T6. Course Specification (CS) تىصيف انًمشس
ٌجبيؼخ َجشا

Institution اٌّؤعغخ
Date خ٠اٌزبس

هـ1438 / 8 / 21
College/Department

ٍ لسى أصىل انذي- ٍكهيخ انششيؼخ وأصىل انذي

ُ اٌمغ/خ١ٍاٌى

A. Course Identification and General Information:انتؼشيف ثبنًمشس انذساسي ويؼهىيبد ػبيخ ػُه
1. Course title and code ٟسِض اٌّمشس اٌذساعٚ ُ اع:
)2  ػمذ365( انحسجخ
2. Credit hours  ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح:
ٌسبػتب
3. Program(s) in which the course is offered.
(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs)

ٍثشَبيج أصىل انذي
.ٟب اٌّمشس اٌذساعّٕٙمذَ ض٠ ٟ اٌجشاِح اٌزٚاٌجشٔبِح أ
)زٖ اٌجشاِحّٙٓ رٌه ثذالً ِٓ إػذاد لبئّخ ث١ ث, ػذح ثشاِحٟ ػبَ فٞبس١مذَ وّمشس اخز٠(ارا وبْ اٌّمشس

.1

4. Name of faculty member responsible for the course ٟي ػٓ اٌّمشس اٌذساعٚظ اٌّغؤ٠ئخ اٌزذس١٘ ٛ اعُ ػض:

حسب الجدول الدراسي لكل فصل
5. Level/year at which this course is offered ٟب اٌّمشس اٌذساعٙ١مذَ ف٠ ٟ اٌغٕخ اٌزٚ أٜٛ اٌّغز:

المستوى السادس

6. Pre-requisites for this course (if any) )خذدٚ ْزا اٌّمشس(إٌٙ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ:
7. Co-requisites for this course (if any) )خذدٚ ْزا اٌّمشس (إٌٙ اٌّزطٍجبد اٌّصبحجخ

ال يىجذ
ال يىجذ

:

8. Location if not on main campus ظ ٌٍدبِؼخ١ىٓ داخً اٌّمش اٌشئ٠ ٌُ ُْ اٌّمشس إ٠لغ رمذِٛ :

انًجُى انشئيسي
9. Mode of Instruction (mark all that apply) )ٕطجك٠  وً ِبٍٝظ (ضغ ػالِخ ػ٠ّٔظ اٌزذس
a. Traditional classroom ٞذ١ٍ اٌزمٟاٌفصً اٌذساع
b. Blended (traditional and online)

√

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

% 111

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

) ػجش االٔزشٔذ+ ٜذ١ٍُ اٌّذِح ( اٌزم١ٍاٌزؼ

c. e-learning ُٝٔٚ االٌىزش١ٍاٌزؼ

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

d. Correspondence )ُ ثبٌّشاعٍخ (ػٓ ثؼذ١ٍاٌزؼ

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

f. Other ٜطشق أخش

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ
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:اٌزؼٍ١ك Comments

األهذاف B. Objectives
? ِب ٘ ٛاٌٙذف األعبع٘ ِٓ ٟزا اٌّمشس 1. What is the main purpose for this course
أٌ يؼشف انطبنت األيش ثبنًؼشوف وانُهي ػٍ انًُكش وششوطهًب.
2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented. (e.g.
increased use of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in
)the field
صف ثئ٠دبص أ٠خ خطظ ٠زُ رٕف١ز٘ب ٌزط٠ٛش ٚرحغ ٓ١اٌّمشس اٌذساعِ( . ٟثً االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌزمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد أِ ٚشاخغ اإلٔزشٔذ،
ٚاٌزغ١١شاد ف ٟاٌّحز ٜٛوٕز١دخ ٌألثحبس اٌدذ٠ذح فِ ٟدبي اٌذساعخ).

االطالع على األحباث والدراسات احلديثة املتصلة مبوضوعات املقرر واالستفادة منها وإقامة ورش
عمل داخل القسم واالستفادة من الربامج احلاسوبية ,ومواقع االنرتنت املعنية بذلك.
C. Course Description (Note: General description in the form used in the Bulletin or handbook
وصف انًمشس انذساسي (يالحظخ :يُجغي إسفبق وصف ػبو كًب يظهش في انُششح انتؼشيفيخ أو انذنيم)should be attached).
 :وصف انًمشس Course Description

ُيعنى ىذا المقرر بدراسة الحسبة من حيث تعريفيا  ,وحكميا  ,وأدلة مشروعيتيا وحكميا
ومكانتيا في اإلسالم  ,وصمتيا باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر  ,وعالقتيا بغيرىا من
الواليات  ,والفرق بينيا وبين والية القضاء  ,ووالية المظالم  ,والحسبة في زمن الرسول

ملسو هيلع هللا ىلص والخمفاء الراشدين والدول  ,األموية والعباسية  ,والعثمانية  ,وفي العصر الحاضر ,

وكذلك دراسة أركان الحسبة وشروطيا  ,وفقو االحتساب وقواعده  ,ومتى يجب ومتى
يستحب  ,ومتى يحرم  ,وأىمية ِ
الحسبة وآثارىا في حماية الفرد والمجتمع وتحقيق األمن
ُ
واالستقرار والتقدم واال زدىار  ,ونظام الحسبة في المممكة.
 :اٌّٛضٛػبد اٌزٕ٠ ٟجغ ٟرغط١زٙب 1. Topics to be Covered

Contact Hours
اٌغبػبد اٌفؼٍ١خ ٌٍزذس٠ظ

2

No. of
Weeks
ػذد األعبث١غ

لبئّخ اٌّٛضٛػبدList of Topics
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1

2

1

2

1

ىشأة احلسبة – احلسبة يف زمً الرسْل صلى اهلل علُٔ ّسله

2

1

احلسبة يف عَد اخللفاء الراشدًٓ – احلسبة يف عَد الدّلة

2

1

2

1

احلسبة يف العصر احلاضر .

2

1

الرنً األّل مً أرناٌ احلسبة  :احملتسب  :تعرٓفُ – الفرم

2

1

شرّط احملتسب – اآلداب الشخصٔة ّالْظٔفٔة للنحتسب .

2

1

الرنً الجاىٕ مً أرناٌ احلسبة  :احملتسب علُٔ  :تعرٓفُ –

2

1

2

1

تعرٓف احلسبة لغة ّاصطالحا – حهنَا – أدلة مشرّعٔتَا
– مهاىتَا يف اإلسالو .
صلة احلسبة باألمر باملعرّف ّاليَٕ عً امليهر  -عالقتَا
بغريٍا مً الْالٓات – الفرم بٔيَا ّبني ّالٓة الكضاء  -الفرم
بٔيَا ّبني ّالٓة املعامل .

األمْٓة .
احلسبة يف عَد الدّلة العباسٔة – احلسبة يف عَد الدّلة
العجناىٔة

بني احملتسب ّاملتطْع – ّالٓة احملتسب – مكصْد ّالٓة
احملتسب .
االختجبس انفصهي األول

أىْاع احملتسب علَٔه .
الرنً الجالح مً أرناٌ احلسبة  :احملتسب فُٔ ( مْضْع
احلسبة )  -املكصْد بامليهر – شرّط امليهر – اتساع
مْضْع احلسبة .
الرنً الرابع مً أرناٌ احلسبة  :االحتساب  :تعرٓفُ – ما
ٓته بُ االحتساب – مراتب االحتساب .

3
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فكُ االحتساب ّقْاعدِ – متى جيب االحتساب ؟ ّمتى

1

2

1

2

1

2

14

28

. ٓستحب ؟ ّمتى حيرو ؟ شرط مباشرة االحتساب
ًأٍنٔة احلسبة ّآثارٍا يف محآة الفرد ّاجملتنع ّحتكٔل األم
. ّاالستكرار ّالتكدو ّاالزدٍار
ًىعاو احلسبة يف املنلهة ( ٍٔئة األمر باملعرّف ّاليَٕ ع
.امليهر
االختجبس انفصهي انخبَي
انًجًىع

2. Course components (total contact hours and credits per semester):
:) ٟحذاد اٌّؼزّذح ٌىً فصً دساعٌٛاٚ خ١ٍ ػذد اٌغبػبد اٌفؼٌٟٔبد اٌّمشس (اخّبِٛى

82

Laboratory or
studio
ٛ٠ االعزذٚاٌّؼًّ أ
---

82

---

Lecture
اٌّحبضشح
Contact
Hours
خ١ٍاٌغبػبد اٌفؼ
Credit
حذاد اٌّؼزّذحٌٛا

Tutorial
ػبدِّٛد
شح١صغ

Practical
ٟم١اٌزطج

Other:
ٜأخش

---

---

82

---

---

82

3-Additional private study/learning hours expected for students per week
ً ب١ػٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت أعجٛخ اٌّز١عبػبد اٌزؼٍُ اإلضبف/ عبػبد اٌذساعخ اٌخبصخ

Total
ٌٟاإلخّب

4

4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods
and Teaching Strategy.
.ظ٠بد اٌزذس١د١اعزشارٚ ُ١١ت اٌزم١ٌب ِغ أعبٙارغبلٚ  ٌٍّؤ٘الدٟٕطٌٛفمب ً ٌّدبالد اٌزؼٍُ ثبالطبس اٚ ِخشخبد رؼٍُ اٌّمشس

On the table below are the five NQF Learning Domains, numbered in the left column.
.غش٠د األّٛ اٌؼٟخذ خّظ ِدبالد ٌٍزؼٍُ ِشلّخ فٛ٠ ٖضح أدٔبٌّٛي اٚ اٌدذٟف
First, insert the suitable and measurable course learning outcomes required in the appropriate learning
domains (see suggestions below the table)
.)ٖي أدٔبٚ اٌدذٟبط اِبَ ِدبي اٌزؼٍُ إٌّبعت (أظش اٌّمزشحبد ف١ضغ ِخشخبد رؼٍُ اٌّمشس اٌمبثٍخ ٌٍمٛدت اْ ر٠ ,أوال
Second, insert supporting teaching strategies that fit and align with the assessment methods and intended
learning outcomes.
ذفخِٙخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٚ ُ١١ت اٌزم١ٌرزغك ِغ اعبٚ ٝ رزّبشٝظ اٌز٠بد اٌزذس١د١ ادخً اعزشار,حبَيب
Third, insert appropriate assessment methods that accurately measure and evaluate the learning outcome.
Each course learning outcomes, assessment method, and teaching strategy ought to reasonably fit and
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flow together as an integrated learning and teaching process. (Courses are not required to include learning
outcomes from each domain).
حبنخب ,ضغ اعبٌ١ت اٌزم ُ١١إٌّبعجخ اٌز ٟرم١ظ ٚرم ُ١ثذلخ ِخشج اٌزؼٍُ  .وً ِخشج رؼٍُ ٌٍّمشس ٚاعٍٛة رمٚ ّٗ١١اعزشار١د١خ اٌزذس٠ظ ٠دت
اْ رزغك ِغ ثؼضٙب وؼٍّ١خ ِزىبٍِخ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزؼٍُ١ٌ( .ظ ِٓ اٌضشٚس ٞاْ رحز ٜٛاٌّمشساد ػٍِ ٝخشخبد رؼٍُ ِٓ وً ِدبي ِٓ ِدبالد
اٌزؼٍُ).
Course Assessment
Methods
أسبنيت انتمييى

Course Teaching
Strategies
استشاتيجيبد انتذسيس

االختجبساد
األثحبث وأوساق انؼًم
انىاججبد وانتكهيفبد انًُضنيخ

انًحبضشاد
انحىاس
انؼشوض انتمذيًيخ
واإلنكتشوَيخ
انجحج انؼهًي

طشح أسئهخ تمىيًيخ دوسيخ
انًشبسكخ في وسش انؼًم
انجحخي ثيٍ انطبنت واألستبر

إركبء سوح انحىاس
وانًُبلشخ ثيٍ انطالة
انؼُبيخ ثبنجحج انًؼشفي
انجًبػي

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes
يجبالد انتؼهى وفك اإلطبس انىطُي نهًؤهالد
ويخشجبد تؼهى انًمشس
انًؼشفخ Knowledge

يؼشف انحسجخ نغخ واصطالحب
يتحذث ػٍ أسكبٌ انحسجخ.

انًهبساد اإلدساكيخ Cognitive Skills

يفشق ثيٍ أدواس انحسجخ في اإلسالو
يؼذد فىائذ انحسجخ يٍ انكتبة وانسُخ.

يهبساد انتؼبيم يغ اآلخشيٍ وتحًم وانًسئىنيخ Interpersonal Skills & Responsibility

انًالحظخ انًجبششح
انتمبسيش انذوسيخ ػٍ انطبنت

حم انًشكالد
انًششوػبد انفشديخ
وانجًبػيخ
انؼصف انزهُي

يتعاون مع اآلخرين في األعمال الجماعية بروح

انًالحظخ
تمىيى األػًبل
انتمبسيش انذوسيخ

يتحمل مسئولية التعمم الذاتي المستمر .

ال تُطجك

1.2

2.0
2.1
2.2

3.0
3.1

3.2
4.0

يتواصل مع اآلخرين شفاىة وكتابة .

4.1

يستخدم تقنية المعمومات واألساليب اإلحصائية

4.2

في جمع المعمومات وتفسيرىا.
انًهبساد انُفسحشكيخ Psychomotor

ال تُطجك

1.0
1.1

الفريق الواحد.

يهبساد االتصبل و تمُيخ انًؼهىيبد وانًهبساد Communication, Information Technology, Numerical
انؼذديخ

حم انًشكالد
انًششوػبد انفشديخ
وانجًبػيخ
نؼت األدواس
إػذاد انتمبسيش

Code
#
يسهسم

ال تُطجك

5.0
5.1

5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
اٌدذٚي اٌضٌٍِّٕٙ ٟبَ اٌز٠ ٟم ِٓ ُ١خالٌٙب اٌطٍجخ أثٕبء اٌفصً اٌذساعٟ
Assessment task (e.g. essay, test, Quizzes, group project, examination,
Week Due
Proportion of Total
)speech, oral presentation, etc.
أعجٛع اعزحمبق
Assessment
ِٙبَ اٌزمِ( ُ١١ثً :وزبثخ ِمبي – اخزجبس – اخزجبساد لص١شحِ -ششٚع خّبػ– ٟاخزجبس ٔٙبئٟ
اٌزمُ١١
إٌغجخ ِٓ اٌزم ُ١١اٌىٍٝ

5
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– خطجخ ,ػشض رمذ ّٟ٠شف........ٞٛاٌخ)

% 21
% 21
% 61

األسجىع
انسبثغ
األسجىع انشاثغ
ػشش
األسجىع
انخبيس ػشش

االختجبس انفصهي األول

1

االختجبس انفصهي انخبَي

2

االختجبس انُهبئي

3
4

اإلسشبد االكبديًي وانذػى انطالثي D. Student Academic Counseling and Support
1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and
)academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week
رشر١جبد ضّبْ اربحخ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلسشبد األوبد ّٟ٠اٌفشدٌٍ ٞطٍجخ (أروش لذس اٌٛلذ اٌز٠ ٞزٛلغ أْ ٠زٛاخذ خالٌٗ
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌٙزا اٌغشض ف ٟوً أعجٛع).

أسبوعيا لممقرر.
 الساعات المكتبية المعمنة (ساعتان)ًّ

بناء عمى التوزيع الذي تقوم بو إدارة البرنامج بالتنسيق مع وحدة
 اإلرشاد األكاديمي لمطالب ًاإلرشاد األكاديمي بالكمية .
يصبدس انتؼهى E. Learning Resources
 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1. List Required Textbooks

اٌحغجخ ف ٟاإلعالَ ٌٍّغزٞٚ
)2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.
 لبئّخ اٌّشاخغ األعبع١خ ( اٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خٚ -اٌزمبس٠ش – ٚغ١ش٘ب )

 احلسبة ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
 احلسبة يف املاضي واحلاضر ،د .علي القرين.
 احلسبة ،د .فضل إهلي.3. List Electronic Materials Web Sites, Facebook, Twitter, etc.
لبئّخ اٌّصبدس اإلٌىزش١ٔٚخِٛ ،الغ اإلٔزشٔذ ،ف١ظ ثٛن ،ر٠ٛزش... ،اٌخ

موقع الرئاسة العامة لمبحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
موقع رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة.

6
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مجمة الجمعية السعودية لمسنة النبوية.
4. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and
software.
ِٛاد رؼٍ١ّ١خ أخشِ ٜثً اٌجشاِح اٌّؼزّذح ػٍ ٝاٌحبعت ا/ٌٟ٢األعطٛأبد اٌّذِدخٚ ،اٌّؼب١٠ش اٌّ١ٕٙخ أ ٚاٌٍٛائح اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌجشِد١بد.

برنامج الموسوعة الشاممة

انًشافك انالصيخ F. Facilities Required
Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e. number of seats in
)classrooms and laboratories, extent of computer access etc.
حذد ِزطٍجبد اٌّمشس اٌذساع ٟثّب ف ٟرٌه حدُ فصٛي اٌذساعخ ٚاٌّخزجشاد (أ :ٞػذد اٌّمبػذ داخً اٌفصٛي اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشادٚ ،ػذد
أخٙضح اٌحبعت ا ٌٟ٢اٌّطٍٛة رٛف١ش٘ب...إٌخ).
)1. Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.
اٌّشافك اٌزؼٍ١ّ١خ (لبػبد اٌّحبضشاد ،اٌّخزجشاد ،حدشاد ِ /ؼبًِ اٌؼشٚض...اٌخ):

قاعة دراسية تحتوي عمى عدد مناسب من المقاعد تتناسب مع مساحة القاعة وعدد طالب الشعبة.

)2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.
اٌزد١ٙضاد اٌحبعٛث١خ (أخٙضح اٌصٛد ٚاٌصٛسح -اٌذارب ش – ٛاٌغجٛسح اٌزو١خ -اٌغٛفذ ٠ٚش(اٌجشِد١بد).

تتوفر بنسبة كبيرة ألعضاء ىيئة التدريس وال تتوفر بالنسبة لمطالب ،وال تتوفر داتا شو في القاعات؛
حيث إنو لم يتم انتقال الكمية إلى المبنى النيائي المخصص ليا.
3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach
ِ.صبدس أخش( ٜحذد٘بِ...ثً :اٌحبخخ إٌ ٝرد١ٙضاد ِخزجش ِؼٕ١خ ,اروش٘ب ،أ ٚأسفك لبئّخ ثٙب) )list

المقرر ليس بحاجة إلى مصادر أو تجييزات أخرى.

:تمييى انًمشس انذساسي وػًهيبد تحسيُه G. Course Evaluation and Improvement Processes
1. Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching
اعزشار١د١بد اٌحصٛي ػٍ ٝاٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ِٓ اٌطالة ثخصٛص فؼبٌ١خ اٌزذس٠ظ

 يتم قيام الطالب بعمل تقييم لممقرر الدراسي عمى موقع الجامعة بعد انتياء االختبارات وتعبئة ىذااالستبيان شرط لمعرفة الطالب نتيجة ىذا المقرر.

 -يتم تسجيل تقييم الطالب لممقرر وتعميق األستاذ عمى مالحظات الطالب في تقرير المقرر.

 -تقوم وحدة القياس والتقويم بوكالة التطوير والجودة بعمل تحميل لتقييمات الطالب عمى مستوى برامج
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الجامعة وارسال تقرير بالنتائج لكل كمية.
2. Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the department.
اعزشار١د١بد أخشٌ ٜزم ُ١١ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ أ ٚاٌمغُ.

ال توجد حتى

اآلن.
 :ػٍّ١بد رحغ ٓ١اٌزذس٠ظ 3. Processes for Improvement of Teaching

 مراجعة استراتيجيات التدريس باستمرار. زيادة عدد مرات التقييم وتنوعيا.4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (e.g. check marking by an independent
member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and remarking of tests or a sample
)of assignments with staff at another institution
ػٍّ١بد اٌزحمك ِٓ ِغز٠ٛبد أدبص اٌطٍجخ ( ِثً :رذل١ك رصح١ح ػٕ١خ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ِٓ لجً أػضبء ٘١ئخ رذس٠ظ ِغزمٍٚ ،ٓ١رجبدي
رصح١ح االخزجبساد أ ٚػٕ١خ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثصفخ دٚس٠خ ِغ لجً أػضبء ٘١ئخ رذس٠ظ ِٓ ِؤعغخ أخش)ٜ

لم يتم تطبيقيا حتى اآلن.
5. Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for
 :صف رشر١جبد اٌزخط١ظ ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذ ٜفؼبٌ١خ اٌّمشس اٌذساعٚ ٟاٌزخط١ظ ٌٍزحغimprovement ٓ١

تتم إجراءات التخطيط والتطوير والمراجعة الدورية لممقرر وكافة المقررات بمعرفة مجمس القسم ،ومن
خالل تقرير المقرر والبرنامج ومالحظات أستاذ المقرر وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم.

د دمحم سشاس انيبيي

____________________________ :اسى أستبر انًمشس Name of instructor

:تبسيخ إكًبل انتمشيش Date Report Completed

_____________:انتىليغ Signature
1438 /هـ__
/

______ال يىجذ________ :اسى أػضبء هيئخ تذسيس انخجشح انًيذاَيخ Name of field experience teaching staff

_______د /حسٍ
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انحبصيي______________________ :يُسك انجشَبيج Program coordinator
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Signature انتىليغ: _______________________________
__هـ1438 / 8 /21

Date received تبسيخ االستالو:

ساجؼه د يجتجى يحًىد انكُبَي
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