


هعبيير وهىاصفبت تصوين هقررات الحديث الشريف 

لجيئة التعلن اإللكتروني 
 
 
 
 

 سعيد ثن صبلح الرقيت .د

أستبذ هشبرك في الحديث وعلىهه ، قسن الدراسبت اإلسالهية ، ثكلية 

 .اآلداة والعلىم واإلنسبنية ، جبهعة الجبحة ، الوولكة العرثية السعىدية

ssalghamdi@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

: ادلقدمة
: احلمد هلل الذي علم بالقلم ، والصالة والسالم على البشَت النذير   أما بعد 

 ففي عصر التقدم التقٍت الذي طغت أدواتو وأجهزتو على كثَت من جوانب حياة 
الناس يف ىذا العصر ، فقد تنادى ادلصلحون إىل أمهية تطويع ىذه التقنيات خلدمة الدين 

 



اإلسالمي ، ومن أىم األبواب اليت ينبغي طرقها يف ىذا ادلقام ىو تعليم العلوم الشرعية 
باستخدام الوسائل احلديثة ، حيث ديكن إيصال رسالة اإلسالم وتعاليمو إىل الناس دبا يتوافق 

. مع ما يعاصرونو من تقدم تقٍت
وجبانب زبصصي يف احلديث الشريف وعلومو فقد مهلت قرابة مخس سنوات يف رلال 
التعلم اإللكًتوين ، رأيت ضرورة االضطالع دبسؤولية خدمة احلديث الشريف فذ ىذا اجلانب 

:" ادلهم أال وىو تصميم مقررات احلديث الشريف ، فأحببت كتابة ىذا البحث ربت عنوان 
 ."

: ودفعٍت لكتابة ىذا البحث أمور منها 
عدم وجود الدرسات من قبل ادلتخصصُت يف العلوم الشرعية قاطبة واحلديث الشريف  .1

. خصوصاً يف ىذا اجملال
ضرورة وجود تصور علمي مكتامل لتصميم ادلقررات اإللكًتونية تنبع من رؤية  .2

. ادلتخصصُت يف احلديث الشريف
تسهيل األمر وتقريبو على ادلتخصصُت يف احلديث الشريف وعلومو ، الذين ذلم رغبة  .3

. يف الدخول يف ىذا اجملال 
فتح الباب دلزيد من الدراسات يف ىذا ادلوضوع ، لتكون ادلقررات احلديثة مواكبة  .4

. للتطوير الذي تشهده بقية العلوم وادلعارف
: ومنهج الدراسة والكتابة كما يلي 

البحث عبارة عن دراسة ربليلية ألبرز األدبيات يف رلال التعلم اإللكًتوين ، وتصميم  .1
. ادلقررات

بعض ادلوضوعات فيها شيء من التفصيل يف علوم معارف ال سبت للحديث الشريف  .2
بصلة  ، ولكن وجود ىذه الوسائل ذبربنا على اخلوض يف بعض التفاصيل اليت 

أىدف من وراءىا إىل تكوين تصور متكامل عن ادلوضوع دلن مل يسبق لو العمل يف 
. ىذا اجملال

"". النصوص ادلنقولة حرفياً أضعها بُت عالميت تنصيص  .3
. جعلت احلواشي يف آخر البحث  .4

 



: وجاءت خطة البحث كما يلي 
: ادلقدمة 

. مقدمات سبهيدية: الفصل األول 
. أمهية العناية بتطوير مقررات احلديث الشريف: ادلبحث األول 

 .ادلبحث الثاين تعريف التعلم اإللكًتوين ، وأمهيتو ، وفائدتو ، وربدياتو
. ادلعايَت وأمهيتها: ادلبحث الثالث 

. ادلعايَت العامة لتطوير مقررات احلديث الشريف: الفصل الثاين 
. ادلعايَت الًتبوية: ادلبحث األول 
. ادلعايَت الفنية ،و التقنية : ادلبحث الثاين 

. معايَت ضبط اجلودة: ادلبحث الثالث 
. ادلواصفات العلمية اخلاصة باحلديث الشريف: الفصل الثالث 
. ادلواصفات ادلتعلقة باإلسناد: ادلبحث األول 
. ادلواصفات ادلتعلقة بادلنت: ادلبحث الثاين 

. مهام ادلتخصص يف احلديث أثناء عملية التصميم: ادلبحث الثالث 
: اخلاسبة

: الفهارس
: ادلراجع 

وأسأل اهلل تعاىل أن يكون ىذا البحث مفتاح خَت خلدمة احلديث الشريف وعلومو ، وأن 
.ينفع بو من كتبو وقرأه

 



. مقدمات تمهيدية:  الفصل األول 
. أهمية العناية بتطوير مقررات الحديث الشريف: المبحث األول 

تطورت وسائل التعلم عرب األجيال ، فما كان من الوسائل متطوراً قبل عشرين سنة 
يعد اليوم وسيلة قددية تكلف كثَتاً من اجلهد ، وذات مردود ضئيل ، والعلوم الشرعية وخباصة 
احلديث الشريف أوىل تلك العلوم بتطوير وسائلو التعليمية ، فالعيش يف الواقع احليايت للمعلم 
وادلتعلم يفرض تطوير وسائل التعلم بينهما وإال لعاش األستاذ أو الطالب غربة عن واقعو ،  

فإنو إن صلح .... وقد كان صالح التعلم من شليزات األمم :" يقول الطاىر بن عاشور 
التعلم عّم بو الصالح وإن كان فاسداً شقيت بو األمة كلها وتذبذبت يف معرفة مركزىا 

 ." وساءت اعتقاداً يف حالة جهلها 
ويف ورقة عمل يف أحد ادلؤسبرات العلمية عن التعلم اإللكًتةين ربدثت إحدى ادلتخصصات 

احلديث عن واقع العلوم اإلسالمية وإصالحها حديث متواصل :" يف العلوم الشرعية فقالت 
متجدد نابع من مراجعة الذات وتقومي العملية التعلمية الذي ال ينبغي التوقف عن البحث 

. " فيو ، وال تزال دعوات ادلصلحُت وادلفكرين متواصلة يف تأكيد أمهية ذلك 
: ومن األسباب الدافعة لالىتمام بتطوير وسائل تعليم احلديث الشريف ما يلي 

قلة ادلؤسسات واذليئات التعلمية اليت تقدم برامج دراسيةيف احلديث الشريف  -1
. باستخدام التقنيات احلديثة

التطور اذلائل يف الوسائل اليت ديكن من خالذلا الوصول إىل فضاءات متباعدة  -2
زمانياً ومكانياً ، ينبغي تسخَتىا والتعامل معها دبا حيقق مقاصد تعليم احلديث 

. الشريف
كثرة الراغبُت يف دراسة العلوم الشرعية وخباصة علوم احلديث عرب العامل والذين ال  -3

يتمكنهم إمكانياهتم ادلادية من الرحلة إىل البالد اليت توجد فيها تلك العلوم 
وادلعارف ، ومن خالل ىذه الوسائل ديكن إيصال احلديث وعلومو إىل كل 

. راغب
اجلمود يف وسائل تدريس احلديث الشريف ، وال يعٍت ىذا تفضيل الوسائل  -4

احلديثة على القددية ، ولكن لكل جيل طريقتو يف التعلم ، فحىت ال تكون 

 



الوسائل عائقاً أمام راغيب تعلم احلديث الشريف فإنو ينبغي على ادلتخصصُت يف 
. احلديث الشريف العناية بالوسائل احلديثة

دخول كثَت من اجلهات ذات ادلقصد الرحبي يف تطوير بررليات زبدم احلديث  -5
. الشريف ، ويف الغالب اهنا ال تعتٍت بادلعايَت الفنية و العلمية يف عملية التطوير

عدم وجود مرجعيات وىيئات علمية لديها معايَت وضوابط معتمدة ديكن  -6
استخدامها يف تطوير ادلقررات الشرعية بصفة عامة واحلديث الشريف بصفة 

 .خاصة ، فالباب موصد ينبغي أال يفتحو إال أىل االختصاص

سد الفجوة الكبَتة بُت ثقافة الناشئة واحلديث الشريف وعلومو ، فال يكاد يوجد  -7
 .على الشبكة العنكبوتية أي مقررات موجهة لتعليم احلديث الشريف وعلومو

أن تطوير وسائل التعلم مسؤولية وأمانة ملقاة على عاتق ادلتخصصُت يف كل  -8
رلال على حسبو ، فحىت ال يصبح رلال تدريس احلديث الشريف عن طريق 

الشبكة العنكبوتية لكل من أراد فإنو من الضروري أن يتصدى ادلتخصصون يف 
احلديث الشريف إىل ادلبادرة يف استخدام تلك الوسائل وتطويعها ، وقبل ذلك 

. وضع ادلعايَت والضوابط اليت يروهنا أجدى وأنفع يف تعليم احلديث الشريف
تبُت يل بعد شلارسة طويلة ذلذه ادلوسوعة أن التقنية ديكن أن تسهم بدور بارز يف التوصل " 

. " إىل فوائد عديدة يف رلاالت الصناعة احلديثية

 



 .تعريف التعلم اإللكتروني ، وأهميته ، وفائدته ، وتحدياته: المبحث الثاني 
: تعريف التعلم اإللكتروني : أوالً 

يعد التعلم اإللكًتوين وسيلة من الوسائل احلديث ادلستخدمة على نطاق واسع ، ولكونو 
ويرمز لو اختصاراً  (Electronic Learning)جاء من الًتمجة اإلصلليزية للمصطلح 

(elearning)  التعلم وإلكًتوين : وىو مركب يف اللغة العربية من كلمتُت :
العملية اليت نستدل عليها من :"  ،  والتعلم ىو  ادلعاين لتصور النفس تنبو ىو : التعلم

"  التغيَتات اليت تطرأ على سلوك الفرد ، والنامجة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو اخلربة 
  .

مرتبط باإللكًتونيات ، وكل ما نفذ باستخدام احلاسب اآليل ، واألجهزة  : إلكتروني
:  قاموس أكسفورد .اإللكًتونية األخرى خصوصاً عرب الشبكة

:"  ولكثرة استخدام ىذا الًتكيب فقد اختلفت عبارات معرفيو باللغة العربية  ، ومن أحسنها 
 ، وهبذا خيرج ما عداه من " رلموعة العمليات ادلرتبطة بالتعلم واليت تتم عرب األنًتنت

. أساليب التعلم األخرى اليت تتم عرب وسائل أخرى
: أهميتة التعلم اإللكتروني: ثانياً 

يعترب التعلم اإللكًتوين من أىم الوسائل ادلعاصرة يف العملية التعلمية ، وحيث تطورت 
الوسائل اإللكتورنية يف االتصاالت وغَتىا فقد واكبها ثورة يف استخدام تلك الوسائل يف 

التعلم ، وأمكن تسخَت كثَت من التكنولوجيا الرقمية يف لتطوير ادلعارف والعلوم ، بأسلوب 
يضيف التشويق وادلرونة والسرعة واالستمرارية يف تلقي ادلعرفة ، كما حيقق كثَتاً شلا تتطلبو 

العملية التعلمية من متابعة وتقييم ، وتطوير للمهارات ، وتواصل مستمر بُت أطراف العملية 
. التعلمية

إن التدريس عرب الشبكة العنكبوتية إن أحسن تصميمو وأتيحيت لو ادلوارد الكافية " 
الستثمار تفاعل اإلنسان مع اآللة يف التعلم عرب األنًتنت ، السيما وأن تكثيف ىذا التفاعل 

. " يزيد من الوقت الذي ينفقو الطالب يف التعلم ويقلل الوقت الذي يبذلو ادلعلم يف التعليم
 

. فائدة التعلم اإللكتروني: ثالثاً 

 



ربدث كثَت من الباحثُت يف الفوائد ادلبتغاة من استخدام التعلم اإللكًتوين ، وابرز تلك 
: الفوائد ما يلي 

زيادة وسائل االتصال بُت اطراف العملية التعلمية ، وىذا شلا حيفز الطالب ادلشاركة  .1
. والتفاعل مع مواضيع ادلقرر الدراسي

االستمرارية يف تلقي العلم فال يقتصر على زمن احملاضرة يف القاعة الدراسية ، بل  .2
. ديكن ادلتعلم من احلصول على ادلعرفة يف الزمان وادلكان ادلناسبُت للنتلقي

تعدد طرق التعلم ، فللمعلم منط معُت يف التعلم قد ال يتوافق مع منط ادلتلقي ، لكن  .3
. التعلم اإللكًتوين يتح للمصمم أن يكون أكثر من طريقة إليصال ادلعلومة للطالب 

ادلمارسة العلملية دلا يتلقاه الطالب مطلب ملح لتثبيت ادلعلومات ويتيح التعلم  .4
. اإللكًتوين تطبيق كثَت من ادلهارات التعلمية أثناء دراسة ادلقرر

ادلساواة بُت الطالب فكثَت من الطالب دينعو اخلجل واخلوف من ادلشاركة وإلقاء  .5
األسئلة يف القاعة الدراسية لكن وسائل التواصل ادلتعددة يف التعلم اإللكًتوين سبكن 

. كل واحد من أخذ فرصتو يف السؤال وادلناقشة إذا تطلب األمر ذلك
التوفَت الكبَت الذي حيققو التعلم اإللكًتوين يف الناحية ادلادية للمؤسسات التعلمية ،  .6

. والزمن واجلهد للمعلم وادلتعلم
توفر ادلوسوعات العلمية الكربى بُت يدي ادلعلم وادلتعلم للبحث والنظر أثناء ادلدارسة  .7

. العلمية ، وربط ادلادة العلمية دبصادرىا األصلية مباشرة
حيقق التعلم اإللكًتوين فرصة كبَتة دلن مل تتوفر لو اإلمكانيات للذىاب إىل "  .8

ادلؤسسات التعلمية لوجود عجز ما ، فيمكنو التعلم وىو يف بيتو كأصحاب 
. " االحتياجات اخلاصة مثالً 

 
 
 

: التحديات التي تواجه استخدامه: رابعاً 

 



كأي وسيلة تستخدم البد أن يكون ذلا ربديات تقلل من االستفادة القصوى من تلك 
: الوسيلة ، ومن التحديات الٍت تواجو التعلم اإللكًتوين 

. ارتباطو بشكل مستمر خبدمة األنًتنت .1
. اجلهل بأمهيتو وفائدتو  .2
 .نقص اخلربات ادلدربة لالستفادة منو .3
. صعوبة التأقلم مع الوسائل اجلديدة لدى بعض ادلستخدمُت لو .4
غياب عنصر التفاعل ادلشاعري بُت ادلستخدمُت لو حيث تتطلب بعض ادلقررات  .5

. مواجهة بُت ادلعلم وادلتعلم
 

: أنواع التعلم اإللكتروني  من حيث الزمن 
وىو أن يكون ادلعلم وادلتعلم يف آن واحد على نظام إدارة التعلم اإللكًتوين ، : متزامن 

 .ويستخدم فيها بكثرة الفصول االفًتاضية
 .خبالف سابقو ، حبيث ال يشًتط وجود االنثُت يف وقت واحد: غير متزامن 

. وخيضع استخدام أي منهما لعامل اإلمكانات التقنية والفنية
: أنواعه من حيث استخدامه مع التعليم التقليدي 

أي يدعم التعليم التقليدي ، وتبقى احملاضرات يف القاعات كما ىي ، لكن تستخدم : داعم 
. بعض الوسائل ادلساعدة يف التعلم اإللكًتوين لدعم العملية التعليمية للمقرر

بأن يكون ىناك جزء من ادلقرر يدرس من خالل احملاضرات التقليدية ، وجزء منو : مزيج 
باستخدام التعلم اإللكًتوين ، فيكون جزء ادلقرر ملزم للطالب بدراستو يف القاعة ، وآخر عرب 

. أنظمة التعلم اإللكًتوين
حبيث يتم تطوير كامل ادلقرر الدراسي ، ويستغٌت بو عن احملاضرات يف قاعات : كامل 

. الدراسة ، وديكن من خاللو أيضاً وضع االختبارات لتقييم ربصيل الطالب
والذي أرى أنو مناسب دلقررات احلديث الشريف ىو النوع الثاين ، فكثَت من مسائل 

احلديث ربتاج إىل تواصل بُت ادلعلم وادلتعلم ، وكذلك حىت ال يفقد التواصل العلمي بُت 
. ادلعلم وادلتعلم بالكلية

 



. المعايير وأهميتها: المبحث الثالث 
: تعريف المعايير لغة

 معايرة وادليزان ادلكيال وعايرت ، أوزاهنا دلعرفة امتحنتها تعيَتا الدنانَت عَتت: قال الفيومي 
ما ازبذ :" ، ادلعيار ىو "  لو نظاماً  جعل ما الشيء وعيار صحتو دلعرفة بغَته امتحنتو وعيارا

مقدار ما فيها من ادلعدن اخلالص ادلعدود ذلا : أساساً للمقارنة والتقدير ، ومعيار النقود 
. " أساساً بالنسبة لوزهنا 

: أهمية المعايير 
فألن التعلم اإللكًتوين قد دخل حديثاً واصبح ضرورة عصرية ملحة ، وحىت ال 

تصبح األمور فوضى هتدم وال تبٍت يف العملية التعليمية فقد سعى ادلتخصصون إىل الكالم 
يف أمهية وجود معايَت ربكم عملية تطوير ادلقررات ، وحينئذ البد لكل أىل فن أن يضعوا ما 

. يناسب زبصصهم من معايَت
وألن ادلعيارية ربفز لتطوير مقررات تعليمية متميزة، فقد وضعت لكثَت من كليات 

. وجزئيات التعلم اإللكًتوين معايَتاً ربكم تلك األنشطة ادلتعددة يف التطوير واالستخدام
وللمعايرية أمهية كربى يف توفَت اجلهد والوقت على ادلطورين ، حبيث إذا التزم اجلميع 

هبا تصبح ىناك بيئة متكاملة ، ومًتابطة سبكن اجلميع من العمل وادلشاركة يف التطوير 
واالستخدام ، اما إذا فقدت ادلعايَت فإن مغبتو عدم التوافق وكثرة االختالفات بُت بيئات 

. التعلم اإللكًتوين ، وبالتايل يفقد كثَتاً من شليزاتو
وبادلعايَت ديكن قياس مدى توفر ادلكونات األساسية يف التعلم اإللكًتوين وربقق 

أىدافو ، وإال لكانت التقنية وما تبهر بو ادلتلقي من صور وصوت ىي احملصلة اليت خيرج هبا 
. ادلتلقي

فادلعايَت كادلوازين اليت توزن هبا األشياء ، وادلقصود ىنا وضع موازين ديكن من خالذلا 
احلكم بصالحية أي مقرر دراسي من مقررات احلديث الشريف يتم تطويره للعمل يف بيئة 

تعلم إلكًتونية ، أو حىت قبل البدء باستخدام التعلم اإللكًتوين حىت حيقق ادلطورون دلقررات 
. احلديث الشريف غايتهم من استخدام ىذه الوسيلة

 



فالتعليم سيكون بال جدوى إذا اقتصر على رلرد نشر ادلعلومات دون تقييم جدي " 
وفعال وإنشاء بٌت قيمة للمعرفة ترمي إىل ربقيق األىداف ادلستقبيلة لعملية التعلم ، فالتعلم 

. " اإللكًتوين ليس عبارة عم برنامج ثقايف ترفيهي وحسب

 



 .معايير تطوير الحديث الشريف: الفصل الثاني 
. المعايير التربوية: المبحث األول 

إن السبب الًتبوي العتماد التعلم اإللكًتوين يكمن يف كونو ديكن الطلبة من التعلم بطريقة " 
زبتلف  عن التعلم التقليدي داخل غرفة الصف ، ففي رلتمع قائم على ادلعرفة ىناك حاجة 

أكيدة دلهارات معينة مثل البحث عن ادلعلومة والسعي ذلا وربليلها وتطبيقها ، وحاجة للتعلم 
مدى احلياة ، وبصورة مستقلة ، وسبكُت الطالب من التحكم إىل حد ما يف سرعة تعليمهم 

وتوقيتو تسمح بالتأمل ، ومن ىذا ادلنطلق أصبح التعلم اإللكًتوين أداة ذات قيمة عليا لتعزيز 
. " ادلنهجيات االستداللية يف التعليم والتعلم 

فألن الغرض من تطوير ادلقررات ىو تعليم ادلتلقُت كان لزاماً أن توجد ادلعايَت الًتبوية اليت 
جيب أن تتوفر يف أي مقرر يتم تطويره ، وذلك حىت يتحقق اذلدف األمسى من التعلم ، ومن 

: ادلعايَت الًتبوية اليت أرى لزوم األخذ هبا ما يلي 
ربديد األىداف ادلبتغاة من عملية تطوير ادلقرر ، فال يغلب على الذىن الرغبة يف  -1

التطوير من أجل التطوير ولكن البد من وجود أىداف تصب يف مصلحة 
العملية التعلمية تشمل كل من يدخل ضمن بيئة التعلم ادلعلم وادلتعلم وادلقرر ، 
واإلشكالية ىنا إذا مل تكن أىداف ادلقرر واضحة ومبنية بناًء سليماً فإن ذلك 

 .سيؤدي إىل وجود خلل يف تطوير ادلقرر

 .ينبغي أن تتنوع أىداف الدرس بُت األىداف الوجدانية ،و ادلعرفية ، والسلوكية -2

ينبغي الًتكيز على احملتوى العلمي ال على الوسيلة التقنية ، وعند ادلتخصصُت  -3
قد  (صورية أوصوتية)ألن كثرة احملسنات التقنية  (احملتوى ىو ادللك)مجلة يرددوهنا 

تكون على حساب احملتوى العلمي ، وطاردة للًتكيز الذىٍت ، وصارفة عن 
 .التعلم

وىي معيار للتفريق بُت التلقي : ينبغي أن يتحقق يف ادلقرر ادلصمم ميزة التفاعلية  -4
 .السليب للمعلومات وبُت التفاعل اإلجيايب ادلؤدي للتعلم الفعال 

 



ويقصد هبذا ادلعيار أن زلتويات ادلقرر اإللكًتوين جيب : التتابعية : وكذلك ميزة  -5
أن تكون مبنية تسلسلياً ومًتابطة علمياً ، فال يكون ادلتعلم أمام تدفق معلومايت 

. ال يؤدي إىل تعلم مفيد
كما ينبغي زبطيط الدرس ، ووضع خطة متكاملة دلقرر احلديث يشمل اخلطة  -6

 .األسبوعية ، والشهرية ، والفصلية 

أن يتكون مسة التوازن جلية بُت أجزاء الدرس الواحد ، وادلقرر الواحد ، فال  -7
يطغى عنصر من عناصر ادلقرر على بقية العناصر ، فال تكون الصناعة احلديثية 

.  يف األسانيد على حساب الدراسة الفقهية دلنت احلديث مثالً 
ينبغي أن حيتوي ادلقرر اإللكًتوين على تعليمات واضحة وزلددة للمعلم وادلتعلم  -8

 .، وما ينبغي على كل منهما القيام بو يف كل مرحلة من مراحل تدريس ادلقرر

ينبغي أن يقوم ادلقرر بتنمية مبدأ الراقبة الذاتية ، والسلوكيات احلضارية يف التعامل  -9
بُت األطراف ادلستخدمة للمقرر اإللكًتوين ، حىت ال تصبح البيئة رلاالً لالعتداء 
على األخالق واألعراض ، وأال يسأ استخدام ىذه الوسيلة يف كل ما يضر بًتبية 

 .اإلنسان وتنشئتو تنشة سليمة دينياً ، وفكرياً ، وسلوكياً 

يف ختام الدرس ينبغي وضع سبارين وواجبات عملية سلوكية يف هناية كل درس إلرشاد  - 10
. الطالب للتطبيق الصحيح دلا دل عليو احلديث 

ينبغي أن ربوي كل مرحلة من ادلقرر تقييماً حيدد مدى تقدم الطالب يف ادلقرر، ويكون - 11
ذلك عن طريق االختبارات القصَتة، أو االختيار من متعدد ، وغَتىا من الوسائل ادلتاحة يف 

. أنظمة إدارة التعلم اإللكًتوين
ينبغي أن تكون األسئلة منطقية تركز على احلقائق وادلفاىيم اليت ربقق أىداف الدرس - 12

. ، ومناسة دلستوى ادلتلقي
ينبغي أن يتضمن ادلقرر عدة فرص رلدولة يف ادلخطط الدراسي للمقرر للتواصل - 13

الشفهي بُت ادلعلم وادلتلقي ، حيث يتمكن ادلتلقي مثالً من قراءة احلديث ، ويقوم ادلعلم 
.  بالستماع مباشرة ويصوب للطالب قراءتو

:  ينبغي توفر عدة سمات في األنشطة الطالبية المصاحبة للمقرر ومنها 

 



. أن تكون األنشطة التعليمية تابعة ومتوافقة مع أىداف الوحدة الدراسية -1
. تنويع األنشطة والتدريبات من وحدة ألخرى -2
. أن تكون األنشطة والتدريبات ذات عمق معريف زتربوي -3
. أن تكون متوافقة مع قدرات ادلتعلمُت ومستويات ربصيلهم -4

 



. المعايير الفنية ،و التقنية : المبحث الثاني 
: المعايير الفنية : المطلب األول 

ينبغي أن أن يكون التصميم وفقاً للمعايرر الدولية للمقررات اإللكًتونية ، ومن أشهر 
وىو اختصار لالسم األجنيب   ، وترمجتو النموذج  (SCORM)تلك ادلعايَت معيار 

ادلرجعي دلكونات احملتوى التشاركي ، وتعتمد معايَت اسكورم على ذبزئة احملتوى الرقمي إىل 
مكوناتو األصلية وجعلها قابلة للتشارك من خالل التجميع والتكوين وفق متطلبات العملية 

: التعليمية ، وحيقق معيار اسكورم ادلميزات التالية 
. إمكانية نشر احملتوى الرقمي ربت أي نظام إلدارة ادلقررات الغلكًتوين -1
. إمكانية إعادة استخدام احملتوى الرقمي مرات متعددة وبأشكال متعددة -2
. إمكانية متابعة أداء ادلتعلم وتطوره األكادديي  -3
إمكانية ضم جزئيات احملتوى ادلختلفة للحصول على زلتوى رقمي تعليمي ذي تتابع  -4

. وتشعب مالئم للمتطلبات التعليمية 
وأما من حيث التفصيل فيمكن إمجاالً التنبيو على مجلة من ادلعايَت وادلواصفات اليت ينبغي 

: توفرىا يف ادلقرر ادلصمم إلكًتونياً كما يلي 
: في شاشة عرض المادة العلمية : أوالً 

. استخدام نفس طريقة العرض يف ادلقرر من أولو إىل آخره .1
. أن يكون العرض مالءماً لالستخدام مع كافة أنظمة األجهزة ادلستخدمة .2
. ينبغي أن تكون الروابط للمواقع األخرى واضحة ، وآمنة .3
. أن يكون العرض سهالً ومرناً لالستخدام خالياً من كثرة ادلداخل إىل ادلقرر .4
. توحيد أساليب عرض ادلقرر بطريقة تتابعية منظمة .5
. ربط كل صفحة بسابقتها والحقتها ، وبداية ادلقرر ، والوحدات الدراسية يف ادلقرر .6
. وضع فهرس عام للمقرر يف بدايتو سبكن الطالب من التنقل بُت وحداتو .7
. إجياد خاصية سبكن الطالب التحكم يف تسلسل عرض احملتوى التعليمي .8
. التنوع يف عرض ادلادة العلمية دبا يتوافق مع أمناط ، واحتياجات ادلتعلمُت ادلختلفة .9
: في النصوص : ثانياً 

 



. أن تظهر النصوص على الشاشة بشكل واضح .1
. إجياد خاصية التحكم يف حجم اخلط ، مراعات ألصحاب االحتياجات اخلاصة .2
. استخدام اخلطوط سهلة القراءة وادلرحية للعُت .3
. ذبنب استخدام الفقرات الطويلة .4
. وضع العناوين خبط أكرب ولون سلتلف .5
. تباين لون النص مع اخللفية بألوان مرحية للعُت .6
. فصل ادلنت عن بقية الفقرات ادلتعلقة بو .7
: في الصور : ثالثاً 
. أن تكون الصور معربة عن مضمون ادلادة العلمية  .1
. أن تكون الصور واضحة وبسيطة وخالية من العقيد .2
. وضع الصور يف إطار ضمن الصفحة حىت ال تتسبب يف تشتيت القارئ .3
. استخدام الصور الثابتة أو ادلتحركة حسب حاجة كل فقرة من ادلقرر .4
: في الصوت : رابعاً 
. أن يكون الصوت واضحاً  .1
. أن خيلو من ادلؤثرات اليت تسبب أذى للسامع .2
. أجياد خاصية التحكم يف حجم الصوت .3
. تزامن الصوت مع النص ادلكتوب .4

: في المساعدة والمتابعة : خامساً 
. ينبغي أجياد إرشادات وتعليمات تساعد ادلتعلم يف التعامل مع ادلقرر .1
. تقدمي تنبيهات للمتعلم عن وجود خطأ يف التعامل مع ادلقرر .2
. توفَت ادلساعدة عن بعد حلل ادلشكالت اليت تواجو ادلتعلم .3
. وجود خاصية سبكن ادلعلم من متابعة ربصيل الطالب وتفاعلهم مع مفردات ادلقرر .4

 
 

 



 :المعايير التقنية : المطلب الثاني 
فألن ىذه ادلقررات تعتمد إعتماًد كلياً على التقنية واليت سبثل البيئة احلاضنة للمقررات 

ادلصممة إلكًتونياً كان لزاماً أن أذكر شيئاً من ادلواصفات وادلعايَت اليت ينبغي أن تكون يف 
عتاد وبرامج  )سبثل التقنية دبكوناهتا ادلختلفة " التقنيات ادلستخدمة يف بيئة التعلم اإللكًتوين 

 ، ولذا كان " ركناً جوىرياً يف برامج التعلم اإللكًتوين ال ديكن العمل يف غياهبا (وشبكات 
البد من التعريج على أىم ادلكونات التقنية الالزمة لتقدمي ادلقررات الدراسية يف بيئة التعلم 

:  اإللكًتوين ، وىي كما يلي 
: نظام إدارة التعلم : أوالً 

كأي منظومة تعليمية تقليدية ربتاج إىل وجود نظام إداري ومن ادلتطلبات األساسية 
إن توفر أنظمة إدارة ادلقررات يف :" الستخدام ادلقررات اإللكًتونية ىو وجود نظام إدارة التعلم

ادلؤسسة التعليمية يعترب عنصراً زلفزاً الكل من ادلدرس وادلتعلم الستخدام ادلقررات اإللكًتونية 
 .  "يف العملية التعليمية 

ويقوم ىذا النظام بتوفَت بيئة تعليمية تقوم جبميع ادلهام اإلدارية والتنظيمية لدراسة ادلقررات بدأً 
من تسجيل الطالب ، وجدولة ادلقرر ، ورصد أنشطة الطالب ، وتفاعلهم مع أستاذ ادلقرر ، 

إىل التقييم النهائي للمستفيدين من ادلقرر ، وجيب أن يكون النظام متوافقاً مع بقية 
. الردبجيات ادلستخدمة يف التعلم اإللكًتوين

 
: وسائل االتصال : ثانياً 

: ىي جزء ال يتجزأ من نظام إدارة التعلم ، ومن أبرز الوسائل ادلتاحة يف ىذا 
وىي الرسائل اليت ديكن إرساذلا من داخل النظام إىل أي مزود للربيد  : البريد اإللكتروني

اإللكًتوين خارج نظام إدارة التعلم اإللكًتوين 
وىي رسائل بُت ادلستخدمُت ، ال زبرج خارج نظام إدارة التعلم  : الرسائل الخاصة

. اإللكًتوين

 



وتتم بتحديد موعد بُت أستاذ ادلقرر والطالب ، أو على شكل  : المحادثة الفورية
رلموعات منسقة من قبل ، ويلزم ان يكون مجيع األطراف على نظام إدارة التعلم اإللكًتوين 

. يف وقت واحد
حيث يقو أستاذ ادلقرر بطرح موضوع ليخترب بو فهم الطالب للمادة  : منتديات النقاش

العلمية ، او دلناقشة بعض ادلوضوعات ذات الصلة بادلقرر ، وىو مفتوح يف مجيع األوقات 
. إلضافة أراء ادلستخدمُت للنظام

حيث ديكن للطالب من إرسال ما يكلفون بو عرب نظام إدارة  : إرسال الواجبات والتقارير
. التعلم اإللكًتوين

: متابعة العملية التعليمية : ثالثاً 
وديكن من خالذلا رصد مجيع األنشطة وادلشاركات والرسائل ، والواجبات ، ودرجات 

االختبار ات القصَتة ، حبيث توفر كثَت من اجلهد على ادلعلم يف متابعة طالبو ، وتعطي 
. الطالب مؤشراً دقيقاً لتقدمو يف دراسة ادلقرر

: الفصول االفتراضية : رابعاً 
وىذه الوسيلة تستخدم للتواصل ادلتزامن حيث ينبغي وجود ادلعلم وادلتعلم يف آن واحد ، وذلا 

: عدة عناصر تشكل ما يشبو الفصل يف التعليم التقليدي ، ومن أمهها 
 حيث يتيح ىذا للمعلم وادلتعلم من التحدث بالصوت والصورة ، حبيث :الصوت والصورة 

. يرى كل منهم اآلخر
سبكن االستاذ من عرض مادتو العلمية إذا كانت مكتوبة لديو ، وسبكنو من  : السبورة الذكية

الكتابة والتعليق عليها ، وديكن أن يعطي ىذه اخلاصية ألحد الطالب حلل مسألة أو كتابة 
. تعليق

.  حبيث ديكن من خالذلا إرسال رسالة خاصة ألحد الطالب ، أو جلميعهم:الرسائل 
وديكن ألستاذ ادلقرر أن جيري تصويتاً على موضوع من ادلوضوعات اليت ديكن أن : التصويت 

. يطون للطالب دور يف ربديد القرار فيها
 حبيث إذا مل يتفاعل الطالب مع األستاذ لفًتة ، يقوم النظام بإرسال رسالة اختبار :التنبيه 
. وجود

 



: أدوات التقييم : خامساً 
وىي من األدوات ادلتميزة يف نظام إدارة التعلم اإللكًتوين ، ولكن ينبغي أن يكون 

: استخدامها زلدوداً ، إلمكانية الغش أثناء استخدامها، ومن وسائل التقييم 
يتيح النظام تصميم اختبارات قصَتة للطالب دلعرفة مدى متابعتهم : االختبارات القصيرة 

للمقرر ، وديكن للنظام ربط تقدم الطالب يف ادلقرر بناء على اجتيازه التسلسلي للمادة 
. العلمية 

وىذا ديكن من توفَت اجلهد والوقت للتصحيح ، ودلعرفة دقة الطالب يف : االختيار المتعدد 
ربديد ادلعلومة الصحيحة ، ويتم التصحيح بطريقة آلية يتمكن الطالب من معرفة نتيجتو 

. عقب االنتهاء من االختبار
 ويتم فيها وضع نصوص فيها فراغات يف أماكن زلددة من النص ، وتفيد :ملء الفراغات 

. يف معرفة قدرة الطالب على حفظ النصوص
حبيث ديكن جملموعة من أساتذة مقرر واحد من وضع أسئلة متنوعة للمقر :  بنك األسئلة 

بدرجات سلتلفة من حيث الصعوبة والسهولة  ، ويقوم النظام بعملية اخللط ذلا ، مث توزيعها 
. بالعدل بُت الطالب يف االختبارات

 
: التحرير المنظم : سادساً 

اليت  (WIKI)وىناك وسيلة من وسائل التفاعل بُت ادلستخدمُت  تسمى  خاصية 
ديكن للمستخدمُت من ربريرىا وإعادة صياغتها ، حيث ديكنهم اإلضافة والتعديل على 

النصوص ، وإعادة التحرير والتصويب يف ادلناقشات مع أستاذ ادلقرر ، واليت تفتح باباً 
بُت لطالب واألستاذ من التعاون مناقشة بعض فقرات ادلقرر ، وفائدهتا أن تعطي للمعلم 

مؤشراً عن مدى استيعاب ادلتعلمُت دلادة ادلقرر ، وينبغي أال تدخل ىذه اإلضافات 
ضمن ادلادة العلمية األصلية للمقرر إال بعد فحصها ومراجعتها واعتمادىا من قبل 

. ادلختصُت يف ادلقرر

 



. معايير ضبط الجودة: المبحث الثالث 
اعتنت مؤسسات التعليم كافة دبا يسمى جودة التعليم ، ووضع ادلختصون معايَت 
تضمن جودة كل ما لو عالقة بالعملية التعليمية ، وكان من بُت ما أفرد باالىتمام معايَت 

تكتسب معايَت ضمان " ضبط اجلودة يف ادلقررات الدراسية ادلصممة لبيئة التعلم اإللكًتوين ، 
اجلودة أمهية خاصة يف رلال التعلم اإللكًتوين ، وسبثل نقطة انطالق مهمة لفريق التصميم 
وخلذا ينبغي ربديدىا مبكراً وإخضاع عملية التصميم والتطوير دلقررات التعلم اإللكًتوين ، 

 . " ذلذه ادلعايَت
تتمثل رسالة ادلؤسسات التعليمية يف تقدمي التعليم وادلعرفة ألي شخص يرغب فيها ، وأن " 

لدى تلك ادلؤسسات مسؤولية ذباه طالهبا لتقدمي اخلدمة على أفضل ما يكون قدر اإلمكان 
وينبغي أن ........ ، وىذه ىي اقوة الدافعة الىتمام دبعايَت اجلودة  يف التعلم اإللكًتوين 

يكون ضمان ضبط اجلودة ومتابعتها معنياً بالربنامج التعليمي الشامل ، وسوف يتم من 
خالل ضمان اجلودة ربول التعليم عن بعد إىل أداة فاعلة يف كل من التعليم ادلستمر ونظام 

. " ادلدارس التقليدي
وتكمن أمهيتها يف أهنا تساعد يف التحقق من الوصول إىل أىداف ادلقرر اإللكًتوين  ، 
وربقيق الرضا لدى ادلتعلم حبيث تكون احلصيلة التعليمية أكرب أو مساوية للمجهود الذي 

يبذلو الطالب ، وعملية تطوير ادلقررات عملية معقدة ينبغي عدم التعجل فيها ، ويلزم األخذ 
دبا قد استقر عليو اىل االختصاص ، وااللتزام بأمور ربقق اجلودة العالية للمقرر ادلراد تطويره 

: ، ومن تلك األمور 
استخدام النماذج  العلمية يف تطوير ادلقررات ، اليت تضبط جودة ادلقرر ، ومنها  -1

أو التاءات اخلمس ، وىو من أصلح النماذج ادلوصلة إىل  (ADDIE)النموذج 
ضبط اجلودة يف ادلقررات ، ويتكون من مخس خطوات مرتبة ومتداخلة يف بعضها 

 :
a. ويف ىذه اخلطوة يتم تعريف ادلقرر ، وأىدافو ، والفئة ادلستهدفة  : التحليل

بادلقرر ، والبيئة التقنية اليت سيقدم فيها ادلقرر ، والربرليات والنظم اليت 
 .تساعد يف إجياد ادلقرر اإللكتورين

 



b. ويتم يف ىذه اخلطوة ، التفاعل بُت فريق التطوير ، وربديد  : التصميم
 .أسلوب التعلم ، ودور ادلعلم وادلتعلم ، وطريقة التفاعل والتواصل بينهما

c. يتم فيها ربويل مواصفات التصميم إىل مقرر إلكًتوين ، ويتم فيها : التطوير
 .التنقيح والتعديل وادلراجعة بُت اعضاء فريق التطوير

d. وىي مرحلة إدخال ادلقرر للعمل ، وذبريبو يف صيغتو النهائية ،  : التنفيذ
 .وتعميمو لالستخدام الكامل

e. ويتم ىنا التحقق من جودة الربنامج ، ومدى ربقيقو لألىداف اليت  : التقويم
 .وضع من أجلها

 : الحماية  -2

من العناصر ادلهمة دلعرفة جودة ادلقرر اإللكًتين ىو سبيزه باحلماية الكافية واليت سبنع عنو 
أي ضرر يف زلتواه العلمي أو بررلياتو التقنية ، وكذلك محاية بيانات ادلستخدمُت من 

. االخًتاق ، واحملافظة على اخلصوصية اليت حيتاج إليها الطالب يف مثل ىذه البيئة 
ومن ادلهمات األساسية للحماية توفر الربرليات الداعمة دلكافحة الفَتوسات اليت قد 

تنقل إىل أنظمة التعلم اإللكًتوين من خالل الروابط اخلارجية للمقرر ، أو شلا يوجد يف 
   . ادللفات اليت يقوم ادلستخدمون برفعها إىل النظام

 .موثوقية المصادر  -3

فمن أجل أن تكون ادلقررات يف احلديث الشريف ذات أصالة علمية جيب العناية التامة 
بادلصادر اليت يستقى منها احملتوى العلمي للمقرر،وىذا واجب ادلتخصص يف احلديث 

. الشريف سواء كان يف ىذا اجملال أو غَته
وديكن ربط ادلقرر بعدد من ادلصادر اإللكًتوين ادلعتمدة ، وادلوثوق باجلهات اليت قامت 

 .ببنائها ، حىت يعطي قوة علمية للمقررات احلديث الشريف

 .حماية الحقوق الفكرية -4

وادلقصدو منها توثيق النصوص اليت توضع يف زلتوى مقررات احلديث الشريف ، وإعادة 
الفضل ألىلو يف كل ما ينقل من علوم ومعارف يف ثنايا ادلقرر، وعدم التساىل يف نقل 

 



النصوص ، وأن تكون ادلصادر العلمية ادلستخدمة مرخصة لالستخدام من قبل ادلالكُت 
. حلقوق التأليف والنشر

ولذا ينبغي ذكر ادلراجع وادلصادر اليت أخذت منها ادلادة العلمية ، وامساء ادلؤلفُت 
. للمحتوى التعليمي ، واسم ادلؤسسة التعليمة اليت قامت بتصميم ادلقرر

. اعتماد المقرر -5
ينبغي بعد االنتهاء من ادلقرر عرضو على جلنة علمية من قبل ادلتخصصُت يف احلديث 

الشريف إلجازتو ، وعلى فريق من ادلتخصصُت يف التصميم التعليمي ،  كما ينبغي 
عرض ادلقرر على جهات أخرى مستقلة دلراجعتو والتأكد من توفر الشروط ادلعايرية يف 

. اجلودة
: الموضوعية والدقة - 6

ينبغي أن يتسم ادلقرر ادلصمم بادلوضوعية ، وأن يكون يكون ترتيب مفرداتو موضوعياً ، 
وأن يتحرى ادلؤلفون للمقرر فيو الدقة يف بناءه وتصميمو حىت حيقق الغرض من التصميم 

. ، وحىت ال توجد األخطأ اليت تنفر ادلتعلم من متابعة التحصيل العلمي

 



. المواصفات الخاصة بالحديث الشريف: الفصل الثالث 
. المواصفات المتعلقة باإلسناد: المبحث األول 

 
فعند تصميم مقرر يف احلديث الشريف فإنو ينبغي العناية بإسناد احلديث عناية تامة 

: ، وشلا ينبغي العانية بو يف ذلك عدد من العناصر أمهها 
. إظهار رجال اإلسناد كامالً حلديث الباب -1
 .(ح)التنبيو على ما يوجد من ربويالت يف إسناد احلديث  -2

 .رسم شجرة اإلسناد ليعرف الطالب الشيخ من التلميذ -3

ربديد مدار احلديث الذي تنتهي إليو طرق احلديث ليتمكن ادلتعلم من  -4
 .سبييز طرق احلديث بعضها عن بعض

عند وضع ادلؤشر على أحد الرواة تنبثق شاشة جديدة للتعريف بالراوي ،   -5
 :متضمنة للعناصر األساسية يف ترمجة كل راٍو كما يلي 

امسو ، ونسبو ، طائفة من شيوخو من بينهم شيخو يف حديث الباب ، طائفة من 
تالمذتو من بينهم الراوي عنو يف حديث الباب ، شيئ من فضائلو ومناقبو و 

أقوال أىل العلم فيو باجلرح والتعديل ، القول الراجح فيو عند االختالف يف حالو 
. ، سنة وفاتو

الربط بُت ترمجة الراوي ، وروايتو ذلذا احلديث ، من حيث االتصال  -6
 .واالنقطاع ، وغَتىا

 .بيان حكم كل حديث يرد يف أثناء ادلقرر من حيث القبول والرد -7

 .بيان لطائف اإلسناد -8

اسم الكتاب ، وادلؤلف ، واجلزء : زبريج احلديث زبرجياً متوسطاً ، ببيان  -9
 .والصفحة ورقم احلديث 

عند وجود مصطلح جديد أو عبارة مومهة عند الكالم عن اإلسناد أو  -10
 .الرجال ينبغي توضيحها يف نافذة مستقلة

 



. المواصفات المتعلقة بالمتن: المبحث الثاني 
 

: وشلا ينبغي العناية بو شلا يتعلق دبنت احلديث عند تصميم مقررات احلديث الشريف ما يلي 
 .العناية التامة بالنص القرآين الوارد يف ادلنت ، باستخدام الرسم العثماين -1

. أن يكون منت احلديث منقوالً من أحد ادلراجع األصلية للحديث -2
. أن يوضح ادلرجع الذي أخذ منو لفظ احلديث -3
. أن يكون النقل سليماً من التصحيف والتحريف -4
. ينبغي أن يكون النص مشكوالً بطريقة سليمة -5
أن توجد خاصية مساع احلديث حىت يتدرب الطالب على نطق أفاظ احلديث  -6

. بصورة صحيحة
أن يكون القارئ للحديث من ادلتخصصُت يف احلديث الشريف اجمليدين للغة  -7

. العربية وأساليبها
. سبييز كلمات غريب احلديث بلون سلتلف عن بقية ادلنت -8
سبكُت خاصية عند وضع ادلؤشر على أي كلمة من الغريب أن يعرض شرحها يف  -9

. صفحة مستقلة موثقاً من أحد كتب غريب احلديث ادلعتربة
سبكُت خاصية مقارنة منت احلديث ادلختار مع بقية متون احلديث ، وبيان  -10

. الفروقات بُت تلك ادلتون
بيان حكم تلك الفروق ىل ىي من زيادة الثقات أم من ادلختلف فيو بُت الرواة  -11

. فيبُت حينئذ حكم تلك الزيادة
إجياد خاصية حفظ منت احلديث وذلك بتمكُت الطالب من إكمال الفراغات  -12

. يف صفحة أخرى وتصحيحها ألياً 
: ينبغي أن يتضمن الدرس شرحاً وافياً للحديث يتكون من العناصر التالية  -13

. بيان مناسبة احلديث دلوضوع الدرس - أ
. شرح فقرات احلديث فقرة فقرة  - ب
. معٌت احلديث اإلمجايل بالربط بُت فقراتو - ت

 



. ربط احلديث بغَته من النصوص الشرعية يف موضوع الدرس - ث
. بيان للمسائل احلديثية ادلتعالقة بادلنت ، مثل مشكل احلديث ، وسلتلف احلديث - ج
بيان ادلسائل الفقهية ادلستنبطة من منت احلديث بًتتيب أقوال العلماء حسب  - ح

. ادلذاىب الفقهية ، وبيان الراجح بالدليل أوالتعليل
. بيان الفوائد العامة ادلستنبطة من احلديث - خ
 .ربط احلديث بواقع احلياة اليت يعيشها الطالب - د

 
 

 



. مهام المتخصص في الحديث أثناء عملية التصميم: المبحث الثالث 
 

-  تربوية– علمية –فألن عملية تصميم ادلقرر مركبة ومتداخلة من عناصر ثالثة 
 :تقنية ، فيجب أن يتكون فريق التطوير من ثالثة متخصصُت 

 .متخصص يف احلديث الشريف وعلومو - أ

 .متخصص يف التصميم التعلمي - ب

 .متخصص يف تطوير الربرليات - ت

ولكل واحد منهم وظائفو اليت جيب عليو القيام هبا ، وأوكد ىنا على أمهية وجود ادلتخصص 
: يف احلديث الشريف ، والذي ينبغي عليو القيام دبا يلي 

ربديد القدر ادلمكن من ادلقرر الذي ديكن تطويره فبعض ادلعارف ال ديكن  -1
تطويرىا إلكًتونياً ألن التطوير التقٍت لبعض ادلفردات قد يكون قاصراً عن 

. توصيل اذلدف من تدريس تلك الفقرة من ادلقرر
الًتكيز على األىداف الًتبوية للمقرر ، وأن تكون الوسيلة ادلستخدمة مناسبة  -2

 .لتحقيق اذلدف

استخدام الوسائل ادلتاحة يف األنظمة التقنية اليت تنمي لدى متلقي مقرر  -3
احلديث الشريف مهارات وملكات التعلم كحفظ منت احلديث ،وفهم معناه 

، وكيفية تطبيقو يف واقع احلياة ، والقدرة ربليل زلتوى احلديث الشريف ، 
. واالستنباط منو

ربديد القدر الالزم الذي جيب على ادلتخصص يف احلديث وعلومو أن يقوم  -4
بو أثناء تدريس ادلقرر ، وأال يتحول ادلقرر إىل مادة إلكًتونية جامدة تغفل 

. دور ادلعلم يف عملية الشرح والتواصل العلمي مع الطالب
ربط ادلعارف ادلستخرجة من احلديث الشريف بالواقع ادلعاصر ، وذلك  -5

باستخدام األمثلة احلية من واقع ادلتعلم ، حيث يتوفر يف الشبكة العنكبوتية 
الكثَت من ادلصادر الصوتية والصورية اليت تساىم يف توصيل وتوضيح وتثبيت 

. ادلعلومة بأسرع وأسهل طريقة

 



التنبو إىل ضرورة محاية النص الشرعي من أن يتدخل فيو أي طرف آخر ،  -6
بالزيادة أو النقصان ، وأال يتاح للمستخدمُت إمكانية إعادة ربرير نص 

احلديث الشريف ، أو النصوص العلمية األخرى وأقوال أىل العلم ادلرتبطة 
. بو

التأكد من أن الصور و األصوات ومقاطع الفيديو ادلستخدمة يف مقررات  -7
. احلديث الشريف خالية شلا خيالف تعاليم الشريعة اإلسالمية 

. وضع سبهيد للدرس يربط الدرس دبا سبقو من الدروس -8
 .توضيح ادلفاىيم اجلديدة اليت يتناوذلا منت احلديث الشريف -9

 .وضع كلمات تكون كمداخل أولية دلوضوعات ادلقرر -10

استخدام أدوات البحث ادلتنوع يف ادلادة العلمية ، لتسهيل الوصول إىل  -11
 .ادلعلومة على ادلتعلم

عند اإلحالة إىل مراجع إضافية ينبغي أن تكون متوفرة يف مكتبة مراجع ادلقرر  -12
(. PDF)، وأن تكون على ىيئة كتب مصورة 

 



: الخاتمة 
. احلمد هلل حق محده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده       أما بعد

: فقد خرجت من ىذا البحث بعدة نتائج وتوصيات ، فأىم النتائج 
. أن التقنية يف ىذا العصر قد طغت على كثَت من جوانب حياة الناس -1
أن على ادلهتمُت توجيو تلك التقنيات التوجيو اإلجيايب واالفادة منها يف  -2

 .اخلَت

من أىم ابواب اخلَت ىو خدمة العلوم الشرعية ، اليت هبا حياة الروح ،  -3
 .وصالح احلال يف الدارين

أن على ادلتخصصُت يف كل فن وضع ادلواصفات اليت يروهنا مناسبة  -4
 .لتخصصهم

أن معايَت اجلودة يف تصميم ادلقررات ادلعتمدة هتدف إىل أن يؤدي ادلقرر  -5
 .اذلدف من تصميمو

أن للحديث الشريف مواصفات ينبغي االىتمام هبا عند تصميم مقررات  -6
 .احلديث الشريف وعلومو

: وأىم التوصيات 
حث أعضاء ىيئة التدريس يف احلديث وعلومو للمبادرة باألخذ هبذا األسلوب  -1

. احلديث يف التعليم
أن تقوم األقسام العلمية ادلتخصصة يف احلديث الشريف وعلومو تطوير مناذج علمية  -2

 .عملية لتصميم ادلقررات لبيئة التعلم اإللكًتوين

إقامة دورات تدريبة ، وورش عمل لتطوير مهارات أعضاء ىيئة التدريس لتمكينهم  -3
  . من التفاعل اإلجيايب مع ىذه الوسائل احلديثة

العمل على إجياد عالمة جودة سبنحها مؤسسة متخصصة سبنح للمقررات اليت توفرت  -4
 .فيها ادلعايَت العلمية يف التصميم

.واحلمد هلل الذي يسر وىدى ، ولو احلمد يف اآلخرة واألوىل

 



 : الهىاهش 
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