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مقدمة:

تعد منصة "املودل"  Moodleأحد أهم وأفضل منصات أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني ،واملودل هو نظام حديث

مفتوح املصدر مليكنة األنشطة التعليمية ،ويعتبر من أحدث أنظمة إدارة احملتوى ،وأحد أنظمة إدارة احملتويات التعليمية،
فهو أحد النُظم مفتوحة املصدر واجملانية املتاحة لكل مؤسسة وهيئة تعليمية ،بل ولألفراد في كافة أنحاء العالم.
لقد وصل مستخدموا نظام املودل حول العالم إلى آالف املنظمات التعليمية التي تعني بتوصيل ونشر وإدارة املقررات

التعليمية ،سواء كنظام مستقل لتدريس املقررات أو كنظام مُكمل لنظام تدريس املقررات وجهاً لوجه ،وتتاح منصة
املودل من خالل املوقع الرسمي www.moodle.org

فاملودل هو نظام مفتوح املصدر  Open Source Softwareألمتتة األنشطة التعليمية ،حيث طورت من قبل
اإلسترالي "مارتن دوجيآمز"  ،Martin Dougiamasوقد كتبت بلغة برمجة  PHPوتعمل على قاعدة بيانات .MySQL
عرفت هذه املنصة جناحًا عامليًا حيث ُترجمت ألزيد من ثالثني لغة ،إذ ينتشر العديد من املبرمجني حول العالم ويعملون

على إجراء كامل التحديثات وإدخال الوظائف اجلديدة عليها ،وللدخول للمنصة ينبغي وجود اسم مستخدم وكلمة سر.

وهناك ثالث فئات أو تصنيفات ملستعملي املنصة :مدير املنصة ،فريق التدريس واملتعلمني .ولكل واحد من هذه

األصناف مساحة عمل وأدوات خاصة به؛ فمدير املنصة هو املسئول عن تنصيبها وإضافة املقاييس عليها ،وفتح
حسابات لفريق التدريس واملتعلمني عليها ،كما ميكنه تغيير إعدادات الواجهة واأللوان املستعملة وغيرها .أما فريق
التدريس فهو املسئول عن إعداد الدروس واالختبارات باستعمال مجموعة من األدوات متكنه من وضع الدروس مبختلف
االمتدادات (ملفات النصوص ،نسق املستندات املنقولة  ،PDFالعروض التقدميية ،ملفات الفيديو ،ملفات الصوت،
تطبيقات الفالش ،وغيرها) ،كما تتوفر في املنصة األدوات اخلاصة باالتصال كالبريد اإللكتروني والدردشة ،ويتميز نظام

املودل بسهولة االستخدام والتعامل معه كنظام إلدارة احملتوى اإللكتروني التعليمي.
وباحلديث عن مميزات نظام املودل :فهو يعد أحد أنظمة إدارة املقررات )Course Management System( CMS

وأحد أنظمة إدارة التعلم  (Learning Management System) LMSوأحد أنظمة إدارة محتويات التعلم LCMS

( .(Learning Content Management Systemوأحد منصات التعليم اإللكتروني ) (E-Learningكذلك هو نظام
مصمم على أسس تعليمية ليساعد املعلمني على توفير بيئة تعليمية إلكترونية ومن املمكن استخدامه بشكل
شخصي على مستوى الفرد ،كما ميكن أن يخدم جامعة تضم آالف الطالب ،كما أن موقع النظام يضم اآلف

املستخدمني املسجلني والذين يتكلمون أكثر من " "70لغة مختلفة من أكثر من " "138دولة.

إن نظام املودل  Moodleحاليًا يستعمل من قبل آالف املؤسسات التربوية حول العالم إلعداد وإنتاج املقررات عبر
اإلنترنت ( ،)on-lineولدعم املقررات التقليدية وتطوير األنشطة التعليمية .وقد مت بناء نظام املودل على أسس ونظريات

تربوية ،ويوجد مئات املطورين له حول العالم حيث يتميز نظام املودل بتحديثات مستمرة وسريعة.
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بوابة الموقع:
عزيزي الطالب هذا الدليل أُعد خصيصًا لكي يشرح لك تفصيالً كل ما حتتاج إلى معرفته للدخول على املقررات
اخلاصة بك ،وكيفية تصفحها وأداء األنشطة املرتبطة بها ،وذلك بداية من الدخول على موقع نظام إدارة التعلم
اإللكتروني "املودل" مرورًا بباقي التفاصيل اخلاصة باملقررات واألنشطة التعليمية األخرى والله املوفق واملستعان.

بدايةً  ...وقبل الدخول في تفاصيل نظام املودل ،عليك عزيزي الطالب أن تدرك أن "واجهة التفاعل" اخلاصة بنظام

املودل غالبًا ما تتكون من العناصر التالية:

▪ شريط التصفح  :Navigation Barوهو الذي يظهر لك مكان تواجدك األن ،ومنه تستطيع االنتقال إلى أي
جزء آخر داخل املوقع من خالل متصفح اإلنترنت الذي تستعمله.

▪ الكتل أو األقسام  :Blocksوهي مجموعة من روابط التنقل املرتبطة ،واملوجودة علي ميني ويسار الشاشة.

▪ منطقة عرض احملتوى  :Content Areaوهي املنطقة املوجودة منتصف الشاشة ،والتي حتتوي على مجموعة

من املصادر والنشاطات التعليمية ،تُقدم لك مرتبة بشكل معني؛ حيث تُقسم إلى أقسام مرتبة حسب
املواضيع الدراسية أو األسابيع الدراسية.

▪ في حالى واجهتك أي مشكلة ،يرجى التواصل معنا من خالل خدمة الدعم الفني
املباشر كما بالشكل الذي على يسار الشاشة:

واألن دعنا نبدأ في شرح "واجهة التفاعل" اخلاصة بنظام املودل .بدايةً  ...بعد الدخول على الصفحة
الرئيسة لبوابة "موقع إعداد املفتني عن ُبعد" من خالل الرابط ( )www.ifta-learning.netستجد أمامك
مفتاح "الدخول إلى املودل" فضالً قم بالنقر عليه ؛ لتظهر لك صفحة الدخول التالية:

قم بكتابة "اسم املستخدم" و "كلمة املرور" اخلاصة بك ،ثم انقر فوق مفتاح "دخول"؛ وبعد تسجيل الدخول على

حسابك اخلاص بصفحة املقررات التعليمية تظهر الصفحة الرئيسية للنظام التعليمي ،وذلك كما بالشكل التالي:
3

][Type the document title

فيما جتد باألسفل مجموعة املقررات التي سجلت بها ،خالل هذا العام الدراسي
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الصفحة الرئيسية:
تشمل الصفحة الرئيسة على قوائم التنقل داخل نظام إدارة التعلم "املودل" ،بجانب أسماء املقررات الدراسية

التي قد سجلت بها ،وهي- :بالنسبة للفرقة األولى ،الفصل الدراسي األول -القسم األول من التخصص الفقهي

(احلنفي ،الشافعي ،املالكي) ،بجانب مقررات "النحو ،مصطلح احلديث ،املنطق ،الفتوى ،مبادئ علم االقتصاد ،ومقرر

التهيئة" .وعليك أن تعلم أن تلك املقررات تختلف من فصل دراسي آلخر.

عزيزي الطالب  ...اآلن سترى أمامك الصفحة مقسمة إلى جزأين ،وهما كما يلي:

• اجلزء املوجود في ميني ويسار الشاشة ،وهو يحتوي على أقسام التنقل باملوقع ،أحداها على اليمني تسمي
"القوائم" وبها روابط لصفحة املوقع ولصفحتك الشخصية ومقرراتك الدراسية وذلك كما بالشكل السابق،
وأسفل منها كتلة أو قوائم الرسائل اخلاصة ،بجانب كتل أخبار املوقع ،واألخرى إلعدادات حسابك ،والثالثة
توضح التقومي الدراسي للموقع.
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• اجلزء املوجود في يسار الشاشة أسفل "مقرراتي الدراسية" وهو يوضح أسماء املقررات الدراسية التي سجلت

بها ،والتي تنتمي للتخصص الذي قد سجلت به؛ فتجد اسم املقرر في أقصي اليمني

كرابط تفاعلي عند النقر عليه يُدخلك حملتوى املقرر الدراسي ،وإلي اليسار منها صورة
السم املقرر.
األن  ...نشرح بالتفصيل محتويات أقسام التنقل اجلانبية على ميني الصفحة الرئيسية.
أ .قسم القائمة :وبها يظهر أهم الروابط الرئيسية للموقع وهي:
▪ برنامج شئون الدارسني.
▪ حسابات التواصل مع إدارة املوقع.

▪ القائمة الرئيسية :وبها تنتقل إلى رئيسية املوقع.
▪ الصفحة الرئيسية :وهي توضح تصنيفات املقررات الدراسية التي اشتركت بها ،مع ذكر
حملة مختصرة عن كل مقرر.
▪ صفحات املوقع :وهي توضح لك التدوينات التي دونتها ،والبحث عن الكلمات الداللية داخل
املوقع ،والتقومي الدراسي احلالي للموقع ،وكذلك رابط آخر أخبار املوقع.

▪ صفحتي الشخصية :وتوضح بيانات حسابك على املوقع.

▪ مشاركات املنتدى :وتوضح مشاركاتك ومواضيع نقاشك في املنتدى.
▪ مدوناتي :وتوضح لك تدويناتك التي شاركت بها ،مع رابط إضافة تدوينة جديدة ،ورابط
خالصات املوقع بتقنية الـ .RSS
▪ رسائل :توضح لك صفحة رسائلك ،وقوائم االتصال اخلاص بك.

▪ ملفاتي اخلاصة :ومنها تستطيع رفع ملفاتك اخلاصة على املوقع.
▪ مقرراتي الدراسية :توضح املقررات الدراسية التي سجلت بها.
ب .قسم رسائلي اخلاصة :وهي توضح لك آخر الرسائل التي وردت إليك.
عزيزي الطالب  ...على يسار الشاشة تظهر لك القوائم التالية:
ت .قسم قائمة األخبار :وهو يوضح آخر أخبار املوقع.
ث .قسم التقومي الدراسي :وبه يظهر التقومي الدراسي للموقع.
ج .قسم احلساب الشخصي :وهو ويوضح لك إعدادات كالً من:
▪ إعدادات حسابي :ومنها تستطيع تغيير بياناتك اخلاصة على املوقع ،وكلمة السر ،كما
تتعرف على كود خالصات أخبار املوقع  ،RSSوأخيرًا تستطيع ضبط تنبيهات الرسائل الواردة
إليك.
▪ مدوناتي :ومن خاللها تستطيع ضبط خيارات مدونتك اخلاصة ،وإضافة أكثر من مدونة لك
على املوقع.
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تصفح المقررات الدراسية:
بالضغط على أي مقرر من املقررات الدراسية التي سجلت بها سوف تظهر الصفحة التالية ،والتي تنقسم

إلي جزئني رئيسيني كما يظهر أمامك:
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 -1اجلزء األول :على ميني الشاشة ،وهي منطقة األقسام أو الكتل وبها قد جتد:
قسم القائمة :وهو يستخدم للتنقل داخل محتويات املوقع الرئيسية ،حيث تظهر

لك "صفحتي الرئيسة" " ،صفحات املوقع" " ،صفحتي الشخصية" ،وقد سبق تناول
كل جزء منهم بالشرح ،كما جتد أيضًا "مقرراتي الدراسية" وبالضغط على كل مقرر

منهم يظهر لك ما يلي:

"املشتركون" :ويظهر بها املدونات التي أضيفت لهذا املقرر ،والزمالء املشتركون بنفس
املقرر.

"عام" :والذي يندرج حتته "منتدى األخبار" اخلاص بهذا املقرر.
"قائمة اخملطط األسبوعي" للمقرر الدراسي ،حيث يظهر لك تاريخ بداية وانتهاء كل

أسبوع دراسي ،وبالضغط على أيًا من تلك األسابيع؛ ستظهر لك قائمة محتويات

هذا األسبوع الدراسي ،والتي تشمل على كالً من( :الدروس ،التقومي الذاتي ،األنشطة،
املنتديات  )...التي يحتوى عليها هذا األسبوع.
قسم البحث في املنتديات :وهو يستخدم للبحث داخل منتديات املقرر الدراسي.
قسم آخر األخبار :وهو يوضح أخبار املقرر الدراسي.

قسم األحداث القادمة :وهو ويوضح آخر وأهم األحداث املرتقب حدوثها.
قسم رسائلي اخلاصة :وهو يوضح لك الرسائل الواردة والصادرة.
قسم أشخاص :وهو يوضح لك زمالئك املشتركون معك بنفس املقرر.
على يسار الشاشة :يوجد قسم "اإلعدادات" :وهي تشمل على "إدارة املقرر الدراسي"

الذي أنت بداخله األن ،وفيه تظهر "درجات" والتي توضح لك بيان درجات التقومي
الذاتي ،واألنشطة ،والتدريبات التي قمت بأدائها ،وكذلك تظهر لك "إعدادات

حسابي".
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 -2اجلزء الثاني :واملوجود مبنتصف الشاشة وهو يسمى منطقة "عرض احملتوي" ،وبها تعرض محتويات املقرر
الدراسي الذي اخترته بشكل مفصل ،وفيها يعرض لك العناوين الفرعية التي تندرج حتت هذا املقرر وهي:
أ-

مقرر التهيئة :وهو يشمل على شرح فيديو مصور لكيفية التعامل مع املوقع من خالل شرح أهم
البنود اخلاصة بنظام إدارة التعلم اإللكتروني "املودل" املتبع في تنظيم وتسيير العملية التعليمة ،كما
يشمل "طريقة تفعيل النوافذ املنبثقة ملتصفح اإلنترنت ،خطوات التسجيل باملقرر .نبذة مختصرة عن

املقرر ،القواعد التنظيمية ،تصفح املقرر ،األنشطة والتدريبات التعليمية ،جهات االتصال ،االختبارات".

ب -األسابيع الدراسية :وهي تشمل على احملتويات الدراسية لكل مقرر دراسي بداية من األسبوع الثاني،
وحتى نهاية املقرر ،وتشمل مقدمة املقرر والوحدات ،والدروس املُضمنة بكل أسبوع ،والتقومي الذاتي

للدروس ،واألنشطة التعليمية لكل درس -إن وجدت ،-ومنتديات النقاش اخلاصة بكل درس.
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عزيزي الطالب لك أن تعلم أنه يوجد بجوار كل عنوان من عناوين الدروس كما هو موضح مربع به عالمة "√"،

عند الدخول على كل عنوان منهم فإنه يتحول من هذا الشكل

إلى هذا الشكل

 ،وهذا دليل على أنك قد

اطلعت على محتوى هذا العنوان ،ومن خالله تستطيع التعرف على املواضيع التي لم تطلع عليها بعد؛ وذلك عن

طريق مشاهدة عالمة "√" التي بجوارها.

وإليك مزيد بيان حول محتويات كل مقرر ،والتي ميكنك تعميمها على جميع املقررات الدراسية التي سجلت بها،
والحظ أن كل مقرر يتكون من مجموعة من الوحدات ،وبداخل كل وحدة مجموعة من الدروس املكونة لهذه الوحدة.

 .1رابط مقدمة املقرر ،وحتته مقدمة الوحدة األولى.
 .2رابط الدرس األول باملقرر.
 .3رابط التقومي الذاتي للدرس.
 .4رابط (النشاط  /األنشطة) التعليمية اخلاصة بالدرس.
 .5رابط املنتدى اخلاص بالدرس.
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تصفح الدروس:
بالضغط على "رابط الدرس" ُتفتح لك الصفحة التالية ،قم عزيزي الطالب بالضغط علي مفتاح "ابدء" للدخول
إلي احملتوى العلمي للدرس،

وعليك أن ُت َفعل خاصية "النوافذ املنبثقة"  Pop-up windowsفي متصفح اإلنترنت الذي يستخدمه؛ وذلك حتى
يتسنى لك االطالع على احملتوى العلمي للدرس.

بعد تفعيل خاصية "النوافذ املنبثقة" ستظهر لك صفحة الدرس أمام صفحة املقرر ،وذلك كما بالشكل التالي:

والحظ أنه ميكنك التنقل بني الشاشتني من خالل الضغط على أحد نافذتهما (الدرس ،املقرر) في شريط األدوات.
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كما قد تظهر لك عزيزي الطالب صفحة الدرس بشكل كامل ،وإليك مزيد بيان حول محتواها:

بيان مبحتيوات الدروس:

-1

"عنوان الدرس" :عند الضغط عليه تنسدل منه قائمة توضح العناصر التالية (املقدمة  -األهداف -

-2

"املقدمة" :بالضغط عليه ُتفتح أول صفحة في الدرس والتي حتتوي على مقدمة الدرس.

-3

"األهداف" :عند الضغط عليه ُتفتح أول صفحة في الدرس التي حتتوي األهداف,

-4

"النشاط" :عند الضغط عليه ينتقل بك إلى الصفحة التي حتتوي هذا النشاط.

-5

"مقدمة الوحدة" :توضح ملخص الوحدة التعليمية التي سيتم دراستها.

-6

"أهداف الوحدة" :توضح األهداف التعليمية العامة للوحدة ،والتي يتوقع لك حتقيقها عزيزي الطالب بعد

-7

"اخلالصة" :عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة تلخص ما قد درسته في هذا الدرس.

-8

"املراجع" :عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة خاصة مبراجع الوحدة التي ينتمي إليها الدرس.

األنشطة :النشاط األول ,النشاط الثاني )...

دراستك لتلك الوحدة.
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-9

"التقومي الذاتي" :عند الضغط عليه ُتفتح لك صفحة اختبار ،وبه تستطيع عزيزي الطالب أن تختبر ما قد
حصلته خالل دراستك لهذا الدرس,

" -10املساعدة" :عند الضغط عليه يقدم لك عزيزي الطالب بعض التعليمات اخلاصة بتصفح محتويات الدرس،
وإرشادات استخدام املوقع.
" -11اتصل بنا" :وهو يتيح لك االتصال بفريق العمل؛ وذلك في حالة إذا ما واجهتك مشكالت فنية أو تقنية أثناء
تصفحك للموقع ،أو في حال رغبتك في التواصل مع اإلدارة.

" -12الرئيسية" :وهو رابط ينقلك إلى الصفحة الرئيسية للمقرر.
" -13الكشاف" :وهو رابط يتيح لك التعرف على أكثر املصطلحات العلمية والكلمات التي وردت في الوحدة وعدد
مرات ورودها وأماكن تواجدها.
" -14املكتبة" :وهو رابط يتيح لك تصفح مجموعة من الكتب ذات العالقة باملقرر الدراسي.
" -15املعجم" :وهو رابط يتيح لك أن تستعرض كالً من معاجم (املصطلحات  -غريب األلفاظ  -األعالم) التي
وردت بهذا املقرر.
" -16اخلريطة" :وهو رابط يستعرض لك تفاصيل محتويات املقرر -من وحدات ودروس -على هيئة خريطة متفرعة.
" -17الوحدات" :هو رابط يفتح لك صفحة مخطط املقرر األسبوعي ،والتي تتيح لك التنقل بني وحدات ودروس
املقرر.

" -18املقدمة" :هو رابط يفتح لك صفحة املقدمة واألهداف اخلاصة بتلك الوحدة.
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 -1لتصفح الدرس اضغط علي "اسم الدرس" من القائمة اجلانبية بالشكل السابق فتنسدل منه قائمة
باملقدمة واألهداف اخلاصة بهذا الدرس وكذلك األنشطة  -إن وجدت .-
 -2عند الضغط علي رابط "املقدمة" ُتفتح لك أول صفحة من الدرس والتي حتوي على مقدمة وأهداف الدرس.
 -3عند الضغط علي رابط "األهداف" ينتقل بك إلى أهداف الدرس داخل الصفحة.
 -4ميكنك استخدام "شريط التمرير" للتحرك بحرية إلى أعلى وأسفل الصفحة.
 -5في منتصف الشاشة جند "منطقة محتوى الدرس" حيث ميكنك عزيزي الطالب قراءة احملتوى والتحرك ألسفل
من خالل سحب شريط التمرير املوجود جهة اليمني ،كما ميكنك التنقل بني صفحات الدرس من خالل

الضغط على املفاتيح التالية التي جتدها نهاية الصفحات ،كما بالشكل التالي:

• مفتاح "السابق" للذهاب إلى الصفحة السابقة في الدرس.
• مفتاح "الوحدة" عند الضغط عليه ينتقل بك إلى الصفحة اخلاصة مبقدمة الوحدة وأهدافها.
• مفتاح "التالي" للذهاب إلى الصفحة التالية في الدرس.
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عزيزي الطالب  ...أثناء الشرح قد جتد شرح ألستاذ املقرر على هيئة "عرض فيديو" كما بالشكل التالي:

كما قد جتد شرح لعنصر ما على هيئة "عرض تقدميي" كما بالشكل التالي:
أيضًا خالل شرح الدرس قد جتد "نشاط تعليمي" ،وفيها ُيطلب منك تكليف معني وإرساله ،وذلك من خالل الضغط
على مفتاح "أضف اإلجابة" ،وسوف نتعرف األن على كيفية اإلجابة على األنشطة التي قمت بإعدادها.
كما توجد داخل بعض الدروس مجموعة من األنشطة اإلثرائية ،أنت غير مطالب بحلها ،لكنها ستفيدك ال شك في

حتصيلك العلمي للدروس.
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األنشطة التعليمية:
تتضمن األنشطة مهام أو تكليفات عليك القيام بها ،وسُيطلب منك تقدمي عملك عن طريق عرضها على

املوقع  ،تلك املهام عادة ما يكون لها موعد نهائي يتعني عليك تذكره ،وعند بلوغ تاريخ ووقت التسليم ال ميكنك
التعديل أو اإلضافة على عملك بأي شكل من األشكال؛ لذلك من املهم التحكم بإدارة وقتك عندما تعمل على املوقع.

وتالحظ عزيزي الطالب أن املوقع يُدرج أمامك تذكير لكل العمليات الواجب تنفيذها من خالل اجلدول الزمني في

مربع "األحداث القادمة" ،وكذلك "التقومي الدراسي" ،وعند تسليم األنشطة اخلاصة بك؛ فإن املعلم يستطيع الوصول
إليها وتقييمها والتعليق عليها ،ويتم منحك درجة على هذا العمل ،ويتم إبالغك بذلك تلقائيًا .حيث تستلم بريدًا

ل املعلم على تكليفاتك التي قدمتها ،كما تظهر الدرجة في صفحة الدرجات
إلكترونيًا يُخبرك بوجود تعقيبات من قَب َ
التي سبق اإلشارة إليها.
عزيزي الطالب ُيطلب منك في أغلب الدروس أداء بعض األنشطة أو التكليفات التي ينبغي عليك القيام بأدائها
وتسليمها في موعد محدد ،ولتسليم تلك األنشطة قم باألتي:

قم بقراءة محتوى النشاط بشكل جيد حتى تفهم املراد منه ،ثم اضغط على مفتاح "أضف اإلجابة" كما
بالشكل السابق لُتفتح لك الصفحة التالية ،والتي يظهر لك فيها محتوى النشاط ومربع اإلجابة عليه.
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 .1بداية ظهور النشاط (بالتاريخ والوقت).
 .2آخر موعد لتسليم النشاط (بالتاريخ والوقت).
 .3مربع اإلجابة اخلاص بالنشاط  ،وفيه تستطيع كتابة إجابتك للنشاط في خانة "احملتوى" وبعد ذلك
ميكنك "احلفظ" لتنتهي من تسليم التكليف ،أو "إلغاء" للتراجع عن إجابتك .كما ميكنك تعديل
نص اإلجابة في أي وقت حتب ،طاملا أن تاريخ ناهية النشاط التعليمي لم يحن بعد.

17

][Type the document title

االختبارات والتقويم الذاتي:
عزيزي الطالب سوف تؤدي "اختبار نهاية املقرر" في األسبوع الـ " "15وذلك للمقررات التي تدرسها على فصل

دراسي واحد ،وفي األسبوع الـ " "32للمقررات املمتدة على فصلني دراسيني ،كما يوجد اختبار ثالث في حالة تسجيل
الطالب ملقررات في الفصل الصيفي لم يوفق بها في الفصل األول أو الفصل الثاني ،وتكون اختبارات نهاية كل مقرر
دراسي مبقر قاعة االمتحانات التي سُتَبلغ بها في حينها ،أما ما دون ذلك من اختبارات سواء كانت منتصف الفصل

الدراسي ،أو التقومي الذاتي ،أو التدريبات  ...فإنك تقوم بإدائها من خالل موقع إعداد املفتني عن بُعد.

عزيزي الطالب تُستخدم أداة االختبارات لعمل االمتحانات على املوقع اإللكتروني ،هذه االختبارات ميكن أن تتكون

من أنواع مختلفة من األسئلة ،وقد تكون هذه االختبارات متاحة في أي وقت؛ مبعنى أنك ميكنك أن تقرر متى وكيف

تقوم بها ،وأحيانًا بإمكانك إعادة االختبار أكثر من مرة ،كما ميكن أن تكون تلك االختبارات متاحة فقط خالل وقت
معني ،وهي التي يرصد عليها درجة االمتحان.
أنواع األسئلة داخل االختبارات:

يحتوي نظام املودل على أنواع مختلفة من األسئلة من أهمها ما يلي:

 -)1أسئلة االختيارات املتعددة:

أسئلة االختيارات املتعددة تستخدم الختبار املعرفة عن احلقائق والقواعد ،يحتوي السؤال على ثالث أو أربع من

اإلجابات التي عليك أن تختار اإلجابة الصحيحة من بينهم ،بحيث يجب عليك قراءة كل سؤال واإلجابة عليه بدقة.
وبعض األسئلة التي تتطلب منك اختيار خيار أو خيارين أو أكثر من اإلجابات الصحيحة ،وفي حال عدم اختيار جميع

اإلجابات الصحيحة فإن ذلك سوف يؤدي إلى فقد النقاط ،أي أنك لن تأخذ درجة هذا السؤال كاملة.

 -)2اخلطأ والصواب:
أسئلة اخلطأ والصواب تبدو كأنها أسئلة االختيارات املتعددة في كونها حتتوي على إجابات صحيحة أو خاطئة

في األسئلة اخملتلفة ،إال أن هناك احتمالني فقط لإلجابة على السؤال ،إما اخلطأ أو الصواب.

 -)3اإلجابة القصيرة:

أسئلة اإلجابة القصيرة تستخدم الختبار معرفتك باملصطلحات واملفردات والهجاء الصحيح ،فهي األكثر
شيوعًا في اللغة.
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 -)4األسئلة احلسابية:
تتضمن األسئلة احلسابية إجابة رقمية ،وخالفًا ألسئلة اإلجابة القصيرة التي تضم عددًا محدودًا من اإلجابات

الصحيحة الثابتة ،فإن األسئلة احلسابية حتتمل اخلطأ.

 -)5أسئلة املقال:

وهي تتطلب منك كتابة أطول مجموعة من الصفحات على هيئة مقال ،وعليك أن تالحظ أن عملية النسخ

واللصق للنصوص من بعض البرامج أو التطبيقات األخرى ال تنجح أحيانًا.
وبوجه عام تختلف األسئلة واإلجابات في معظم االختبارات من طالب إلى آخر ،ومن املمكن أيضًا أن تكون
األسئلة عشوائية مأخوذة من قاعدة بيانات ،بحيث ال ميكن تكرارها ألحد من الطالب في نفس االختبار.
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إرسال اإلجابات وحفظها:

بعد االنتهاء من اإلجابة على جميع أسئلة االختبار عليك بالضغط على مفتاح "إنهاء" بعد ذلك تظهر لك

الشاشة التي توضح لك وقت انتهاء االختبار ،وكذلك تطلب منك تأكيد االنتهاء من إجابة االختبار وذلك من خالل
الضغط على مفتاح "تأكيد اإلرسال" أو ميكنك الضغط على رقم السؤال للعودة إليه مرة أخرى ملراجعة إجاباتك .علمًا
بأنه عند النقر على هذا املفتاح يأخذ قليالً من الوقت حلفظ صفحة االختبار وإعادة التحميل قبل االنتقال إلى أي
صفحة أخرى ،وهذا ميكن أن يستغرق بعض الوقت تبعًا لـ :حجم الصفحة ،وعدد أسئلة االختبار ،وسرعة اتصالك
بشبكة اإلنترنت .لذا وقبل االنتقال إلى صفحة أخرى؛ ينبغي التأكد من أن صفحة االختبار مت حتميلها متامًا.

عزيزي الطالب عليك أن تعلم أن نتيجة االختبار سوف تعرض على صفحة الدرجات اخلاصة باملقرر ،والتي

تستطيع الوصول إليها من خالل قسم "اإلعدادت" داخل املقرر الدراسي ،وذلك كما بالشكل التالي:

وعند الضغط على رابط "درجات" سوف تظهر لك قائمة بدرجات "التقومي الذاتي" اخلاصة بكل درس ،وكذلك
درجات مشاركاتك وإجاباتك على "األنشطة التعليمية" اخلاصة بكل درس وبيان سبب حصولك على هذه الدرجة
(التغذية الراجعة).
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منتديات النقاش:
املنتدى عبارة عن لوحة نقاش تسمح بتبادل الرسائل اإللكترونية ،والحظ أن استخدام املنتدى ملناقشة موضوع

أو درس ما أو نشاط أو مهمة كُلفت بها يحتاج إلى مشارك نشط يتابع التعليمات ويرد على الرسائل املوجودة.

ومناقشة نشاط ما يعني أنك تتبادل وجهات النظر والتعلم مع اآلخرين مما يساهم بشكل كبير في إفادة
اجلميع ،وتذكر عزيزي الطالب أن لك وجهة نظرك اخلاصة ،وأنك تتفق مع بعض وجهات النظر وليس جميعها ،لكن
عليك احترام الرأي اخملالف لك ،باإلضافة إلى أن وجود الزمالء أصحاب نفس الفكر أو الرأي الذي تتبناه يُمكنك من

الوصول إلى فهم عميق ،ومعرفة حقائق وأفكار جديدة حول موضوع النقاش.

أما بخصوص استخدام املنتدى فعليك أن تعلم عزيز الطالب أنك عند الضغط على مفتاح "منتدى الدرس"

سوف يفتح لك الصفحة التالية:

من هنا ميكنك أن تقوم بإضافة موضوع جديد للنقاش وذلك بالضغط على مفتاح "أضف موضوعًا جديدًا
للنقاش" فيظهر لك مربع إضافة موضوع النقاش ،وقتها عليك عزيزي الطالب كتابة ما يلي:
 .1كتابة عنوان املوضوع الذي تود املشاركة به داخل خانة "املوضوع".
 .2وكتابة موضوع النقاش داخل خانة "الرسالة" ،بعد ذلك قم بالضغط على "أضف املشاركة للمنتدى".
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عزيزي الطالب  ...لك أن تعلم أن بصفحة "املنتدى" املوجودة مع كل درس ،تظهر جميع موضوعات النقاش اخلاصة

بالدرس ،إذ ميكنك الضغط على اسم أي منها لتشترك في النقاش ،حيث تظهر لك الصفحة التالية.

ولكي تتمكن من املشاركة في املنتدى حول موضوع النقاش اضغط على مفتاح "رد" كما بالشكل السابق فيظهر
لك الشكل التالي ،والذي تستطيع من خالله املشاركة بردك على مشاركات زمالئك باملنتدى.

بيان باألرقام املذكورة أعاله ومدلوالتها:
( )1لتغيير نوع اخلط املستخدم في الكتابة.
( )2لتغير حالة اخلط (سميك  -خط مائل  -حتته خط).
( )3لوضع تعداد نقطي أو رقمي ،وضبط املسافات البادئة.
( )4لتغيير حجم اخلط املستخدم في الكتابة.

( )5لتحديد اجتاه النص (ميني  -توسيط  -يسار).
( )6إلدراج (صورة  -ملف وسائط صوت أو فيديو  -رمز  -جدول).
( )7لتشغيل املدقق اإلمالئي ،والتعامل مع مفتاح التحول لكود الـ .HTML
( )8لتحديد اجتاه الكتابة من اليمني أو اليسار.

( )9تزويدي بنسخ املشاركات من هذا املنتدى عبر البريد اإللكتروني ،وهي تضم خيارين:
أ-

تلقي تنويهات للمشاركات في هذا املوضوع عبر البريد اإللكتروني اخلاص بك.

ب -عدم تلقي تنويهات للمشاركات في هذا املوضوع عبر البريد اإللكتروني اخلاص بك.
( )10مفتاح "أضف" لرفع ملفات أثناء املشاركة في النقاش داخل املنتدى،
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الملفات الخاصة:
ميكنك عزيزي الطالب إنشاء مجلد لتقوم برفع أعمالك وملفاتك بداخله؛ وذلك من خالل الضغط علي مفتاح

"إنشاء مجلد" والذي ميكنك الوصول إليه من خالل رابط "صفحتي الشخصية" ثم تختار "ملفاتي اخلاصة".

فُتفتح لك الصفحة التالية؛ قم باختيار اسم اجمللد اخلاص بك ،ثم بعد ذلك قم الضغط على مفتاح "موافق".

كما ميكنك أن ترفع ملفاتك مباشرة من خالل الضغط على مفتاح "أضف" فتظهر لك الشاشة كما بالشكل
التالي ،قم بالضغط على رابط "رفع ملف" من القائمة املوجودة ناحية اليمني ،ثم اضغط على مفتاح ""Browse

فُتفتح لك شاشة تستطيع من خالها رفع امللف الذي تريد تسليمه ،ثم اكتب االسم الذي تريد حفظ ذلك امللف
باسمه في خانة "حفظ باسم" أما "الكاتب" فهو ميثل اسم احلساب الذي سجلت به ،وأخيرًا "اختر نوع الرخصة"

ومنها تستطيع اختيار نوع ملكيتك لهذا امللف ما بني االحتفاظ بحقوق امللكية أو جعل امللف ملكية عامة ،ثم

اضغط مفتاح "قم بالتحميل" وانتظر قليالً ريثما يكتمل رفع امللف.
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بعد اكتمال حتميل امللف سوف يظهر لك اسمه ،ثم يُطلب منك تأكيد احلفظ من خالل الضغط على مفتاح

"حفظ التغييرات" أو إلغاء رفع ذلك امللف من خالل الضغط على مفتاح "إلغاء".

والحظ أنك إذا كنت حتاول حتميل ملف أكبر من احلد األقصى املسموح لتحميل امللفات؛ ستظهر رسالة
خطأ.
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برنامج شئون الدارسين:
عزيزي الطالب يتيح لك برنامج شئون الدارسني مجموعة متنوعة من اخلدمات التعليمسة املرتبطة بانتظام وسير

الدراسة التعليمية مبوقع إعداد املفتني عن بعد.

حيث ميكنك من خالله القيام مبعرفة العمليات التالية:
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بيانات المقررات الدراسية:
أصول الفقه
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "أصول الفقه" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن
املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى تعريف الدارسني باملصطلحات األصولية ،وتنمية معارفهم في استنباط الفروع من أصولها من

خالل فهم مقدمات أصول الفقه من تعريف أصول الفقه واحلكم الشرعي وبيان أقسامه ،ومن خالل دراسة مباحث

الكتاب من املفاهيم اخملتلفة وحجيتها ،وأقسام اللفظ إذا نسب إلى املعنى باعتبار وحدته وتعدده باإلضافة إلى تزويد
الدارسني باملهارات التي متكنهم من التحليل األصولي الصحيح للنصوص ،وتنمية اجتاهاتهم اإليجابية نحو مادة أصول
الفقه.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :أصول الفقه. -كود املقرر)011( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب الغيث الهامع شرح جمع اجلوامع .تأليف ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي املتوفى سنة 826هـ .دارالفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،حدائق شبرا بالقاهرة ،الطبعة الثانية 2006 ،م.

▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 تشنيف املسامع شرح جمع اجلوامع .تأليف االمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي .مؤسسة قرطبة مبيدان احلسني،الطبعة الثانية2006 ،م.

 شرح الكوكب املنير .تأليف تقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجاراملتوفى 972 :هـ ،.حتقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية1997 ،م.

 -كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،تأليف عالء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري.

 شرح التلويح على التوضيح ملعاني التنقيح ،تأليف العالمة سعد الدين التفتازاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعةاألولى.

 -حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على جمع اجلوامع.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 -عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة.

 عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )4( :دروس. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )14( :أسبوعًا. -عدد أسابيع املراجعة )1( :أسبوع.

 عدد الساعات الدراسية للمقرر )26( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )2( :وحدة. -عدد دروس املقرر )44( :درسًا.

 عدد أنشطة املقرر )30( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )200( :درجة. -درجة النجاح )120( :درجة.

 نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )80( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )120( :درجة.
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الفقه الحنفي  -القسم األول
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "الفقه احلنفي  -القسم األول" ،والتي تساعدك على تكوين

إطار عام عن املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى إكساب الدارسني معرفة أحكام الوضوء والطهارات ،وتنمية معارفهم بالقضايا الفقهية اخلاصة
بتطهير النجاسات ،وكذلك أحكام الصالة واألوقات اخلاصة بإقامتها ،باإلضافة إلى تزويد الدارسني باملهارات التي

متكنهم من التعامل مع مسائل الزكاة والصيام واحلج ،والتي متكنهم من اإلفتاء فيها ،كما يهدف املقرر إلى تنمية
اجتاهاتهم اإليجابية نحو مادة الفقه.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :الفقه احلنفي  -القسم األول. -كود املقرر)012( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب االختيار لتعليل اخملتار ،تأليف عبد الله بن محمود بن مودود املوصلي احلنفي ،مكتبة مصطفى البابياحللبي ،الطبعة الثانية1951 ،م.

▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 الهداية شرح بداية املبتدي ،تأليف :برهان الدين أبي احلسن املرغيناني ،مكتبة مصطفى احللبي 1940 ،م. فتح القدير على الهداية شرح بداية املبتدي ،تأليف محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري كمال الدينابن الهمام ،وتكملته املسماة بنتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار ،تأليف أحمد بن قودر قاضي زاده ،حتقيق
عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1424 ،هـ 2003 - .م.
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .تأليف :أبى بكر بن مسعود الكاساني احلنفي عالء الدين ،حتقيق علي محمدمعوض ،عادل أحمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية 1424 ،هـ2003 - .م ،الطبعة الثانية 10 ،مجلدات.
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،تأليف ابن جنيم املصري ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1990 ،م. -تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،تأليف الزيلعي ،دار الكتب العلمية 2005 ،م.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 -عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة.

 عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. -متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )4( :دروس.

 عدد الفصول الدراسية :هذا املقرر ممتد على فصلني دراسيني. عدد األسابيع الدراسية )32( :أسبوعًا. -عدد أسابيع املراجعة )7( :أسابيع.

 عدد الساعات الدراسية للمقرر )52( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )5( :وحدات. -عدد دروس املقرر )64( :درسًا.

 عدد أنشطة املقرر )83( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )200( :درجة. -درجة النجاح )120( :درجة.

 نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )80( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )80( :درجة.
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الفقه الشافعي  -القسم األول
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "الفقه الشافعي  -القسم األول" ،والتي تساعدك على

تكوين إطار عام عن املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى إكساب الدارسني معرفة أحكام الوضوء والطهارات ،وتنمية معارفهم بالقضايا الفقهية اخلاصة
بتطهير النجاسات ،وكذلك أحكام الصالة واألوقات اخلاصة بإقامتها ،باإلضافة إلى تزويد الدارسني باملهارات التي

متكنهم من التعامل مع مسائل الزكاة والصيام واحلج ،والتي متكنهم من اإلفتاء فيها ،كما يهدف املقرر إلى تنمية
اجتاهاتهم اإليجابية نحو مادة الفقه.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :الفقه الشافعي  -القسم األول. -كود املقرر)013( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني اخلطيب ،مكتبةمصطفى احللبي ،الطبعة األخيرة 1940 ،م.
▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 مغني احملتاج إلى ألفاظ املنهاج ،تأليف اخلطيب الشربيني ،مكتبة مصطفى احللبي ،الطبعة األخيرة 1940 ،م. -روضة الطالبني ،لإلمام يحيى بن شرف النووي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى.

 اجملموع شرح املهذب للشيرازي ،تأليف أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ،حتقيق محمد جنيب املطيعي،مكتبة اإلرشاد.

30

][Type the document title

▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة. عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )3( :دروس. عدد الفصول الدراسية :هذا املقرر ممتد على فصلني دراسيني. عدد األسابيع الدراسية )32( :أسبوعًا. عدد أسابيع املراجعة )7( :أسابيع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )52( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )5( :وحدات. عدد دروس املقرر )68( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )84( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )200( :درجة. درجة النجاح )120( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )80( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )80( :درجة.
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الفقه المالكي  -القسم األول
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "الفقه املالكي  -القسم األول" ،والتي تساعدك على تكوين

إطار عام عن املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى إكساب الدارسني معرفة أحكام الوضوء والطهارات ،وتنمية معارفهم بالقضايا الفقهية اخلاصة
بتطهير النجاسات ،وكذلك أحكام الصالة واألوقات اخلاصة بإقامتها ،باإلضافة إلى تزويد الدارسني باملهارات التي

متكنهم من التعامل مع مسائل الزكاة والصيام واحلج ،والتي متكنهم من اإلفتاء فيها ،كما يهدف املقرر إلى تنمية
اجتاهاتهم اإليجابية نحو مادة الفقه.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :الفقه املالكي  -القسم األول. -كود املقرر)014( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب الشرح الصغير على أقرب املسالك إلى مذهب اإلمام مالك ،تأليف العالمة أبي البركات أحمد بن محمدبن أحمد الدردير ،وبالهامش حاشية العالمة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي املالكي ،خرج أحاديثه الدكتور
مصطفي كمال وصفي ،دار املعارف 1986 ،م.

▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،تأليف ابن رشد احلفيد ،املكتبة التوفيقية ،الطبعة األولى1995 ،م. -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية 1990 ،م.

 -شرح منح اجلليل على مختصر العالمة خليل ،تأليف العالمة محمد بن أحمد عليش.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة. عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )3( :دروس. عدد الفصول الدراسية :هذا املقرر ممتد على فصلني دراسيني. عدد األسابيع الدراسية )32( :أسبوعًا. عدد أسابيع املراجعة )8( :أسابيع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )62( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )5( :وحدات. عدد دروس املقرر )53( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )88( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )200( :درجة. درجة النجاح )120( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )80( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )80( :درجة.
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النحو
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "النحو" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن املقرر

وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر الدراسي إلى تعريف الدارس بعلم النحو وموضوعاته ،وإكسابه ثروة لغوية من خالل دراسته للقضايا
النحوية اخلاصة باملرفوعات واملنصوبات واجملرورات ،باإلضافة إلى تزويد الدارس باملهارات اللغوية ،وتنمية اجتاهاته اإليجابية

نحو مادة النحو.

▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :النحو. -كود املقرر)016( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري.▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 -أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،تأليف اإلمام ابن هشام األنصاري املصري املتوفى  761هـ.

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تأليف القاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل املصري املتوفى  769هـ. حاشية يس على شرح الفاكهي على قطر الندى .تأليف ،الشيخ يس بن زين الدين احلمصي الشافعي املتوفى 1061هـ.

 -حاشية السجاعي على شرح قطر الندى ،تأليف أحمد بن محمد السجاعي املتوفى  1197هـ.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 -عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة.

 عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. -متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )3( :دروس.

 عدد الفصول الدراسية :هذا املقرر ممتد على فصلني دراسيني. عدد األسابيع الدراسية )32( :أسبوعًا. -عدد أسابيع املراجعة )2( :أسبوع.

 عدد أسابيع التطبيق )2( :أسبوع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )48( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )6( :وحدات. عدد دروس املقرر )58( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )45( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )200( :درجة. درجة النجاح )120( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )80( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )80( :درجة.
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المنطق
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "املنطق" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن املقرر

وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى تعريف الدارس بعلم املنطق وموضوعاته من خالل دراسته ألنواع الدالالت الوضعية ومباحث
األلفاظ والكليات اخلمس ،وتوظيف ذلك في بناء التعريفات واحلدود الصحيحة ،وكذلك دراسة القضايا وأقسامها
وأحكامها ،ومعرفة القياس املنطقي املنتج للمعارف واملعلومات اجلديدة ،مع تنمية مهارات الدارس املتعلقة باستخدام

احلجج والبراهني ،التي متكنه من حتليل األفكار ومتييز صحيحها من فاسدها.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :املنطق. -كود املقرر)015( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 حاشية خامتة احملققني شيخ اإلسالم الشيخ إبراهيم الباجوري على منت السلم في املنطق لإلمام األخضري،مكتبة مصطفى احللبي ،الطبعة األخيرة 1347 ،هـ.

▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 جتديد علم املنطق في شرح اخلبيصي على التهذيب ،تأليف الشيخ عبد املتعال الصعيدي ،مكتبة محمدصبيح ،ميدان األزهر بالقاهرة 1969 ،م.

 التذهيب شرح تهذيب املنطق والكالم لسعد الدين التفتازاني ،تأليف عبيد الله بن فضل الله اخلبيصي،مصطفى احللبي 1936 ،م.

 املرشد السليم في املنطق احلديث والقدمي ،تأليف الدكتور عوض الله حجازي ،دار الطباعة باألزهر ،الطبعةالتاسعة 1998 ،م.

36

][Type the document title

▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )2( :درس. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )15( :أسبوعًا. عدد أسابيع املراجعة )2( :أسبوع. عدد أسابيع التطبيق )2( :أسبوع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )22( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )4( :وحدات. عدد دروس املقرر )21( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )22( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )100( :درجة. درجة النجاح )60( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )40( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )40( :درجة.
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مصطلح الحديث
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "مصطلح احلديث" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن

املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الدارسني باملصطلحات احلديثية وتعاريفها ،ومعرفة القواعد واملسائل التي تكمن
وراءها ،باإلضافة إلى تنمية معارفهم مبناهج نقد األخبار لدى نقاد احلديث ،سواء أكانت في تعليل األحاديث وتصحيحها
أم في مجال اجلرح والتعديل ،ومن ثم تزويد الدارسني باملهارات التي متكنهم من معرفة صحيح األحاديث وسقيمها.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :مصطلح احلديث. كود املقرر)017( : الشعبة :جميع الشعب. -نوع املقرر :إلزامي.

▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب اختصار علوم احلديث .تأليف اإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي ،حتقيقأحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية.

▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 مقدمة ابن الصالح .تأليف أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ،الناشر مكتبة الفارابي ،الطبعة األولى 1984م.

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،حتقيق عبد الوهاب عبداللطيف ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض.

 توجيه النظر إلى أصول األثر .تأليف طاهر اجلزائري الدمشقي ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعاتاإلسالمية ،حلب ،الطبعة األولى1416 ،هـ1995 - .م.

 -الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث .تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية.

 التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،تأليف احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،حتقيقعبد الرحمن محمد عثمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى1389 ،هـ1970 - .م.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 -عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة.

 عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )4( :دروس. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )15( :أسبوعًا. -عدد أسابيع املراجعة )2( :أسبوع.

 عدد الساعات الدراسية للمقرر )27( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )4( :وحدات. -عدد دروس املقرر )41( :درسًا.

 عدد أنشطة املقرر )77( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )100( :درجة. -درجة النجاح )60( :درجة.

 نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )40( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )40( :درجة.
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الصرف
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "الصرف" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن املقرر
وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى تعريف الدارسني بعلم الصرف وموضوعاته ،وتعريفهم باملصطلحات الصرفية ،من خالل دراسة

القضايا الصرفية اخلاصة باألسماء واألفعال ،واملشتركة بني األسماء واألفعال ،وكذلك أحكام التصريف العامة ،باإلضافة
إلى تزويد الدارسني باملهارات التي متكنهم من التحليل الصرفي السليم.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :الصرف. -كود املقرر)018( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 -كتاب شذا العرف في فن الصرف ،تأليف فضيلة الشيخ أحمد محمد احلمالوى ،مكتبة اآلداب ،الطبعة الثالثة،

 2007م.
▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

حلمَد ،كلية اآلداب -
 املفتاح في الصرف ،للعالمة عبد القاهر اجلرجانى ،حققه وقدم له الدكتور علي توفيق ا َجامعة اليرموك – عمان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة األولى 1407 ،هـ 1987 - .م.

 معجم األبنية العربية األسماء واألفعال واملصادر ،تأليف أحمد محمد عبد الدامي ،مكتبة لبنان ناشرون2002 ،م. -التطبيق الصرفي ،تأليف عبده الراجحي،دار النهضة العربية.

 -هداية الطالب ،تأليف الشيخ أحمد مصطفى املراغي أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم سابقًا.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )2( :درسان. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )14( :أسبوعًا. عدد أسابيع املراجعة )1( :أسبوع. عدد أسابيع التطبيق )2( :أسبوع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )22( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )3( :وحدات. عدد دروس املقرر )25( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )21( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )100( :درجة. درجة النجاح )60( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )40( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )40( :درجة.

41

][Type the document title

التخريج ودراسة األسانيد
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "التخريج ودراسة األسانيد" ،والتي تساعدك على تكوين إطار

عام عن املقرر وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى تعريف الدارسني بعلم التخريج وفائدته ونشأته وأهم الكتب املؤلفة فيه ،وتنمية معارفهم
مبصادر السنة اخملتلفة ،وبطرق تخريج احلديث وعزوه إلى مصادره األصلية ،مع احلكم عليه ،وبيان درجته صحة وضعفًا،

ومعرفة علل األحاديث ،واالتصال واالنقطاع ،باإلضافة إلى تزويد الدارسني باملهارات التي متكنهم من احلكم الصحيح
على األحاديث وعلى رواتها ،وتنمية اجتاهاتهم اإليجابية نحو مادة علم تخريج احلديث.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :التخريج ودراسة األسانيد. -كود املقرر)019( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 كتاب التخريج ودراسة األسانيد ،تأليف الدكتور رشوان أبو زيد ،مدرس احلديث بجامعة األزهر ،طبعة موقع إعداداملفتني عن بعد.
▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 أصول التخريج ودراسة األسانيد .تأليف الدكتور محمود الطحان أستاذ احلديث بكلية الشريعة بالكويت،مكتبة املعارف.

 كيف تدرس علم تخريج احلديث ،تأليف الدكتور حمزة املليباري ،األستاذ بكلية الشريعة باجلامعة األردنية ،دارالرازي باألردن.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة. عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )3( :دروس. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )14( :أسبوعًا. عدد أسابيع املراجعة )2( :أسبوع. عدد أسلبيع التطبيق )2( :أسبوع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )26( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )4( :وحدات. عدد دروس املقرر )29( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )12( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )100( :درجة. درجة النجاح )60( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 60 : 40( : درجة العملي )40( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )40( :درجة.
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الفتوى
عزيزي الطالب إليك اآلن بعض البيانات اخلاصة مبقرر "الفتوى" ،والتي تساعدك على تكوين إطار عام عن املقرر

وطبيعته ،وأهدافه ،والكتب املساعدة لك في دراسته ،وهي كما يلي:
▪ أوالً :الهدف من املقرر:

يهدف املقرر إلى تعريف الدارس بحقيقة اإلفتاء وحكمه ومبادئه ،وأركان عملية اإلفتاء ،وأدابها ،واألثر املترتب عن
اختالف الفقهاء ،وكذلك يهدف إلى تعريفه بشروط املفتي ومنهج الفتوى ،وحكم خطأ املفتي ،وآداب املستفتي.

باإلضافة إلى تزويد الدارس باملهارات التي متكنه من التصرف السليم في املواقف اخملتلفة ،وجتعله يدرك أهمية التواصل
بني املفتي واملستفتي.
▪ ثانياً :بيانات عامة عن املقرر:

 -الفرقة :األولى.

 اسم املقرر :الفتوى. -كود املقرر)0110( :

 الشعبة :جميع الشعب. نوع املقرر :إلزامي.▪ ثالثاً :الكتاب املقرر دراسته:

 اإلنصاف في بيان أسباب االختالف ،تأليف ولي الله الدهلوي ،تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،دار النفائس،الطبعة األولى1397 ،هـ 1977 - .م.
 -أدب املفتي واملستفتي ،تأليف اإلمام يحي بن شرف النووى ،مكتبة اإلرشاد.

 صناعة اإلفتاء ،تأليف فضيلة الشيخ على جمعة مفتى اجلمهورية ،مطبوع ضمن مجموعة سلسلة التنوير.▪ رابعاً :الكتب املساعدة:

 أدب املفتي واملستفتي ،تأليف أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي ،مكتبة العلوم واحلكم,عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى 1407 ،هـ.

 الفتوى في اإلسالم ،تأليف محمد جمال الدين القاسمي ،حتقيق محمد عبد احلكيم القاضي ،دار الكتبالعلمية.

 صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ،تأليف اإلمام أحمد بن حمدان احلراني احلنبلي .حتقيق ،محمد ناصر الديناأللباني ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الرابعة 1404 ،هـ 1984 – .م.
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▪ خامسًا :الساعات املعتمدة واحملتوى:

 -عدد الساعات النظرية أسبوعيًا )1( :ساعة معتمدة.

 عدد الساعات العملية أسبوعيًا )2( :ساعة معتمدة. متوسط عدد الدروس في األسبوع الدراسي )2( :درسًان. عدد الفصول الدراسية :فصل دراسي واحد. عدد األسابيع الدراسية )15( :أسبوعًا. -عدد أسابيع املراجعة )1( :أسبوع.

 عدد أسابيع التطبيقات )1( :أسبوع. عدد الساعات الدراسية للمقرر )33( :ساعة دراسية. عدد وحدات املقرر )6( :وحدات. عدد دروس املقرر )22( :درسًا. عدد أنشطة املقرر )20( :نشاطًا.▪ سادسًا :درجات املقرر:

 الدرجة العظمى )150( :درجة. درجة النجاح ) 90( :درجة. نسبة العملي إلى النظري)% 67 : 33( : درجة العملي )50( :درجة. -درجة االختبار النظري "آخر العام" )70( :درجة.

والحمد هلل وكفى

45

