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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: هـ7/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 التربية بالمجمعة / قسم الدراسات اإلسالمية  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالدراسي والتعريف بالمقرر  .أ
 ISD131أحاديث اآلداب  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 نظري ساعتان :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 البرامج(هذه كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الدراسات اإلسالمية    

 المستوى الثاني .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 اليوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 اليوجد .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 اليوجد ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 90% النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 10% النسبة:   كترونيلالتعليم اإل .ب
 

   

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 )أخرى( تقوم الطالبات بإعداد  بعض الدروس ومناقشتها وتقديمها كسمنارات.

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 . تدرك الطالبة جملة من األحاديث التي تعد أصال في أبواب اآلداب واألخالق والحقوق

 .تطبيق الطالب  لما تعلمه من اآلداب المستفادة في حياته  

    المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
 فصليًا. عبئتهاتطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بت 

 تها في هذام دراساستخدام الوسائل التقنية المتاحة لتقديم المقرر من خاللها , وال سيما في عرض الموضوعات التي تت 

 جها.الخدمات العلمية التي يحتا يموني في تقدلتعلم اإللكترامن خالل التواصل مع الطالب والمقرر, 

  وتحديث التوصيف المقرر وفق ذلكمتابعة الجديد في المؤلفات والبحوث الخاصة بأحاديث اآلداب. 

 
 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج
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 عام للمقرر: وصف
 التعريف بمعنى  األدب ومظان أحاديث اآلداب. 

 شرح بعض األحاديث المتصلة باآلداب واألخالق الحسنة 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 مقدمة : معنى األدب , ومظان أحاديث اآلداب وشرحها

 55لداري )الدين النصيحة (.م احديث أبي رقية تميم  -ـ1

 1910مبي أمامة الباهلي )اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه ( أ-2

45م  13سه(خ يحب لنف يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما أنس بن مالك )الحديث -3  

1 2 

ن ديث أبي هريرة ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت , ومح -4

 47,م 6018كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باهلل واليوم خ 

 6116)ال تغضب ( م حديث أبي هريرة -5

1955ديث شداد بن أوس ) إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء( مح -6  

1 2 

 عبد هللاجبل : أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ,قال : ) ت حديث معاذ بن-7

 -2616ال تشرك به شيئا ( ت

 6556ديث أبي هريرة )إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا (خح-8

1006حديث أبي ذر )ذهب أهل الدثور باألجور ( م -9  

1 2 

 -280511ديث أبي هريرة ) اجتنبوا السبع الموبقات (خح -10

 4212ديث أبي بكرة )أال أنبئكم بأكبر الكبائر ( خح-11

48ديث عبدهللا بن مسعود )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (خح -12  

1 2 

 236هما كفر الطعن في النسب (مديث أبي هريرة )اثنتان في الناس ح -13

 30ديث أبي ذر الغفاري )أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية (خح -14

257(محديث أبي ذر الغفاري)يا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي , 15  

1 2 

 7131ديث عبدهللا بن مسعود )هلل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن (مح -16

 6613نده مظلمة ألخيه فليتحلله منها (خمن كانت ع)حديث أبي هريرة -17

1 2 

 ض بن سارية )أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكمحديث العربا -18

 267619ت 4607عبد (   د

6ديث أبي هريرة )ال تسبوا أصحابي ( خح-19  

1 2 

 49ديث أبي سعيد الخدري ) من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ( مح-20

2516فظك ( تاحفظ هللا يح:عبدهللا بن عباس ) يا غالم ! إني أعلمك كلمات حديث  -21  

1 2 

 6502يرة )إن هللا تعالى قال : من عادى لي وليا آذنته بالحرب ( خحديث أبي هر -22

 5778ديث أبي هريرة ) حق المسلم على المسلم ست ( م ح -23

 2505( خ ديث أبي سعيد الخدري ) إياكم والجلوس في الطرقاتح -24

1 2 

 2 1 2564ديث أبي هريرة  )ال تحاسدوا , وال تناجشوا , وال تباغضوا ( مح -25
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 275ديث عبدهللا بن مسعود )ال يدخل الجنة من كان في قلبه ( مح-26

 16ديث أنس ) ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان ( خح -27

من المؤمن الضعيف( ديث أبي هريرة ) المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا ح -28

 6945خ

 58وم  34ديث عبدهللا بن عمرو )أربع من كن فيه كان منافقا( خح -29

 663ديث أبي هريرة )سبعة يظلهم هللا في ظله ( خح-30

1 2 

 6041ديث المغيرة بن شعبة ) إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات ( خح -31

 2267رجل أعطى به ثم عذر ( خديث أبي هريرة )ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ح -32

 6689ديث أبي هريرة )إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني (م ح -33

1 2 

 181ديث أبي هريرة )ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه ( مح -34

دمت النبي صلى هللا عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ( خ حديث أنس ) خ-35

 عليهم الصخرة وهم في الغار.لثالثة الذين انطبقت قصة ا -610736

 3708ديث أبي هريرة ) ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا هللا فيه (ت ح -37

1 2 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ـ ـ ـ ـ 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 ـ ـ ـ ـ 2 الساعات المعتمدة

 

 اً:أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان أسبوعياً     

 
 

  راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس .5

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
ل ك أن يتضمن لزمال ي ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 تهاللمؤإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
.ة األصيلة .يتتعلم جملة من االداب اإلسالم التدريس المباشر,  

 المحاضرة النظرية

 األسئلة الشفهية
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1-2 
االحاديث التي تعد أصال في أبواب  اآلداب  شرح جملة من ت

 واألخالق والحقوق. .

التدريس المباشر, 

 المحاضرة النظرية

 األسئلة الشفهية

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
 

 حاديثاآلداب المستفادة من األ ستنبط ت

 

 الحلقات الدراسية أسلوب حل المشكالت

2-2 
 حياته.ه من اآلداب المستفادة في تطبق ما تعلمت

التعلم في مجموعات 

 صغيرة كورش العمل

تقويم الحاالت 

  اسيةالدر

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
كون عالقات إيجابية ناجحة تفضل العمل في جماعة ضمن فريق و ت

 مع اآلخرين.

 تقويم األقران العمل في مجموعات.

 والمهارات العددية تقنية المعلوماتمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
  لحوار ا ستخدم مهارات االتصال الشفهي والكتابي.ت

 والمناقشة 

تقييم األعمال الفردية 

 والجماعية

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   .الينطبق 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .6

 التقويم المطلوبة مهام م
 ...الخ(...مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،مشروع جماعي: اختبار، مثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

1 
العاشراألسبوع  االختبار الفصلي  %25 

(باتوالواج أو التقارير الفردية والجماعيةث ابحاألتقويم الجهد ) كتابة  2 إلى الرابع من الثالث  

 عشر

%10 

من األول إلى الرابع  المشاركة في المحاضرات , نسبة الحضور واالنضباط والسلوك 3

شرع  

%5 

4 
عشر سابعاألسبوع ال اختبار نهاية الفصل الدراسي األول  %60 

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

  بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ( ساعتان الساعات االرشادية)تتغير بتغير جدول العضو اسبوعيًا 

 التواصل عبر الموقع اإللكتروني للجامعة. 

              

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 هـ .1379 –دارالمعرفة  بيروت  - بن حجر العسقالني الشافعيا -فتح الباري شرح صحيح البخاري  .

 .هـ1392 -بيروت الطبعة الثانية –دارإحياءالتراثالعربي - أبوزكرياالنووي - المنهاج شرح صحيح مسلمـ 

 2  ( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج:  
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"مجلة الجمعية العلمية السعودية للسنة "سنن •   

http://hadith.al-islam.com موقع اإلسالم  •   

 (http//www.sultan.org/hصفحة البواحث الحديثية   •

           

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع ملتقى أهل الحديث   •

http://www.ahladeeth.com 

 السعودية للسنة وعلومها ))سنن(( . موقع الجمعية العلمية  •
http://www.sunnah.org.sa/ 

 موقع شبكة السنة النبوية وعلومها   •

http://www.alssunnah.com/main/ 

 الجامع الكبير للتراث العربي اإلسالمي.  •

 الموسوعة الشاملة

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 برنامج جوامع الكلم .  • 

 برنامج المكتبة الشاملة .  •

 (رنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة ب -برنامج الكتب التسعة ) موسوعة حرف ــ  •

  
 

 المطلوبةالمرافق وـ 
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

 .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

  أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت. 

  مقعد. 30توفر قاعة محاضرات بها مقاعد ال يزيد عددها عن 

 االهتمام بالفحص الدوري على أجهزة التكييف لألهمية 

                                   

 وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 القاعات الدراسحاسوب الثابت في ال  •                  

 Data showجهاز العرض االلكتروني  •                 •

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم.         

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

  .استطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر الدراسي من خالل استمارة رضا الطالب 

  والتعلملقاءات مع الطالب المتعثرين والمتميزين حول فعالية طرق واستراتيجيات التعليم. 

 استطالع رأى الطالب حول األستاذ, ومدى االستفادة وأوجه القصور من خالل استبيان عن أستاذ المقرر. 

 .تحليل إحصائي لنتائج االختبارات التحصيلية 
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 نموذج تقييم المقرر             

   يةبين األساتذة الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة من الخبرات التدريسالحضور المتبادل 

 لتقارير السنوية التي تعدها ادارة الجودة والقسم األكاديميا  

 المراجعات الداخلية    

  :تطوير التدريس إجراءات 3

 .االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات 

 . التعليم االلكتروني 

  خبرات الكليات المناظرة المعتمدة .االستفادة من 

 .استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس المقرر 

 إعداد ورش عمل ودورات من قبل المتخصصين لالطالع على كل جديد يخدم العملية التعليمية.   

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  4
و عينة ختبارات ألتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريسأعضاء ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  . إعداد لجنة مراجعة لألعمال الدراسية ونماذج من  االختبارات وكتابة تقرير قبل إعالن النتيجة 

  .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بوساطة مدرسين من نفس القسم 

   .مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو داخلي 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   5
 • مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري 

 . الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر حول توزيع الموضوعات وطرق التقويم المتبعة وغيرها استشارة  • 

 . قاط االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر لتعزيز نقاط القوة ومعالجة ن  • 

 . يتوزيع استبانات استطالعية على الطالبات للكشف عن مدى فعالية  المقرر الدراس  • 

 •استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر. 

 •اعداد تقرير عن المقرر بشكل دوري لبيان مدى تطوير فاعليته. 

 • .تسجيل أية اضافات فاعلة تم استحداثها داخل المحاضرات لالستفادة منها في الفصول الالحقة. 

 . تقرير حول نسب النجاح في المقرر  • 

 . المقدمة لتطوير المقرر الدراسي وأساليب التعليم والتعلمتقرير حول المقترحات   •                      

   • تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر.  
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