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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

العام  / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وى السابعتالمس -هـ  1442الدراسي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 2أحاديث أحكام

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 28              عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 28                 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
يا والدين ومعاملة الربا وبيع العينة والرشوة وباب العرا أبوابيتناول مقرر إجباري في قسم الدراسات اإلسالمية؛  .2

العلماء  طستنباافي عرض تحليلي يعني بكيفية   الجار  والشفعة  واللقطة والهدية والوصية وباب النكاح وأحكامه،

ي تلك فلألحكام الشرعية من األحاديث، ويسلط الضوء على مآخذ العلماء في اجتهاداتهم وأسباب اختالفهم 

 األحاديث.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

رايا والدين الربا وبيع العينة والرشوة وباب الع أبوابأن يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في  .1

 . ومعاملة الجار  والشفعة  واللقطة والهدية والوصية وباب النكاح وأحكامه

 أن يدرك الطالب كيفية استنباط العلماء لألحكام الشرعية من األحاديث.  .2

 أحاديث األحكام وشرحها.أن يلم الطالب بمصادر  .3

 أن يعرف الطالب جملة من األحاديث التي تدور عليها أحكام األبواب الفقهية. .4

 .  أن يعرف مآخذ العلماء في اجتهاداتهم وأسباب اختالفهم.5                  
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

شب   الرببا  بيبا الني با  الر أبواب  أن يذكر الطالب  أوب أ أداثيبأل اادكبا   ب  أ 1.1
بببا   بببا  النرايببا  الببثين   نا اببا الشببار   الشبب نا   الاوطببا  ال ثيببا  ال وببيا  

 .ال كاح  أدكا ه

 K1 

 K2  أن يو ف  ؤل ات ال دثثين  شر د   الدثيثيا 1.2

 K1  ااداثيأل شردا إش اليا  ا إظ ار  ا  ي ا  ن   ائث  أدكا أن يشرح الطال   1.3

 K1 ان يذكر االدكا   ال ست اث   ن االداثيأل .1.4

  المهارات 2

 S1 النبوية ألحكام الشرعية من األحاديثستنبط الطالب اأن ي 2.1

 S2 ة روح الحديثشيميز بين مؤلفات املحدثين وبين كتب الأن  2.2

 S1 ..الطالب وجه داللة الحديث  أن يستنبط أن  2.3

 S2 أن يقارن بين كتب شروح الحديث ومناهج املؤلفين فيها 2.4

  القيم 3

 V1 ..واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرينبالقيم  أن يلتزم 3.1

 V1 يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

 V2 املطلوبة. باملهام ملتزًماأن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث  3.3

 V2 اثناء قيادته لفريق العمل مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 حديث ) اذا تبايعتم بالعينة( –حديث الذهب بالذهب  –حديث ) لعن هللا آكل الربا  1

2 
لى حديث ) لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشيي والمرتشيي(  حيديث  ) رخيو رسيول هللا صي

 هللا عليه وسلم في العرايا(
2 

 2 كل قرض جر منفعة فهو ربا ()  –) من أخذ أموال الناس يريد أداءاها أدى هللا عنه(.  3

4 

ليى عحديث ) أن رسول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  حجير  –حديث ) لي الواجد يحل عرضه وعقوبته( 

 معاذ ماله(

 (حديث ) ال يجوز المرأة عطية اال بإذن زوجها 

2 

 
رجيل ديث ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى بالح – ) ان المسألة ال تحل اال ألحد ثالثة .(

 المتوفى عليه الدين.(  
2 

 2 من اقتطع شبرا من االرض(. ديث )ح -حديث )ال يمنع جار جاره  أن يغرز خشبه في جداره.(  5

6. 
 هللاقال  – حديث ) كسب الحجامة خبيث( –حديث ) قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة. ( 

 عز وجل: ) ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة.(
4 

7 
 صي به (حديث ) ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يو –حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة. 

 حديث )أصاب عمر أرضا بخيبر.( حديث ) أن أباه نحله غالما (.
4 

 2 حديث ) الناس شركاء في ثالث.(  –ديث ) تهادوا تحابوا( ح  -حديث ) العائد في هبته(  8

9 
ن أمي  اهللاحديث عائشة رضى هللا عنها ) أن رجال أتى النبي سلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول 

 حديث ) تنكح المرأة ألربع ( –لباءة فليتزوج( حديث ) من استطاع منكم ا -افتلت نفسها.(
4 

10 
نكح ث ) ال تحدي –حديث )أعلنوا النكاح (  –حديث ) اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر ( 

 البكر حتى تستأمر.(
2 

 28 ال ش  ع                                      
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 أبواب أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في أ

الربييا وبيييع العينيية والرشييوة وبيياو العرايييا والييدين 

 ومعاملة الجار  والشفعة  واللقطة والهديية والوصيية

 .وباو النكاح وأحكامه

 االختبارات الشفوية الصغيرةمجموعات النقاش 

1.2 
املناقشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  املحاضرة النظرية.  أن يصنف مؤلفات املحدثين وشروحهم الحديثية

 املحاضرات

1.3 
أن يشااااااارح الطالاااااااب األحادياااااااث شااااااارحا  جمالياااااااا ماااااااع 

   ظهار ما فيها من فوائد وأحكام

املناقشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  العصف الذهني

 املحاضرات

 االختبارات التحريرية .املحاضرة النظرية املستفادة من االحاديثان يذكر االحكام   1.4

 المهارات 2.0

2.1 
ألحكااااااااااااااام الشاااااااااااااارعية ماااااااااااااان سااااااااااااااتنبط الطالااااااااااااااب اأن ي

 النبوية األحاديث

في مجموعات صغيرة  التدريب

 كورش العمل

البحاااااااااااااااااااااااااااااااااوث التطبيقياااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 . الجماعية

2.2 
روح شاايميااز بااين مؤلفااات املحاادثين وبااين كتااب الأن 

 ة الحديث

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث

 

2.3 
 تقويم الحاالت الدراسية التعلم الذاتي ..الطالب وجه داللة الحديث  أن يستنبط أن 

 

2.4 
أن يقااااااااااارن باااااااااااين كتاااااااااااب شااااااااااروح الحاااااااااااديث ومنااااااااااااهج 

 املؤلفين فيها

 البحوث التطبيقية العصف الذهني

2.5 
ألحكااااااااااااااام الشاااااااااااااارعية ماااااااااااااان سااااااااااااااتنبط الطالااااااااااااااب اأن ي

 النبوية األحاديث

في مجموعات صغيرة  التدريب

 كورش العمل

البحاااااااااااااااااااااااااااااااااوث التطبيقياااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 . الجماعية

 القيم 3.0

3.1 
واألخاااالق اإلساااالمية فاااي تعاملاااه ماااع باااالقيم  أن يلتااازم

 ..اآلخرين

 املالحظة املباشرة حضور ورش عمل

 تقويم األقران العمل في مجموعات يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

3.3 
 ملتزًمااااااااأن يتعااااااااون ماااااااع زمالئاااااااه فاااااااي كتاباااااااة البحاااااااوث 

 املطلوبة. باملهام

 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

3.4 
اثناء قيادته لفرياق  مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم

 العمل

بطاقااااااااااااااة مالحظااااااااااااااة لتقياااااااااااااايم  .ستراتيجية اتخاذ القرارا

 .األداء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3

 %30 12 فصليختبار تحريري ا 4

 %40 16 اختبار نهائي 6
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 مناقشة عروض تقديمية 7

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي. 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

  أسبوعًيا(. ساعات 4)لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي  الساعات المكتبية 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 . منحة العالم شرح بلوغ المرام لـ د. عبد هللا الفوزان 

 فتح ذي الجالل واإلكرام للشيخ محمد بن عثيمين 

 

 المساندةالمراجع 

 . سبل السالم لألمير الصنعاني 

  األخبار للشوكاني .نيل األوطار شرح منتقى 

 طرح التثريب ، للعراقي 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : ماقع بلمشكاةبإلسالمية 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

  بلفابئدصيدwww.saaid.net 

 ماقع بلشبكة بإلسالميةwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

وقاعييات العييرض،  المختبييرات،والمبيياني )قاعييات المحاضييرات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

  أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبيات للرجيوع إلييه

 عند الحاجة. 

 

 التخصو(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضااااور املتبااااادل بااااين األساااااتذة الااااذين 

يدرساااااااااااون املسااااااااااااق ذاتاااااااااااه ل فاااااااااااادة مااااااااااان 

 التدريسية. الخبرات

 مباشر األساتذة

التقاااااااااااارير السااااااااااانوية ال اااااااااااي تعااااااااااادها ادارة 

 الجودة والقسم األكاديمي.
 غير مباشر أعضاء القسم

 جراءات التحقق من معايير  نجاز 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة 

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 

هيئة تدريس مستقلين، والتبادل 

االختبارات أو بصورة دوريٍة لتصحيح 

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 مباشر األساتذة

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضااااور املتبااااادل بااااين األساااااتذة الااااذين 

يدرساااااااااااون املسااااااااااااق ذاتاااااااااااه ل فاااااااااااادة مااااااااااان 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالو، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 القسممجلس  جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


