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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر األول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100
-

عدد الساعات التدريسية
30
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو أستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
30
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
30
4
4
28
4
40

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يحتوي هذا المقرر على مجموعة من الموضوعات القيمة التي يجب على الطالب التعرف عليها؛ كبيان معنى اآلداب ومظان
أحاديث اآلداب وشرحها .مثل :حديث الدين النصيحة .و حديث أبي هريرة :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا ً أو
ليصمت  .وحديث شداد بن أوس :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،وحديث معال بن جبل  :أخبرني بعمل يدخلني الجنة
ويباعدني من النار  ،وحديث أبي هريرة :إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا .وحديث  :ال تغضب .وحديث أبي هريرة :
اجتنبوا السبع الموبقات  .وحديث أبي بكرة :أال أنبئكم بأكبر الكبائر .وحديث عبد هللا بن مسعود :سباب المسلم فسوق  .،وحديث
أبي هريرة :اثنتان في الناس هما كفر :الطعن في النسب ...وحديث أبي لر الغفاري :أعيرته بأمه !  .وحديث أبي لر الغفاري :
يا عبادي  :إني حرمت الظلم على نفسي  ،وحديث عبدهللا بن مسعود :هلل أشد فرحا ً بتوبة عبده المؤمن  .وحديث أبي هريرة :من
كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها..
 .2الهدف الرئيس للمقرر
ً
إدراك الطالب جملة من األحاديث التي تعد أصال في أبواب اآلداب واألخالق والحقوق

3

امتثال الطالب التوجيهات النبوية في حياته االجتماعية.
التواصل في العملية التعليمية بصورة إيجابية.
التأثر باألحاديث في تعزيز السلوك اإليجابي ،وتعديل السلوك السلبي
استخدام بعض الوسائل اإليضاحية؛ مثل اللوحات والسبورة
تنمية قدرات الطالب على حفظ األحاديث النبوية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2

المعرفة و الفهم
أن يعييرف و يفهييم النظريييات و المبيياده والمفيياهيم و المصييطلحات األساسييية فييي معنييى اآلداب
ومظان أحاديث اآلداب وشيرحها .مثيل :حيديث اليدين النصييحة .وحيديث ال تحاسيدوا وحيديث  :ال
تغضب و غيرها
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة المتعلقة أحاديث اآلداب وشرحها.
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمباده والنظريات لمعالجة القضايا و المشكالت في قضايا أحادييث اآلداب
وشرحها .مثل :حديث الدين النصيحة .وحديث ال تحاسدوا وحديث  :ال تغضب و غيرها
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقق والبحث في القضيايا والمشيكالت المعقيدة أو المعاصيرة
في البحوث الخاصة بأحاديث اآلداب وشرحها .مثل :حديث الدين النصييحة .وحيديث ال تحاسيدوا
 ،وحديث  :ال تغضب و غيرها

ع1
ع2

م1
م2
م3
م4

2.3
3
3.1
3.2
3.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية من خالل دراسته ألحاديث اآلداب
أن يقييود فييرق العمييل بمرونيية وفاعلييية ،وتحمييل مسييؤولية تطييوير المهنييي فييي فهمييه ألحاديييث
اآلداب وشرحها .مثل :حديث الدين النصيحة .وحديث ال تحاسدوا  ،وحديث  :ال تغضب و غيرها

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1
2

تعريف الطالب بالمقرر الجديد وأهدافه معنى األدب ،ومظان أحاديث اآلداب وشرحها
حديث عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول هللا ﷺ إل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ...
 ،حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة  ،.حديث أبي هريرة " من حسن إسالم المرء تركه ميا
ال يعنيه
حديث أبي لر قال  :قال لي رسول هللا ﷺ اتق هللا حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها
حديث أبي هريرة " ال تحاسدوا و ال تناجشوا
حديث أنس بن مال "ال يؤمن احدكم حتي يحب ألخيه ما يحبه لنفسه" حيديث أبيي هرييرة "مين كيان
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير ا ً أو ليصمت  ،وحديث ال تغضب"
حديث شداد بين أوس "إن هللا كتيب اإلحسيان عليى كيل شييء" حيديث معيال بين جبيل" أخبرنيي بعميل
يدخلني الجنه ويباعدني عن النيار  ،قيال  :تعبيد هللا ال تشيرك بيه شييئا" .حيديث أبيي هرييرة "إن العبيد
ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا".
حديث أبي لر" :لهب أهيل اليدثور بياألجور" .حيديث أبيي هرييرة" اجتنبيوا السيبع الموبقيات" حيديث
"أبي بكرة أال أنبئكم بأكبر الكبائر ".
حديث عبدهللا بن مسعود" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" .حديث أبي هرييرة "اثنتيان فيي النياس هميا
كفر الطعن في النسب " .حديث أبي لر الغفاري "أعيرته بأمه ؟ إن امرؤ في جاهلية "
حديث أبي لر الغفاري يا عبادي  :إني حرمت الظلم على نفسي"  .حديث عبدهللا بين مسيعود "هلل أشيد
فرحا بتوبة عبده المؤمن" .حديث أبي هريرة "من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها"

2
4

3
4
5
6
7
8
9
10

2

2
2
4
2
2

4

حديث العرباض بن سارية "أوصيكم بتقوى هللا  ،والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبيد" حيديث أبيي
هريرة" ال تسبوا أصحابي" .حديث أبي سعيد الخدري" رأى منكم منكر اً فلغيره بيده"
حديث عبد هللا بن عباس "يا غالم ! إني اعلم كلمات ".حيديث أبيي هرييرة "إن هللا تعيالى قيال  :مين
عادى لي وليا فقد آلنته بالحرب" .حديث أبي هريرة "حق المسلم على المسلم ست"
المجموع

11
12

4
2
30

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

المعرفة و الفهم
أن يعرف و يفهيم النظرييات و المبياده والمفياهيم
و المصطلحات األساسية في معنيى اآلداب ومظيان
أحاديييييث اآلداب وشييييرحها .مثييييل :حييييديث اليييييدين
النصيحة .وحيديث ال تحاسيدوا وحيديث  :ال تغضيب
و غيرها
أن يعيييييرف و يفهيييييم التخصيييييص المبنيييييي عليييييى  -جلسييات الحييوار والمناقشيية - 2نشاط داخل الصف
-3مهام بحثية وتطبيقية
التطييييييورات الحديثيييييية المتعلقيييييية أحاديييييييث اآلداب جلسات القراءة واالستماع
وشرحها .
-المحاضرات

1.1

1.2

طرق التقييم
- 1اختبارات شفهية

1.3
2.0

2.1

2.2

المهارات
أن يطبييق المفيياهيم والمبيياده والنظريييات لمعالجيية ـ المحاضرات
القضيييايا و المشيييكالت فيييي قضيييايا أحادييييث اآلداب
وشرحها .مثيل :حيديث اليدين النصييحة .وحيديث ال
تحاسدوا وحديث  :ال تغضب و غيرها
أن يمييارس أسيياليب لالستقصيياء ،والتحقييق والبحييث  -جلسات الحوار والمناقشة
فيي القضييايا والمشيكالت المعقييدة أو المعاصيرة فييي
البحييوث الخاصيية بأحاديييث اآلداب وشييرحها .مثييل:
حييييديث الييييدين النصيييييحة .وحييييديث ال تحاسييييدوا ،
وحديث  :ال تغضب و غيرها

االختبارات

التكليف البحثي

2.3
4:3
3.0

3.1

القيم
اإللقاء
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقييات المهنيية واألكاديميية جلسات الحوار والمناقشة
المحاضرة  ،الندوات العلمية  ،مهام بحثية وتطبيقية
من خالل دراسته ألحاديث اآلداب
المنتديات ،

3.2
أن يقيييود فيييرق العميييل بمرونييية وفاعليييية ،وتحميييل
مسيييؤولية تطيييوير المهنيييي فيييي فهميييه ألحادييييث
أبحاث ومناقشات
3.3
اآلداب وشيييرحها .مثيييل :حيييديث اليييدين النصيييييحة.
وحديث ال تحاسدوا  ،وحديث  :ال تغضب و غيرها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5

االختبار الشهري
الواجبات
االختبار النهائي
االختبارات القصيرة
المشروعات البحثية الصغيرة

10 ،7
15- 1
9
13
15

التكلييييييف البحثيييييي  ،نشييييياط
داخل الصف

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
100- 10
100-10
100-10
100-10
100-60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
الساعات المكتبية (أربع ساعات أسبوعياً) 2التواصل عبر وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية. -3التواصل عبر موقع الجامعة اإللكتروني وصفحة الكلية.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ابن حجر دار المعرفة – بيروت

العيني دار إحياء التراث
عمدة القاري
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
النووي

المصادر اإللكترونية
أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية والبرمجيات واألسطوانات المدمجة 4.
برنامج يحوي المقرر بصيغة إلكترونية ( أسطوانة) (القرص الصلب-
 -برنامج ( فيديو) محمل على ( أسطوانة أو فالشة ،أو الجوال) يشرح موضوعات المقرر

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعيية تدريسييية مجهييزة ومعييدة للعييروض التقديمييية التييي يقييوم بهييا األسييتال
والطلبييية تتسيييع  }35-25طاليييب ،ميييزودة بمقاعيييد متحركييية ،وطييياوالت
مسييتديرة ،وسييبورة عادييية وورقييية ،ومنبيير متحييدث "مناسييب" ،مييع نظييام
صوتي متكامل وميكرفونات بدون أسالك ،مع نظام تكيييف حيديث وإضياءة
مناسبة.
 جهاز كمبيوتر جهاز عرض البيانات )(Data Show السبورة الذكية  ،واستخدام القلم اإللكترونيال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
 االختبارات االستبانة ( استبانة التقييم ) -المقابلة ( لعينة من طلبة المقرر)

المقيمون
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس ،والطالب.
أعضاء هيئة التدريس .والقيادات.

طرق التقييم
تحريري ـ شفهي.
إلكترونية .
مناقشات واختبارات شفهية وتحريرية

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلية طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس القسم
الثامنة عشر
1441/06/02هـ
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