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توصٌف المقرر الدراسً
اسم المقرر :حدٌث5
رمز المقرر 403 :سلم
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نموذج توصٌف مقرر دراسً
تارٌخ التوصٌف0441/5 /3 :هـ

إسم المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة تبوك.
الكلٌة /القسم :الكلٌة  :التربٌة واآلداب طرٌق ضبا  /القسم:الدراسات اإلسالمٌة.

أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
 .0 .0اسم المقرر الدراسً ورمزه :حدٌث  403 / 5سمم
 .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 ٌوحد .
 .4 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :السابع
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :حدٌث 4
 .6 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد.
 .7 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :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:
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
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-0ماهدف المقرر الرئٌس ؟
 أن تتكون لدى الطالبة صورة واضحة يروا فييا كتب السنة ماثمة أماميم ويممحوا في ثناياىا تمك الخدمات الجميمة
التي أداىا لمسنة سمفنا الصالح.


أن تتعرف الطالبة عمى مناىج أصحاب الكتب الستة وارشادىم إلى الطريقة المثمى لالستفادة من ىذه الكتب ،
والكتب المؤلفة عمييا من شروح غيرىا.



أن تتعرف الطالبةعمى منيج اإلمام النسائي في كتابو السنن ومعرفة منزلة الكتاب بين كتب أىل الحديث.



أن تطمع الطالبة عمى أكبر قدر ممكن من الكتب المؤلفة حول الكتب الستة من شروح وغيرىا ودراسة لمتسمسل
التاريخي ليذه الكتب ومدى استفادة الكتب المتأخرة من المتقدمة.



أن تتعمم الطالبة الحرص عمى العناية بالسنة واحيائيا ونشرىا واالىتمام بيا ألنيا أصل من أصول الدين

الرئيسية.

-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).
ج .وصف المقرر الدراسً (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).
 .1وصف عام للمقرر :ترجمة مختصرة لإلمام أبي عبدد الدرحمن النسدائي مدع بيدان منزلتدو بدن أئمدة الجدرح والتعدديل
وبيان تحريو وتشدده في الروايدة.و السدنن الكبدرى وكيدف اختصدرىا إلدى السدنن الصدمرى ى المجتبدى أ .ودرجدة أحاديدث السدنن
وشددرطو فيددو ومنزلتددو بددين الكتددب السددتة والسددبب فددي ذلددك  .و عنايتددو بالناحيددة الحديثيددة والفقييددة واىتمامددو بعمددل الحددديث  .و

شروح السنن وأنيا لم تحظ بمثل مدا حظيدت بدو كتدب الحدديث األخدرى مدن الشدروح  .ود ارسدة لنمداذج مدن أحاديدث السدنن مدع
شرحيا من شروح السنن ويستعان معيا بشروح أخدرى كشدروح صدحيح البخداري وغيرىدا عمدى أن تكدون األحاديدث مدن األبدواب
التالية :وى كتاب عشرة النساء  ،كتاب الصوم  ،وكتاب الحج  ،كتاب االستعاذةأ.

 .0الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
قائمة الموضوعات
ترجمة مختصرة لإلمام أبي عبد الرحمن النسائي وبيان منزلتو بين أئمة



عدد األسابٌع

1

ساعات التدرٌس

1

الجرح والتعديل .
وبيان تحري اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي وتشدده في الرواية



 السنن الكبرى وكيف اختصرىا إلى السنن الصغرى
 درجة أحاديث السنن وشرطو فيو ومنزلتو بين الكتب الستو والسبب في ذلك .


ومنزلة سنن النسائي بين الكتب الستو والسبب في ذلك .
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 عنايتو بالناحية الحديثية والفقيية واىتمامو بعمل الحديث (.)1

4

1

 عنايتو بالناحية الحديثية والفقيية واىتمامو بعمل الحديث (.)2

1

3

ترجمة مختصرة لإلمام أبي عبد الرحمن النسائي وبيان منزلتو بين أئمة الجرح

1

4

والتعديل .

 وبيان تحري اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي وتشدده في الرواية

2

4

 السنن الكبرى وكيف اختصرىا إلى السنن الصغرى .

2

1

 .2إجمالً عدد ساعات المقرر وتوزٌعها:
محاضرات

دروس
إضافٌة

معامل أو
استدٌو

تطبٌق

أخرى

2
05

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

المجموع
05*2
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.

جدول مخرجات التعلم للمقرر

م

1
0-0

مخرجات التعلمللمقرر وفقا ً لمجاالت استراتٌجٌاتالتدرٌس للمقرر
اإلطار الوطنً للمؤهالت
المعرفة
أن

تتعرف

الطالبة

عمى

منيج عتماد الطريقة االستقرائية واالستجوابية عند

االماماالنسائي من خالل ترجمة مختصرة عرض المادة العممية مع التنوع أثناء الشرح
وشيوخو وتالميذ وعصره ،وبيان منيجو بالطرق األخرى كاإللقاء واالستنتاج

وشرطو.
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وأثناء المحاضرة يكون اليدف منيا تثبيت
المعمومات من جية  ،وتعويد الطالبات عمى

إجادة التفكير والتعبير وتقويم المسان .

2-0

أن تفرق الطالبة بين شرط اإلمام النسائي

3-0

أن تفيم الطالبة درجة أحاديث السننمإلمام

وغيره من ائمة الحديث

األسئمة والمناقشة
االىتم ددام بمد ددا لد دددى الطالبد ددات مد ددن معمومد ددات

سابقة ثم بناء المعمومات الجديدة عمييا .

االىتمام بالنواحي العممية وافساح المجال

لمطالب لممشاركة والمناقشة وابداء الرأي .

أعطاء واجبات
تكميف الطالبات بإعداد أبحاث متنوعة تطبق
فيو المنيجية العممية الدقيقة  ،ويرجع فييا

الطالبات إلى أىم المصادر والمراجع لممادة

.

شرح معمومة مكتسبة.

النسائي،ومنزلة السنن عند أىل العمم.

تحميل النصوص واستنباط ما فييا من

االختباراتالفصمية والنيائية

منيج.
االىتمام باستخدام السبورة في

عرض تقسيمات الموضوع مما
يسيل عمى الطالب الفيم

والتذكر باستخدام جميع الحواس
في المحاضرة .

2

المهارات اادراكٌة

0-2

أن تبين الطالبة المصطمحات

التعميم التعاوني

الموجودة عند النسائي في

السمنارات

السنن.

2-2

أن تتعرف الطالبة عمى أحاديث من بعض

األبواب من سنان لنسائي  ،وشرحيا من

كتب شروح السنن.

3-2

أن تدرك الطالبة ان العمم تراكمي ُيبنى

عمى بعضو البعض في المناىج والشروح
وكثير من أبواب العمم االخرى ،وىو

تعميم الطالبدات الطريقدة المثمدى لتددوين أىدم
نقد د دداط الد د دددرس وكيفيد د ددة تقسد د دديم الموضد د ددوع

المشاركة ودفتر المجيود الشخصي .

وتمخيص األفكار.

االىتمام بالمراجعة لتعويد الطالبات عمى اختبار أعمال السنة التحريري .

االستذكار.

التسمسل التاريخي العممي الذي يظير منو

مدى استفادة الكتب المتأخرة من المتقدمة

3

مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة

0-3

أن تميز الطالبة بين مناىج المحدثينى تحفيز الطالبات عمى تكوين عقمية نقدية االسئمة والمناقشة في
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أصحاب الكتب الستةأ

المحاضرة.

بناءة.

أن تنمي الطالبة قدراتيا عمى حفظ تاريخ تقسيم الطالبات لمجموعات يعممن مع

2-3

ميالد ووفاة المحدثين لمعرفة مدى استفادة بعضين لحل الواجبات وأوراق العمل
السابق من االحق.

تصحيح التكميفات الفردية والجماعية

مهارات االتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة

4
0-4

استثمار محتويات المقرر في بناء العالقات

2-4

عمل الطالبة ضمن مجموعة من الطالبات

5

المهارات النفسٌة الحركٌة(إن وجدت)
ال توجد

الشخصية.

شرح المادة العممية عن طريق

لبناء تحمل المسئولية

0-5

تقييم العروض التي تقدم

تقديم عروض.

كتابة ابحاث

تصحيح األبحاث

 .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

%20

2

االختبار الدوري الثانً

األسبوع الحاد عشر والثانً عشر

%20

3

واجبات على الموقع

مستمر

%10

4

أنشطة وأبحاث

مستمر

%10

5

االختبار النهائً

نهاٌة الفصل

%40

د .اإلرشاد األكادٌمً 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).
 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 :اإلمام النسائي ومنيجو في السنن د  .نويجع العطوي  ،د .صبحي عبد الفتاح السيد.

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


شروط األئمة الستة  .أبو الفضل محمد طاىر المقدسي .

 شروط األئمة الخمسة  .أبو بكر الحازمي .
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 أعالم المحدثين  .د محمد أبو شيبة .
 مقدمة زىر الربى عمى المجتبى  .جالل الدين السيوطي .
 اإلمام النسائي وكتابو المجتبى  .د عمر إيمان أبو بكر .

 ويمكن االستعانة في شرح المقرر بشروح الكتب األخرى كالصحيحين وغيرىا.
 كل ما يستجد من مراجع.

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









قرص متحرك مدمج ٌُسمى بـ موسوعة الكتب التسعة.
لمكتبة 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 .

 .4أدرج 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)50 :مقعد فً الحجرة الواحدة .
 .0المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
قاعة دراسٌة مجهزة بجهاز

عرض.

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

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة 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.
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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.
اسم العضو المسئول عن التوصٌف د /انتصار عمر
اسم منسق البرنامج :د.علٌوي الشمرانً
التوقٌع:
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