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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامسهـ/ المستوى 1441/1442

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 √ المحاضرات التقليدية 1

 %20         √ التعليم المدمج  2

 %10 √  اإللكترونيالتعليم  3

 %10 √  عن بعدالتعليم  4

  √  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 18 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 18 تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 .ها.جهود العلماء في الحفاظ عليو ،مراحل تدوين السنةمقرر إجباري في قسم الدراسات اإلسالمية؛ يتحدث عن 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 يعرف الطالب جهود العلماء في تدوين السنة على اختالف مراحلهاأن  .1

 أن يتعرف الطالب على أشهر الكتب الحديثية ومناهج مؤلفيها إجماالَ. .2

 أن يتمكن الطالب من الرد على أهم الشبهات والطعون المثارة حول السنة. .3

 .الواقع والتطبيقات المتعلقة بالمادة.أن يستفيد من التقنيات الحديثة في معرفة .    4                 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K1  بها تالطالب كيفية تدوين السنة املطهرة , واملراحل التي مر  يذكر أن  1.1

 K2  مختلف العصور أن يشرح الطالب عناية السلف بالسنة في  1.2

 K3 املسألةالعلماء في  ألقوال اكتابة الحديث تبع أن يناقش الطالب مسألة حكم  1.3

 K4 بمراحل تدوين السنة . وعالقتهام أنواع املصنفات في السنة وعلومها , هأن يحدد الطالب أ  1.4

 K5 منها . االستفادةم الكتب املصنفة في السنة , وطريقة أه مناهجأن يصف الطالب   1.5

 K6 م العلوم املساعدة في خدمة السنة النبوية .هالطالب أ يذكرأن  1.6

  المهارات 2

 S1 النبويةاملتعارضة في مسألة كتابة الحديث  األقوال أن ينقد 2.1

 S2 مؤلفيها ومناهجبين الكتب املصنفة في السنة أن يقارن الطالب  2.2

 S3  .الطالب من كتب السنة هأي كتاب يطالع هالنوع الذي ينتمي إليأن يكشف  2.3

 S4 وغيرها. وجود املعلومة في الكتب املصنفة في السنةأن يميز بين  2.4

 S5 أن يستنبط الرد على أهم الشبهات والطعون املثارة حول السنة . 2.5

 S6 أن يستعرض جهود العلماء في تدوين السنة على اختالف مراحلها  2.6

  القيم 3

 V1 ..واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرينبالقيم  يلتزمأن  3.1

 V2 يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

 V3 املطلوبة. باملهام ملتزًماأن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث  3.3

 V4 اثناء قيادته لفريق العمل مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم 3.4

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
املدخل: أوال  

 , والفرق بين تدوين السنة والتصنيف فيها تاريخ السنةتعريف 

2 

2 

 .أهمية دراسة تاريخ السنة

 مكانة السنة في اإلسالم وعناية السلف بها.

2 

 2 السنة في القرن األول: جهود الصحابة والتابعين في تدوين السنة. تاريخ 3

 1 السنة في القرن الثاني تاريخ 4

 1 في القرن الثالث السنة  تاريخ 5

 1 السنة النبوية في القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن الخامس 6

 1 السنة النبوية في القرن السادس الهجري حتى نهاية القرن العاشر 7

 1 الحاليالسنة النبوية من أوائل القرن ا الحادي عشر إلى العصر  8

9 .
ً
 1 موقف أهل األهواء من السنة إجماال
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 1 وجهود العلماء في مقاومته . , أثر أهل األهواء في وضع الحديث 10

11 .
ً
 وأبي هريرة رض ي هللا عنهم أجمعين خصوصا

ً
 1 الطعن في عدالة الصحابة عموما

 1 الطعن في حجية السنة النبوية وشبهة االكتفاء بالقرآن 12

  14 المجموع
 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 ,لطالذذب كيفيذذة تذذدوين السذذنة املطهذذرةا يذذذكر أن 

  بها تواملراحل التي مر 

, املحاضذرة املباشرالتدريس 

 النظرية

 األسئلة الشفهية

1.2 
كتابذذة الحذذديث  أن ينذذاقش الطالذذب مسذذألة حكذذم 

 املسألةالعلماء في  ألقوال اتبع

املناقشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل  مجموعات النقاش الصغيرة

 املحاضرات

1.3 
أنواع املصنفات في السنة م هأن يحدد الطالب أ 

 بمراحل تدوين السنة . وعالقتها ,وعلومها

االختبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارات الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفوية  إعداد األوراق البحثية

 والتحريرية

1.4 
م الكتذذذب املصذذذنفة أهذذذ منذذذاهجأن يصذذذف الطالذذذب  

 منها . االستفادةوطريقة  ,في السنة

 تقويم الغرض واإللقاء التدريس املباشر

1.5 
م العلوم املساعدة في خدمذة هالطالب أ يذكرأن 

 السنة النبوية .

فذذذذذذذذذي  الطالذذذذذذذذذبملذذذذذذذذذف إنجذذذذذذذذذاز  عمل األبحاث

 املقرر 

1.6 
كتابذذة الحذذديث  أن ينذذاقش الطالذذب مسذذألة حكذذم 

 املسألةالعلماء في  ألقوال اتبع

املناقشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل  مجموعات النقاش الصغيرة

 املحاضرات

 المهارات 2.0

2.1 
املتعارضذذذذذذذة فذذذذذذذذي مسذذذذذذذألة كتابذذذذذذذذة  األقذذذذذذذذوال أن ينقذذذذذذذد

 النبويةالحديث 

 الحلقات الدراسية أثناء املحاضرة املناقشة

2.2 
بذذين الكتذذب املصذذنفة فذذي السذذنة أن يقذذارن الطالذذب 

 مؤلفيها ومناهج

فذي مجموعذات صذغيرة التعلم 

 كورش العمل

 . تقويم الحاالت الدراسية 

2.3 
التقذذذذذذذذويم الجمذذذذذذذذاعي للواجبذذذذذذذذات  .العمل في مجموعات الجماعي. العمل إطار في منه املطلوبة باملهام يلتزم أن

 )شفوًيا(

 .بطاقة مالحظة لتقييم األداء .تمثيل األدوار القدرة على تنمية مهارة اتخاذ القرار.أن يكون لديه  2.4

2.5 

 املباشذذذذذذذذذذذذرة لتفاعذذذذذذذذذذذذذل املالحظذذذذذذذذذذذذة حضور الورش اآلخر. الرأي زمالئه, ويتقبل لحديث باهتمام يصغي أن 

 أثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء الطلبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ومشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاركة

 . املحاضرة

2.6 
 تمثيل األدوار املجتمعية السائدة.اإلسالمية و بالقيم  أن يلتزم

 

 التقييم الذاتي.

 القيم 3.0

3.1 
ا ا وجسللدي  مللع المتعلمللين ل وي للالمعلللم تواصللل أن ي

 وعن بعد .
 املالحظة املباشرة حضور ورش عمل
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 تقويم األقران العمل في مجموعات أن يستخدم مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.2

3.3 
 بعل  علن البحث في  االنترنت شبكة يستخدم أن

 المادة. الموضوعات التي تخدم
 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

 

3.4 

 

الكترونيللللة، ومواقللللع مصللللادر تعلللللم  يسللللتخدم أن

 .تعليمية على الويب ذات الصلة بالمقرر
 .بطاقة مالحظة لتقييم األداء .استراتيجية اتخاذ القرار

 

 

الطلبة  تقييم . أنشطة2  

. 

 يميالتق أنشطة م
 التقييم توقيت

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3

 %20 6 ختبار تحريري أولا 4

 %20 12 اختبار ثاني 5

 %40 16 اختبار نهائي 6

 %10 3،4 عمل تطوعي 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

 البالك بورد التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 .للدكتور محمد مطر الزهراني النبوية  تدوين السنة*

 الحديث والمحدثون لمحمد أبو زهو*                  

 المساندةالمراجع 
 دراسات في الحديث النبوي ،للدكتور مصطفى أألعظمي 

  العمريبحوث في تاريخ السنة المشرفة ،للدكتور أكرم ضياء 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة •

 http://www.almeshkat.net/books/index.phpموقع المشكاةاإلسالمية :  •

 www.saaid.netصيد الفوائد •

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية •

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( قاعات المحاكاة

وقاعللات العللرض،  المختبللرات،والمبللاني )قاعللات المحاضللرات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

 أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبلات للرجلوع إليلن عنلد 

 الحاجة. 

 

 تبعا  لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب املقرر. نموذج تقييم

الحضووووووووووور املاألوووووووووون    وووووووووو   ا  وووووووووونت   ا وووووووووو    

 در ووووو  املذوووونإل ذاتووووا  بروووون    وووو  ال  وووو ا  

 ا ادريذية.

 مباشر األساتذة

ا اقوووونرلر ا ذوووويولة ا  ووووة الوووود ن ا ار  ال ووووو   

 وا قذم ا كن  مة.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

تدقيق تصحيح عينة من الطالب ) مثل: 

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة 

دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 

 مباشر األساتذة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 

 رقم الجلسة

 الرابعة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


