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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

 لمستوى األولا -هـ  1442الدراسي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 ما ينطبق()اختر كل 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
ر في السف عن أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكام الصالةيتناول مقرر إجباري في قسم الدراسات اإلسالمية؛  .2

 يسلط الضوءالعلماء لألحكام الشرعية من األحاديث، و طفي عرض تحليلي يعني بكيفية استنبا  وصالة  الجماعة

 على مآخذ العلماء في اجتهاداتهم وأسباب اختالفهم في تلك األحاديث.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ر ي السفالصالة فأن يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكام  .1

 . وصالة  الجماعة

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

 أن يلم الطالب بمصادر أحاديث األحكام وشرحها. .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

م أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكاا 1.1
 .الصالة في السفر وصالة  الجماعة

 K1 

 K2  أن يصنف مؤلفات المحدثين وشروحهم الحديثية 1.2

 K1  أن يشرح الطالب األحاديث شرحا إجماليا مع إظهار ما فيها من فوائد وأحكام 1.3

 K1 ان يذكر االحكام  المستفادة من االحاديث ...1

م أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكااأن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في  1.4
 .الصالة في السفر وصالة  الجماعة

K1 

م أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكاا 1.5
 .الصالة في السفر وصالة  الجماعة

K2 

م أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في أبواب الطهارة وصفة الصالة وأحكاا 1.6
 .الصالة في السفر وصالة  الجماعة

 

  المهارات 2

 S1 النبوية ألحكام الشرعية من األحاديثستنبط الطالب اأن ي 2.1

 S2 ة روح الحديثشيميز بين مؤلفات المحدثين وبين كتب الأن  2.2

 S1 ..الطالب وجه داللة الحديث  أن يستنبط أن  2.3

 S2 ومناهج المؤلفين فيهاأن يقارن بين كتب شروح الحديث  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 المطلوبة. بالمهام 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  تعريف موجز بكتب أدلة األحكام عامة ، وبكتاب بلوغ المرام وشروحه 1

2 

 2حديث أبي سعيد الخدري : إن الماء طهور ال ينجسه شيء .. المياه ح

 5يحمل الخبث .. المياه ححديث ابن عمر : إذا كان الماء قلتين لم 

 37حديث عثمان :في صفة وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم .. الوضوء ح

2 

3 

. .فيه خحديث المغيرة بن شعبة : كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فأهويت ألنزع 

 63المسح على الخفين ح

 66ححديث صفوان : كان يأمرنا إذا كنا إذا كنا سفرا .. المسح على الخفين 

2 

4 

لحاجة اضاء حديث سلمان : نهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستقبل القبلة ..ق

 103ح

..الغسل حديث عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة .

   128ح

   139حديث عمار :إنما كان يكفيك أن تقول بيديك ... التيمم ح

4 

 4 226 عمرو : ما بين المشرق والمغرب قبلة ... شروط الصالة ححديث عبد هللا بن  5
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 233حديث أبي هريرة : إذا وطيء أحدكم األذى بخفيه .. شروط الصالة ح

 لرحلحديث أبي ذر : يقطع صالة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة ا
 245...سترة المصلي ح 

6. 

  284 يديه حذو منكبيه ... صفة الصالة ححديث أبي حميد الساعدي : إذا كبر جعل 

 ة ححديث عبادة بن الصامت : ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .. صفة الصال
294  

2 

7 

ر صفة يكب حديث أبي هريرة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إلى الصالة

 315الصالة ح 

 347فقاعدا .. صفة الصالة ح حديث عمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع 

2 

8 

ي فقام حديث عبد هللا بن بحينة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بهم الظهر ف

 349ركعتين .... سجود السهو ح 

جود حديث أبي هريرة : صلى النبي صلى هللا عليه وسلم إحدى صالتي العشاء .. س
  350السهو  ح 

2 

9 

ة ح بيده لقد هممت أن آمر بحطب .. صالة الجماعحديث أبي هريرة : والذي نفسي 

424 

 429حديث أبي هريرة : إنما جعل اإلمام ليؤتم به ... صالة الجماعة ح

  445حديث أبي هريرة : إذا سمعتم اإلقامة .. صالة الجماعة ح  

4 

10 

 ح   حديث أنس : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج ... صالة المسافر

457 

.. .الة حديث ابن عباس : أقام النبي صلى هللا عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الص
 459صالة المسافر ح 

2 

11 

. ة ..حديث سلمة بن األكوع : كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجمع

 470الجمعة ح  صالة

 479حديث أبي هريرة : إذا قلت لصاحبك انصت ... الجمعة  ح

 486هريرة : من اغتسل ثم أتى الجمعة  فصلى ما قدر له .. الجمعة ح حديث أبو 

2 

 28 المجموع                                      
 

 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 

الطالب أصول أحاديث األحكام في  أن يذكر
أبواب صالة العيدين والكسوف واالستساقاء 
و الجنائز والزكااة والصايام والحاج وأباواب 

 ..المعامالت

مجموعااااااااااات النقااااااااااا  
 الصغيرة

 االختبارات الشفوية

1.2 
وشاااروحهم  يصااانف مؤلفاااات المحااادثينأن 

 الحديثية 

المناقشااااااااااات خااااااااااالل  المحاضرة النظرية.
 المحاضرات

1.3 
األحاديااث شاارحا إجماليااا  أن يشاارح الطالااب

 مع إظهار ما فيها من فوائد وأحكام 

المناقشااااااااااات خااااااااااالل  العصف الذهني
 المحاضرات

 االختبارات التحريرية .المحاضرة النظرية ستفادة من االحاديثان يذكر االحكام  الم 1.4

 االختبارات الشفويةمجموعااااااااااات النقااااااااااا  الطالب أصول أحاديث األحكام في  أن يذكر 1.5
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

أبواب صالة العيدين والكسوف واالستساقاء 
و الجنائز والزكااة والصايام والحاج وأباواب 

 ..المعامالت

 الصغيرة

1.6 
وشاااروحهم  يصااانف مؤلفاااات المحااادثينأن 

 الحديثية 

المناقشااااااااااات خااااااااااالل  المحاضرة النظرية.
 المحاضرات

 المهارات 2.0

2.1 
ألحكاااام الشااارعية مااان ساااتنبط الطالاااب اأن ي

 النبوية األحاديث

فاااي مجموعاااات  التااادريب
 صغيرة كور  العمل

البحاااااااااوث التطبيقياااااااااة 
 . الجماعية

2.2 
يميااز بااين مؤلفااات المحاادثين وبااين كتااب أن 
 ة روح الحديثشال

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث
 

2.3 
الطالااب وجااه داللااة الحااديث  أن يسااتنبط أن 
.. 

 تقويم الحاالت الدراسية التعلم الذاتي
 

2.4 
أن يقارن بين كتب شروح الحاديث ومنااهج 

 المؤلفين فيها

 البحوث التطبيقية العصف الذهني

2.5 
ألحكاااام الشااارعية مااان ساااتنبط الطالاااب اأن ي

 النبوية األحاديث

فاااي مجموعاااات  التااادريب
 صغيرة كور  العمل

التطبيقياااااااااة البحاااااااااوث 
 . الجماعية

 القيم 3.0

3.1 
واألخاااالق اإلساااالمية فاااي باااالقيم  أن يلتااازم

 ..تعامله مع اآلخرين
 المالحظة المباشرة حضور ور  عمل

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

3.3 
أن يتعاااون مااع زمالئااه فااي كتابااة البحااوث 

 المطلوبة. بالمهام ملتزًما

التقااااااااااويم الجماااااااااااعي  العمل في مجموعات
 للواجبات

3.4 
اثنااء قيادتاه  مهارة اتخااذ القارار أن يستخدم
 لفريق العمل

بطاقاااة مالحظاااة لتقيااايم  .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

 %10 3،4 مناقشة عروض تقديمية 7

8    
 الخ( عملورقة مشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي. 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

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

 . نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني 

 طرح التثريب ، للعراقي 
 شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالنيفتح الباري 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : موقع المشكاةاإلسالمية 

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

 صيد الفوائدwww.saaid.net 

 موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

وقاعااات العاارض،  المختباارات،والمباااني )قاعااات المحاضاارات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

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

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

   أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إليا

 عند الحاجة. 

 

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

 إلكترونية خاصة بالقسمالحاجة إلى مكتبة 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضووور المتبووادن بوويت ا سوواتذة 
الووووذيت يدرسوووووت المسووووا  ذاتوووو  

 لإلفادة مت الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

التقووووارير السوووونوية التوووو  ت وووود ا 
 الجودة والقسم ا كاديم .ادارة 

 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير 

إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق 

تصحيح عينة من أعمال الطلبة 

بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة 

 مباشر األساتذة

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

لتصحيح االختبارات أو عينة من 

الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضووور المتبووادن بوويت ا سوواتذة 
الووووذيت يدرسوووووت المسووووا  ذاتوووو  

 لإلفادة مت الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، 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

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


