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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

  األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ال يوجد . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - ال يوجد التعليم المدمج  2

 - ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

 - ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

 - ال يوجد أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 ال يوجد إستوديوأو معمل  2

 ال يوجد إضافيةدروس  3

 ال يوجد )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
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 ساعات التعلم األخرى*

 4 ساعات االستذكار 1

 4 الواجبات 2

 28 المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 40 اإلجمالي 

، ويشقمل للق : جميقع أنشقطة القتعلم، مثقل: سقاعات االسقتلكار، للمققررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيقق مخرجقات القتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت اللي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 أعالمها وأبرز ، األربعة الملاهب وأصول ، الفقهاء اختالف وأسباب ونشأته، الفقه علم مبادئيتعرف الطالب من خالل هلا المقرر على 

 ، اآلنيةو،  حكمهو ، السؤر، ووأقسامها والمياه، ، النجاسة إزالة وكيفية وحكمتها، وأحكامها، ، وأقسامها ، الطهارة، و ،ومصادرها

 ،حكمته و ، وأحكامه ومشروعيته، ، والتيمم ونواقضه، ، ومكروهاته وسننه، وفرائضه ، وصفته ، والوضوء وآدابه، وأحكامه واالستنجاء

 ، والنفاس ، والحيض.  بها يتعلق وما ، والجبيرة والجوربين ، الخفين على المسح وأحكام ، وأحكامه ، وموجباته وأنواعه، ، والغسل

، كما أن هلا المقرر يحوي أيضا تعريف الصالة ، وبيان منزلتها ، وحكم تاركها، وشروطها ،  أحكام من بها يتعلق وما واالستحاضة،

 واأللان واإلقامة ، وآداب المشي إلى الصالة.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 األربعة ، وأبرز أعالمها، ومصادرها.أن يعرف الطالب مبادئ علم الفقه ونشأته، وأسباب اختالف الفقهاء ، وأصول الملاهب 

 أن يعرف الطالب أحكام الطهارة، وكيفية االستنجاء وآدابه.

 أن يعرف الطالب كيفية الوضوء الشرعي )فرائضه، وسننه، وآدابه(، وأن يعرف كيفية الغسل الشرعي )فرائضه وسننه، وآدابه(

 ين والجوربين والجبيرة، وما يتعلق بلل   من أحكام أن يعرف متى يشرع التيمم وأحكامه ، وأحكام المسح على الخف

 أن يعرف ما يتعلق بالحيض واالستحاضة والنفاس من أحكام.

 أن يعرف الطالب أهمية الصالة ومكانتها وحكم تاركها.

 أن يعرف الطالب أحكام األلان واإلقامة ، والصفات المعتبرة  في المؤلن ، وما يستحب في األلان 

 الشروط المطلوبة للصالة و آداب المشي إليها. أن يعرف الطالب

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  الفهم و  المعرفة 1

1.

1 
مفهوم أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و المصطلحات األساسية في  

 الطهارة و الحدث  و الصالة و األذانالعبادة    و النية و 

 1ع

1.

2 
العباادة و النياة المتعلقة ب  الحديثة التطورات المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصص

 و الصالة و األذان و الطهارة و الحدث

 2ع

1.

3 

 3ع 

  المهارات 2

2.

1 
النياة فيي ضضيايا أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   لمعالجة القضايا و المشكالت  

 من الحدث  و الطهارة 

 1م

2.

2 
 أو المعقّيدة  والمشيكالت القضيايا فيي والبحي  والتحقّق لالستقصاء، أساليب أن يمارس 

 في البحوث الخاصة بفقه الطهارة والصالةالمعاصرة 

 2م

2.

3 

 3م 

2.

4 

 4م 

  القيم 3

3.

1 
 1ق فقه الطهارةمن خالل  .أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية

3.

2 

 2ق 

3.

3 
فيي فهميه لفقيه أن يقود  فرق العمل بمرونة وفاعلية، وتحّمل مسؤولية تطوير المهني 

 الطهارة 

 3ق

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  ضائمة الموضوعات م

 2 .،ومصادرها أعالمها وأبرز ، األربعة الملاهب وأصول ، الفقهاء اختالف وأسباب ، ومبادئه الفقه علم نشأة 1

 2 تحكقم التقي العامقة القواعقد أبقرز، والعبقادات فقي وأثرهقا النيقة، والعبقادة مفهقوموفيقه  :العبقادات فققه إلقى المدخل 2
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 .العبادات

3 

 وأنواعه، معناه،و الحدث، ووحكمها وأنواعها، معنى الطهارة، : وفيهبه المتطهر الماء وأنواع وأحكامها الطهارة

 الكثيقر المقاء حقدو .المعالجقة الميقاه وحكم نوع، بكل التطهر وحكم بينها، والفروق المياه، أقسام، ونوع كل وحكم

 والمالبقس الميقاه طهقارة فقي والشق  االشقتباه أحكقام، وفيقه النجاسقة وأثقر الحديثة، بالمقادير وبيانه القليل، والماء

 .الصالة ومواضع واألماكن

2 

4 
 والفضقة القلهب آنيقة اتخقال أحكقام، ومنهقا نقوع كقل استعمال وحكم، األواني أنواع: وفيه استعمالها وأحكام اآلنية

 .بالدباغ الميتة جلد طهارة،و استعمالها وحكم والفضة، اللهب غير من الثمينة األواني اتخال، وواستعمالها

2 

5 
 اسقتقبال، والحاجقة وقضقاء الخالء دخول آداب: وصفتهما ، وشروطهما، ووآدابهما واالستجمار االستنجاء أحكام

  .الحاجة قضاء وقت واستدبارها القبلة

2 

6 

 والمسقتحب واألنثقى، للقلكر وحكمقه تعريفه،: الختان. وحكمتها بسنن الفطرة المراد  :السوا وأحكام الفطرة سنن

 اإلبقط، نتقف. ووقتقه وحكمه، تعريفه،: األظفار تقليم. ووقته به، يكون وما وحكمه، تعريفه،: االستحداد. وقته في

:   السقوا .أحكقام مقن بقلل  يتعلقق ومقا والقرأس، واللحيقة الشقارب شقعر فقي السنة. فيه والسنة وحكمه، تعريفه،

 أدوات مققن   السققوا مقققام يقققوم مققا ،وحكققم وكيفيتققه   التسققو وقققت فققي والمسققتحب وفضققله، وحكمققه، تعريفققه،

 .التنظيف

2 

7 

ه، وشققروط وسققننه ومكروهاتققه الوضققوء  فققروضوفيققه بيققان ل :ونواقضققه وسققننه، وشققروطه، الوضققوء، أحكققام

 ه ،نواقض، و الوضوء صفة، ووالحدث الطهارة في الش  أحوال، ووأحكامها لها، واالستدالل ،بكل منها والمراد

ً  المحدث منه يمنع ما، ووأحكامها لها، واالستدالل بها، والمراد  .أصغر حدثًا

2 

8 
 والغسققل الكامققل الغسققل صققفة، ووأحكامهققا لهققا، واالسققتدالل بهققا، والمققراد : وأحكامققه وصققفته الغسققل موجبققات

ً  المحدث منه يُمنع ما، والوضوء عن الغسل إجزاء، والمجزئ  .أكبر حدثا

2 

9 

 ابتقداًءً  حالمسق مقدة، ووكيفيتقه والحوائقل، الخفقين علقىح المسق شقروط: وفيقه والحوائقل الُخفقين على حالمس أحكام

، الحوائقل وسقائر والجبقائر والجوارب الخفين على حالمس أحكام أبرز، وأحكام من لل  على يترتب وما وانتهاًًء،

  .كل لل  على حالمس مبطالتو

2 

10 

 للق  فقي الخقالف وأثقر رافقع  أو حمبي هو وهل منه، والحكمة مشروعيته وأدلة، معناهو :وأحكامه وصفته التيمم

 ومسقحه المقريض تقيممه، ومبطالتق،و التقيمم صقفة، والتقيمم صقحة فقي بعضقها أو تخلفهقا وأثقر التقيمم، شروط،و

 .وغسله

2 

 2 .النجاسات تطهير كيفية، وعنها المعفو النجاسات: ووأحكامها وأقسامها النجاسة 11

12 

 ومنتهقاه المقرأة فيقه تحقيض سقن   أدنقى: والمراد بها ،وصفة الدم فيها ، ووأحكامها والنفاس واالستحاضة الحيض

 دم بقين والفقرق، والنكقاح العبادات أبواب في أحكام من بالحيض يتعلق ما، ووأكثرها وغالبها الحيض مدة أقل،و

 والفقرق،  حكمهقا فقي ومقن المستحاضقة تطهقر وكيفية وأحكامها، ةالمستحاض وأحوال الحيض، ودم االستحاضة

، والنكقاح العبادات أبواب في أحكام من بالنفاس يتعلق ما،و وأكثره هوأقل ، النفاس ومدة الحيض،و دم النفاس بين

 .الحمل أثناء الحامل من الدم خروج أحكامو

4 

13 
  واإلقامقققة األلان صقققي  ، وبيقققان  وشقققروطهماواإلقامقققة ، األلانبققق تعريقققف: وفيقققه الوأحكامهمقققا واإلقامقققة األلان

 .لسامعه يسن وما،  ، وما يستحب في األلان المؤلن في  المعتبرة الصفاتو

2 

14 

  شقروط، وتاركهقا وحكقم ومكانتهقا، ومشروعيتها، ، الصالة تعريف : وفيهوشروطها ومشروعيتها الصالة حقيقة

بالنسبة للرجل والمرأة  ، والطهارة من   العورة سترة، والوقت دخولالصالة والتي منها: الطهارة من الحدث ، و

وما يتعلق بكل هله الشقروط  ، النية، و وما يجب له القبلة استقبالو النجاسة في البدن والثوب وموضع الصالة ،

 من أحكام ومسائل فقهية.

2 

 30 المجموع
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 د. التدريس والتقييم:

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الفهم و  المعرفة 1.0

1.1 

يفهررم  الريريررات و  المبررادف والمفررا يم و أن يعرررو و  

المصرطلحات اسساسرية فري مفهروم العبرادو    و الريرة و 

 الطهارو و الحدث  و الصالو و اسذان

  اختبارات شفهية -1 المحاضرات  -

1.2 

أن  يعرو و يفهم التخصر  المبرري  علرى التطرورات 

و الحديثة  المتعلقة بالعبادو و الرية و الطهارو و الحدث 

 الصالو و اسذان

 نشاط داخل الصف -2 جلسات الحوار والمناقشة  -

…    

 المهارات 2.0

2.1 

أن يطبرررل المفرررا يم والمبرررادف والريريرررات   لمعال رررة 

القضايا و المشكالت  فري قضرايا الريرة و الطهرارو  مر  

  الحدث

 االختبارات المحاضرات  ـ

2.2 

والبحر  فري أن يمارس  أساليب لالستقصاء، والتحقّرل 

القضايا والمشكالت  المعقّدو أو المعاصرو في البحروث 

 الخاصة بفقه الطهارو والصالو

 التكليف البحثي جلسات الحوار والمناقشة - 

2.3    

2.4    

 لقيما 3.0

3.1 
أن يتمثررل بالرها ررة واسخالقيررات المهريررة واسكاديميررة  

 م  خالل فقه الطهارو

 اإللقاء جلسات الحوار والمناقشة

3.2    

3.3 
أن يقود  فرق العمل بمرونة وفاعلية، وتحّمل مسؤولية 

  تطوير المهري في فهمه لفقه الطهارو
 التكليف البحثي مناقشات  وأبحاث 

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توضيت التقييم

 )باسسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 100 -10 10، 7   االختبار الشهري 1
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 يميالتق أنشطة م
 توضيت التقييم

 )باسسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 100-10 15 -1   الواجبات 2

 100-10 9  االختبار النهائي 3

 100-10 13 االختبارات القصيرة 4

 100-60 15 المشروعات البحثية الصغيرة 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

  ساعات أسبوعياً( )أربعالساعات المكتبية   -

 .التواصل عبر وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية -2 

 .التواصل عبر موقع الجامعة اإللكتروني وصفحة الكلية -3 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 مصادر التعلم:. قائمة 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 مؤسسة الرسالة الناشر اسم،  المقدسي الدين بهاء، ل العمدة شرح العدة

 النفائس دار األشقر هللا عبد سليمان عمر /للدكتور اإلسالمي والفقه الشريعة إلى المدخل

 المساندةالمراجع 

 بالرياض هجر مكتبة الحنبلي المقدسي قدامة بنال  أحمد اإلمام فقه في المغني

 الجوزي ابن دار العثيمين صالح بن محمد لشيخا المستقنع زاد على الممتع الشرح

 م 2008 - 1429 العربية الثقافة دار دبور محمود أنور/  د اإلسالمي التشريع مصادر

 موقع الرئاسة العاملة للبحوث العلمية واإلفتاء، ومواقع الم امع الفقهية اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة  ىأخر

 

 والتجهيزات المطلوبة:المرافق . 2

 متطلبات المقرر العناصر

قاعة تدريسية مجهزة ومعدة للعروض التقديمية التي يقوم بها األستال والطلبة تتسع    المرافق

مققزودة بمقاعققد متحركققة، وطققاوالت مسققتديرة، وسققبورة عاديققة  طالققب،{ 25-35}
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 متطلبات المقرر العناصر

وورقيققة، ومنبققر متحققدث "مناسققب"، مققع نظققام صققوتي متكامققل وميكرفونققات بققدون      إلخ( ، قاعات المحاكاوالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 نظام تكييف حديث وإضاءة مناسبة.   أسال ، مع

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورو الذكية، البرم يات(

 جهاز كمبيوتر   -

 (Data Show)جهاز عرض البيانات  -

 السبورة اللكية ، واستخدام القلم اإللكتروني -

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخص () أخرى تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تحريري ـ شفهي  أعضاء  يئة التدريس االختبارات   -

 إلكترونية   أعضاء  يئة التدريس، والطالب  استبانة التقييم  (االستبانة )   -

 مراقشات واختبارات شفهية وتحريرية أعضاء  يئة التدريس  والقيادات  المقابلة ) لعينة من طلبة المقرر(  -

 مصادر التعلم     إلخ(مخرجات التعلم للمقرر، ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل  فاعلية التدريسم االت التقويم 

 تم تحديد ا(يأخرى ) ،المراجع الريير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء  يئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 م لس قسم الدراسات اإلسالمية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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