ما ٌستجد من مراجع .

 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:






المكتبة الشاملة .
صٌد الفوائد http://www.saaid.net
جامع الملك عبدهللا للسنة النبوٌة .
موقع الجمعٌة السعودٌة لدراسات األدٌان والعقٌدة والفرق.
موقع نوول .

 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات،واألسطوانات المدمجة:
_ انًٕلغ االنكزشَٔ. ٙ

ـ المكتبة الشاملة
و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها) 51 :مقعد فً الحجرة
الواحدة .
 .0المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
ـ قاعة دراسٌة مجهزة بجهاز عرض
 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
ـ المكتبة الشاملة
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناكحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):ال ٌوجد
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .0استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
ـ استبانة توضح فٌها الطالبة روائٌتها للمادة  ،ومدي االستفادة منها  ،والمعوقات أثناء الدراسة  ،والوسٌلة
األفضل من وجهت نظرهم لتخطً تلك المعوقات .
ـ تقٌٌم المقرر عن طرٌق استبانات .
ـ ربط مفردات المقرر مع بعض القضاٌا المعاصر.
ـ استبانة تقٌس مدى رضى الطالبات ومقابلة عٌنة منهن .
 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
ـ مراجعة آراء الطالبات والزمٌالت والرؤساء أوال بأول  ،ووضع معٌار لقٌاس التفاعل داخل القاعة.
ـ ورش عمل ودورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس.
ـ االجتماعات الدورٌة ألعضاء القسم..
 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
ـ ورش عمل ودورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس.
ـ االجتماعات الدورٌة ألعضاء القسم
ـــ ندوات خاصة بجودة التعلٌم .
ــ مراجعة تطوٌرٌة بٌن األساتذة فً المقرر .
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ــ توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المالحظة المباشرة .
ـ مراجعة آراء الطالبات والزمٌالت والرؤساء أوال بأول  ،ووضع معٌار لقٌاس التفاعل داخل القاعة .
 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):

ـ اليوجد
 .5صِ ف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:

ـمراجعةتوصيفالمقررومفرداتهبشكلدوري.
ـاستشارةالزمالءالذينيدرسوننفسالمقررحولتوزيعالموضوعاتوطرقالتقويمالمتبعة.
ـتحديثمصادرالتعلمالمرتبطةبالمقرر.
ـتعرفمدىإفادةالطالبمنهذاالمقررفيمقرراتأخرىذاتالصلةبه.
ـاستخدامنتائجتقويمالطالبفيتطويرالمقرر.
د.مطرة القيسي

اسم العضو المسئول عن التوصيف
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
التوقيع:

التاريخ 1441/5/2هـ
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