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توصٌف المقرر الدراسً
اسم المقرر :علوم الحدٌث ()2
رمز المقرر 252 :سلم
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نمو.ذج توصٌف مقرر دراسً
إسم المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة تبوك.
الكلٌة /القسم :التربٌة واآلداب طرٌق ضبا  /القسم:الدراسات اإلسالمٌة.

تارٌخ التوصٌف0441/5 /3 :هـ

أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
 .0 .0اسم المقرر الدراسً ورمزه:علوم الحدٌث ( 752 /)2سمم.
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتان.
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :الدراسات اإلسالمٌة.
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)ال ٌوجد.
 .4 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :اغلمستوى الرابع.
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):علوم الحدٌث(.)0
 .6 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد.
 .7 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المبنً المقر الرئٌس لكلٌة التربٌة
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعٌة للجامعة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

النسبة:

%81

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

%01

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

%01

تعلٌقات :ـ
المقصود بالطرق األخرى هو تدرٌب الطالبات على عمل أبحاث متعلقة بمفردات المنهج ومناقشاتها معهم وذلك لتدرٌب
الطالبات على البحث العلمً وتعرٌفهن بأمهات الكتب المتعلقة بالعلم الشرعً .

ب .األهداف
-0ماهدف المقرر الرئٌس ؟
_ أن تتعرف الطالبة شروط قبول الراوي وتعديمو  ،وأثر توثيقو وتضعيفو عمى قبول حديثو وحجية روايتو أوردىا .
 أن تتعرف الطالبة عمى كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم لمصحابة والتابعين ورواة الحديث . أن تعلم الطالبة آداب طمب الحديث واإلخالص في تمقي العمم وتبميغو . -أن تفرق الطالبة بين اإلسناد العالي والنازل والكتب المؤلفة في ذلك .

 أن تتعرف الطالبة عمى أحوال الرواة المختمفة مثل رواية األقران  ،اآلباء عن األبناء  ،األكابر عن األصاغر أن تعرف عناية عمماء الحديث بسنة النبي صمى اهلل عميو وسمم  ،وكيفية تحمميا وضبطيا  ،وسماعيا والدقةفي تبميغيا  ،وكتابة المصنفات الكثيرة فييا .
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-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).
 تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة .
 توفٌر مكتبة متكاملة تخدم التخصص .
 تحدٌث مصادر التعلٌم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم
 المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة . .
 االستفادة من مواقع االنترنٌت المتربطة بموضوعات المقرر.
 استخدام المكتبة االلكترونٌة فً التدرٌس.
 إنشاء مواقع للجامعة لٌعٌن الطالب .
 حث الطالبة على الرجوع إلى المكتبة لتنمٌة مهاراتها ولتتعلم كٌفٌة عمل البحوث .
 إرجاع الطالبات إلى مواقع االنترنت المعروفة والمعتمدة مثل الموسوعة الشاملة :
http://www.islamport.com 
ج .وصف المقرر الدراسً (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر . :يحتوى المقرر عمى

:كيفية سماع الحديث وتحممو وصفة ضبطو .و أقسام التحمل الثمانية ( السماع  ،القراءة

 ،اإلجازة  ،المناولة  ،الكتابة  ،اإلعالم  ،الوصية  ،الوجادة .و كتابة الحديث وضبطو والتصنيف فيو)  .وصفة رواية الحديث  :المروي من الحفظ ،
المروي من الكتاب  ،جواز رواية بعض الحديث  ،رواية الحديث بالمعنى وشروطيا  .ومعرفة آداب المحدث  ،واتصافو بمكارم األخالق ومحاسن
الشيم .و معرفة آداب طالب الحديث  ،تصحيح نيتو واخالصو في الطمب  .ومعرفة اإلسناد العالي والنازل  ،أقسام العمو والنزول .والمسمسل وفوائده ،
أصح ما ورد فيو  ،الكتب المؤلفة فيو  .وواية اآلباء عن األبناء واألبناء عن اآلباء .ورواية المدبج والقرين والسابق والالحق و رواية األكابر عن
األصاغر.و عمم رجال الحديث  ،معرفة الصحابة :التعريف بالصحابي  :طرق معرفة الصحبة  ،عدالة الصحابة  ،طبقات الصحابة  ،بيان أفضميم
 ،تفضيل بعض الصحابة عمى بعض  ،أشير المصنفات فييم  .و معرفة التابعين  :تعريفيم  ،فائدة معرفتيم  ،أشير الرواة منيم  .ومعرفة اإلخوة
واألخوات والمصنفات فيو  ،معرفة ألقاب المحدثين والرواة والمؤلفات فيو  ،المؤتمف والمختمف من األسماء واألنساب وغيرىا  ،المصنفات فييا ،
طبقات العمماء والرواة  ،ومعرفة المنسوبين إلى غير آبائيم  ،معرفة من خمط من الثقات  ،معرفة تواريخ الرواة  ،معرفة الموالي من الرواة والعمماء ،
معرفة الميمل والمبيم  .ومعرفة المتشابو  ،والوحدان  ،ومن خمط من الثقات.

 .0الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
قائمة الموضوعات
كيفية سماع الحديث وتحممو وصفة ضبطو.
طرق التحمل الثمانية  :السماع  ،القراءة( العرض) اإلجازة  ،المناولة  ،الكتابة  ،اإلعالم  ،الوصية ،

عدد األسابٌع
2

ساعات التدرٌس
4

2

4

الوجادة.
كتابة الحديث وضبطو والتصنيف فيو.

2

4

صفة رواية الحديث المروي من الحفظ والمروي من الكتاب  ،جواز رواية بعض الحديث ،راوية الحديث

0

2

بالمعني وشروطو .غريب الحديث .معرفة آداب المحدث واتصافو بمكارم األخالق ومحاسن الشيم.
معرفة أدان طالب الحديث وتصحيح نيتو واخالصو في الطمب.
معرفة اإلسناد العالي والنازل وأقسام العمو والنزول .المسمسل وفوائده وأصح ما ورد فيو والكتب المؤلفة

نموذج توصيف مقرر دراسي ،رمضان 3418هـ ،الموافق يونيو 1037م

0

2

المركزالوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

فيو .راوية األكابر عن األصاغر.
االختبار الدوري األول

0

2

رواية اآلباء عن األبناء .رواية األبناء عن اآلباء .المدبج وراوية األقران.

2

4

التعريف بالصحابي :طرق معرفة الصحبة ،عدالة الصحابة  ،طبقات الصحابة ،وبيان أفضميم وتفضيل

0

2

بعض الصحابة عمى بعضيم بعض ،أشير المصنفات فيو.
معرفة التابعين :تعريفيم فائدة معرفتيم  ،أشير الرواة منيم ،معرفة المخضرمين :تعريفيم وفائدة معرفتيم

0

2

وأشير الراوة منيم.
معرفة األخوة واألخوات ،المتفق والمفترق ،المؤتمف والمختمف ،المتشابو ،الميمل ،معرفة المبيمات.

0

2

معرفة الوحدان ،ومن ذكر بأسماء أوصفات مختمفة ،ومعرفة المفردات.
االختبار الدوري الثاني

0

2

معرفة أسماء من اشتيروا بكناىم ،ومعرفة األلقاب ،والمنسوبين إلى غير آبائيم ،ومعرفة النسب التي

2

4

عمى خالف ظاىرىا ،ومعرفة تواريخ الرواة ،ومعرفة من خمط من الثقات.
معرفة طبقات العمماء والرواة ،ومعرفة الموالي من الرواة والعمماء ،ومعرفة الثقات والضعفاء  ،وأوطان

2

4

الرواة وبمدانيم.

 .2إجمالً عدد ساعات المقرر وتوزٌعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

2
2*05

دروس
إضافٌة

معامل أو
استدٌو

تطبٌق

أخرى

المجموع
31

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافً)التً ٌقوم بها الطالب خالل أسبوعٌاً:ال ٌوجد .

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطارالوطنً للمؤهالت واتساقها مع طرق قٌاسها
واستراتٌجٌاتتدرٌسها
ٌحدد الجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر،بحٌث تكونقابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانٌا ً :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.

نموذج توصيف مقرر دراسي ،رمضان 3418هـ ،الموافق يونيو 1037م

المركزالوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
0-0

مخرجات التعلمللمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار استراتٌجٌاتالتدرٌس للمقرر
الوطنً للمؤهالت
المعرفة
انًؾبظشاد انُظشٌخ ػٍ غشٌك
أٌ رزؼشف انطبنجخ ػهى ششوغ لجىل انشاوي.
االنمبء.
يضم فً رؼشٌف انؼذانخ و ششوغهب ،و ثى رضجذ
وانعجػ  :رؼشٌفه ،و كٍف ٌؼشف ظجػ انشاوي .االسزُجبغ وانًمبسَخ ثٍٍ أَىاع
االؽبدٌش.
األسئهخ وانًُبلشخ يغ انطبنجبد أصُبء
انًؾبظشح
ششػ يؼهىيخ يكزسجخ .
انًُبلشخ

2-0

أٌ رزؼشف انطبنجخ ػهى ػهى انغشػ وانزؼذٌم
واألصم فٍه يٍ انكزبة وانسُخ وهم ٌمجم انغشػ
وانزؼذٌم يٍ غٍش ركش سججه ؟ ويب انؾكى إرا
اعزًبػب فً سا ٍو واؽذ  .وأنفبظهًب ويشارجهًب
وؽكًهًب  .ألسبو ػهًبء انغشػ وانزؼذٌم يٍ
ؽٍش انزشذد وانزسبهم .

3-0

أٌ رزؼشف انطبنجخ ػهى ػهى انشعبل وثٍبٌ أهًٍزه،
ورزؼشف ػهى ثؼط انًصُفبد فً ػهى
انشعبل ،وثٍبٌ يُهظ انًؤنفٍٍ فٍهب ثئٌغبص.

2
0-2
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األسئهخ أصُبء انًؾبظشح
 األثؾبسإػطبء ركهٍفبد

إػطبء واعجبد

انزُىع أصُبء انششػ ثطشق كبإلنمبء
واالسزُزبط .
ششؽًُبهظ انُمبد فً انغشػ
وانزؼذٌم.
أٌ ٌزؼشف انطبنجبد ػهً غشٌمخ
دساسخ االسُبد يغ رؼشٌف ثؼط
انًصطهؾبد انًزؼهمخ ثهزا انؼهى.
ثٍاااابٌ كٍفٍااااخ اسرماااابء انؾااااذٌش يااااٍ االسزُجبغ وانًمبسَخ ثٍٍ
انعؼٍف إنى انؾساٍ وياٍ انؾساٍ أَىاع انًصُفبد فً
انشعبل.
إنى انصؾٍؼ.
انجؾش ػٍ غشٌك انًكزجبد
اإلنكزشوٍَخ.
انزؼهٍى انزؼبوٌ .

المهارات االدراكٌة
 أٌ رسزُجػ انطبنجخ انفشق ثٍٍ غشق انزؾًموصٍغ األداء .
 أٌ رؼطً انطبنجخ أيضهخ ألَىاع انزصٍُف فًانؾذٌش.

طرق التقوٌم

االخزجبساد
انفصهٍخ
وانُهبئٍخ

 يُبلشخ انطالة يُبلشخ االهزًبو ثبنًشاعؼخ نزؼىٌذ انطالة شفىٌخ فً ثذاٌخ وأصُبءانًؾبظشح ٌكىٌ انهذف
ػهى االسززكبس .
يُهب رضجٍذ انًؼهىيبد
يٍ عهخ  ،ورؼىٌذ
انطالة ػهى إعبدح
انزفكٍش وانزؼجٍش ورمىٌى
انهسبٌ
 أٌ ٌؼشف انطبنجبداخزالف يُبهظ انُمبد فً
انغشػ وانزؼذٌم.
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 أٌ رسزُزظ انطبنجخ آداة انًؾذس وآداة غبنت االهزًبو ثبنُىاؽً انؼهًٍخ وإفسبػانؾذٌش.
انًغبل نهطبنجبد نهًشبسكخ
وانًُبلشخ وإثذاء انشأي.
دساسخ ًَبرط ألَىاع انًصُفبد.
رؼهٍى انطبنجبد انطشٌمخ انًضهى
نزذوٌٍ أهى َمبغ انذسط وكٍفٍخ
رمسٍى انًىظىع ورهخٍص األفكبس

3-2

 أٌ رؼطً انطبنجخ أيضهخ نكم َىع يٍ أَىاع االهزًبو ثبسزخذاو انسجىسح فً انًشبسكخػشض رمسًٍبد انًىظىع يًب انًغهىد انشخصً
نطبئف اإلسُبد.
ٌسهم ػهى انطبنجبد انفهى وانززكش
ثبسزخذاو عًٍغ انؾىاط فً
انًؾبظشح .
مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة
أن تظهر الطالبة التزامها بمواعٌد المحاضرات
االسئهخ وانًُبلشخ فً
انًؾبظشح.
رؾفٍض انطبنجبد ػهى ركىٌٍ ػمهٍخ
َمذٌخ ثُبءح
ن تظهر الطالبة تحملها للمسؤولٌة فً أداء متطلبات رمسٍى انطبنجبد نًغًىػبد
المقرر.
رصؾٍؼ انزكهٍفبد
ٌؼًهٍ يغ ثؼعهٍ نؾم انىاعجبد
انفشدٌخ وانغًبػٍخ
وأوساق انؼًم
مهارات االتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة
 االسزفبدح يٍ االَزشَذ فً انًُزذٌبد انُبفؼخ.ششػ انًبدح انؼهًٍخ ػٍ غشٌك رمذٌى رمٍٍى انؼشوض انزً رمذو
ػشوض.
 رسزخذو انطبنجخ انؾبسىة فً رمذٌى األثؾبسكزبثخ اثؾبس
وانزمبسٌش انًطهىثخ
رصؾٍؼ األثؾبس
وػشوض . power point
المهارات النفسٌة الحركٌة(إن وجدت)
ال ٌىعذ

3
0-3
2-3

4
0-4
2-4

5
0-5

ركهٍف انطالة ثئػذاد
أثؾبس يزُىػخ رطجك فٍه
انًُهغٍخ انؼهًٍخ انذلٍمخ
 ،وٌشعغ فٍهب انطالة
انًصبدس
أهى
إنى
وانًشاعغ نهًبدح .

ودفزش

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبةخالل الفصل الدراسً:
م مهام التقوٌم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعً ،كتابة األسبوع المحدد لتسلٌمه
مقال،خطابة ،تقدٌم شفهً ،مالحظة......الخ)

نسبته من التقٌٌم
النهائً

0

االختبار الدوري األول

األسبوع السابع

%22

2

االختبار الدوري الثانً

األسبوع الحاد عشر والثانً عشر

%22

3

واجبات على الموقع

مستمر

%12

4

أنشطة وأبحاث

مستمر

%12

5

االختبار النهائً

نهاٌة الفصل

%42

د .اإلرشاد األكادٌمً للطالب ودعمهم
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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).
 8 :ـــ 01

االثنٌن

ـــــــــ الثالثاء  02 :ـــ  2ـــــــ الخمٌس  02:ـ 2

ه .مصادر التع ّلم
 .0أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:

_ الكتاب المقرر :تيسير مصطمح الحديث  .د محمود الطحان.
 المراجع المساندة :
-

تدريب الراوي لمسيوطي

-

المنيل الحديث في عموم الحديث  .د توفيق أحمد سالمان .

-

الباعث الحثيث شرح عموم الحديث  .البن كثير القرشي .

-

قواعد التحديث  .لمقاسمي .

-

تدريب الراوي  .لمسيوطي .

 .2أدرج – فً قائمة -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌةوالتقارٌر وغٌرها):
-

الوسيط في عموم الحديث  .د محمد أبو شيبة .

-

لمحات في أصول الحديث  .محمد أديب الصالح .

-

الكفاية في عمم الرواية  .لمخطيب البغدادي .

-

ألخالق الراوي وآداب السامع  .لمخطيب البغدادي.

_ كل ما يستجد من مراجع

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








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

أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات،واألسطوانات المدمجة:



الموقع االلكترونً .
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)52 :مقعد فً الحجرة الواحدة .
 .0المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):


قاعة دراسٌة مجهزة بجهاز

عرض.
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 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):


المكتبة الشاملة.

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناكحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها) :ال ٌوجد.
ز .تقوٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره
 .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 .
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.
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اسم العضو المسئول عن التوصٌف د /انتصار عمر
اسم منسق البرنامج :د.علٌوي الشمرانً
التوقٌع:
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