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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  /العام
الدراسي 1442هـ  -المستوى الثامن
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

3

عدد الساعات التدريسية

28

النسبة

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
28

28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :مقرر يتناول معرفة أصول أحاديث االحكام يف النكاح واستنباط االحكام الشرعية من

االحاديث ومعرفة األحاديث اليت دارت عليها احكام االبواب الفقهية واجتهادات العلماء واسباب اختالفهم مع بيان
داللة احلديث على االحكام املستنبطة وتوثيق الصلة بكتب األحاديث وشروحها مع اظهار الفوائد واالحكام من كالم

احملدثني وشروحهم.

 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 -1أن يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أبواب المعامالت والحدود والقضاء.
 -2أن يدرك كيفية استنباط العلماء لألحكام الشرعية من األحاديث .
 -3أن يلم الطالب بمصادر أحاديث األحكام وشرحها.
 -4أن يعرف الطالب جملة من األحاديث التي دارت عليها أحكام األبواب الفقهية.
 -5أن يعرف الطالب مآخذ العلماء و اجتهاداتهم وأسباب االختالف.
-6أن يفهم الطالب كالم المحدثين في مؤلفاتهم وشروحهم الحديثة.
-7أن يتمكن الطالب من بيان وجه داللة الحديث على األحكام المستنبطة منه.
 -8أن يتمكن الطالب من الربط بين الحكم ودليله المستنبط منه .
-9ان تتوثق صلة الطالب بكتب الحديث وشروحها.
 -10أن يتمكن الطالب من شرح األحاديث شرحا ً اجماليا ً .
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام في أبواب األنكحة الفاسدة  ،وحقووق الجوار والصوداق والوليموة،
والخلووع والطوووق والحوويف والافوواس والحووداد والرضوواعة وحوود اللووواط وحوود السوورقة وحوود وورب
الخمر والعقيقة واألضحية وااليمان والاذر واالمارة.

K1

أن يصاف مؤلفات المحدثين و روحهم الحديثية
أن يشرح الطالب األحاديث رحا إجماليا مع إظهار ما فيها من فوائد وأحكام
ان يذكر االحكام المستفادة من االحاديث

K1
K2
K2

أن يستابط الطالب األحكام الشرعية من األحاديث الابوية

S1
S1
S2
S2

المهارات
أن يميز بين مؤلفات المحدثين وبين كتب الشروح الحديثة
أن يستابط الطالب وجه داللة الحديث..
أن يقارن بين كتب روح الحديث ومااهج المؤلفين فيها

القيم
أن يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.
أن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث ملتز ًما بالمهام المطلوبة.
أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل

V1
V1
V2
V2

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

حديث" :لعن رسو هللا صلى هللا علمه وسلم المحلل والمحلل له"،..
1

وحديث" :ملعون من أتى امرأة -في دبرها..
وحديث" :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جاره"،..

4

6

حديث" :كان صداقه صلى هللا عليه وسلم ألزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا...
حديث" :أولم ولو بشاة"
حديث" :إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.
".وحديث" :من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب..".
حديث ابن عباس في الخلع،
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته،
حديث ابن عباس" :كان الطالق على -عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "..
حديث " :ثالثة جدهن جد"،..

6

حديث أن سبيعه األسلمية نفست.
حديث أم عطية" :ال تحد امرأة على ميت"..
وحديث فريعة بنت مالك.
حديث عائشة" :كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات،"..
حديث هند بنت عتبة في شكايتها أبا سفيان،.
حديث " :أنتي أحق به ما لم تنكحي"، .
وحديث ابن مسعود" :ال يحل دم امرئ مسلم،..
وحديث أبي هريرة" :من خرج عن الطاعة"،..
حديث ابن عباس" :من بدل دينه فاقتلوه"،

4

حديث عبادة"  :خذوا عني.
حديث" :من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط… ،
حديث" :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -المخنثون من الرجال"، ..
حديث " :ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار"،

4

حديث أنس في جلد شارب الخمر.
حديث " :ال سبق إال في ثالث.
حديث" :كل ذي ناب من السباع.
حديث" :إذا أرسلت -كلبك المعلم.
".حديث أنس في األضاحي.
4

5

حديث ابن عباس في العقيقة.
حديث عبدالرحمن بن سمرة في األيمان.

4

حديث عقبة في النذر .
حديث أبي هريرة"  :إنكم ستحرصون على اإلمارة...
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام فوي أبوواب األنكحوة مجموعااااااااااات النقااااااااااا
الفاسوووودة  ،وحقوووووق الجووووار والصووووداق والوليمووووة ،الصغيرة

1.1

والخلووووع والطوووووق والحوووويف والافوووواس والحووووداد
والرضوواعة وحوود اللووواط وحوود السوورقة وحوود وورب
الخمووووور والعقيقوووووة واألضوووووحية وااليموووووان والاوووووذر
واالمارة.

1.2

أن يصاف مؤلفات المحدثين و روحهم الحديثية

1.3

أن يشرح الطالب األحاديوث ورحا إجماليوا موع إظهوار موا فيهوا
من فوائد وأحكام

1.4

ان يذكر االحكام المستفادة من االحاديث
أن يذكر الطالب أصول أحاديث األحكام فوي أبوواب

1.5

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

3.1
3.2
3.3
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طرق التقييم

إعداد األوراق البحثية
كتابة تقارير

المحاضرة النظرية
األنكحوة عمل األبحاث

الفاسوووودة  ،وحقوووووق الجووووار والصووووداق والوليمووووة،
والخلووووع والطوووووق والحوووويف والافوووواس والحووووداد
والرضوواعة وحوود اللووواط وحوود السوورقة وحوود وورب
الخمووووور والعقيقوووووة واألضوووووحية وااليموووووان والاوووووذر
واالمارة.
المهارات
األحاديوث
مون
الشورعية
األحكوام
الطالوب
يستابط
أن
أسلوب دراسة حالة
الابوية
الشوروح
كتوب
وبوين
المحودثين
مؤلفوات
بين
يميز
أن
التدريبات العملية
الحديثة
أسلوب حل المشكوت

أن يستابط الطالب وجه داللة الحديث..
أن يقارن بين كتب روح الحديث ومااهج الموؤلفين أسلوب دراسة حالة
فيها
أن يستابط الطالوب األحكوام الشورعية مون األحاديوث التدريبات العملية
الابوية

أن يميز بين مؤلفوات المحودثين وبوين كتوب الشوروح التدريبات العملية

الحديثة
القيم

عمل

أن يلتااازم باااالقيم واألخاااالق اإلساااالمية فاااي حضور ور
تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار .العمل في مجموعات
أن يتعاااون مااع زمالئااه فااي كتابااة البحااوث العمل في مجموعات

االختباااارات التحريرياااة
والشفوية

الواجبات.
المناقشااااااااااااة خااااااااااااالل
المحاضرات
االختبارات التحريرية
الواجبات

تقويم الحاالت الدراسية
البحوث التطبيقية
ومناقشتها.
الحلقات الدراسية .
االختبارات التحريرية
البحوث التطبيقية
ومناقشتها.
الحلقات الدراسية
المالحظة المباشرة
تقويم األقران
التقااااااااااويم الجماااااااااااعي

الرمز

3.4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

ملتز ًما بالمهام المطلوبة.
أن يستخدم مهارة اتخااذ القارار اثنااء قيادتاه استراتيجية اتخاذ القرار.
لفريق العمل

طرق التقييم

للواجبات
بطاقاااة مالحظاااة لتقيااايم
األداء.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
6
7

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

3،4
14-1
5
12
16
3،4

أسئلة متاوعة عبر نظام البوك بورد
واجبات بيتية
ورقة عمل
اختبار تحريري فصلي
اختبار نهائي
مااقشة عروض تقديمية

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%5
%30
%40
%10

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،فهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي.
 الساعات االرشادية (4ساعات اسبوعيًا)
 الساعات المكتبية لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي ( 4ساعات أسبوع ًيا).

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

ماحة العوم رح بلوغ المرام .د .عاد هللا الفوزان
دار ابن الجوزي 1428هـ الطبعة األولى 



*فتح ذي الجالل واإلكرام.
للشيخ محمد بن عثيمين
دار الوطن للنعر
الطبعة :األولى  1433هو



المكتبة الشاملة
موقع المشكاةاإلسالمية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php

المصادر اإللكترونية



صيد الفوائدwww.saaid.net



موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)
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متطلبات المقرر
 .1المبوواني (قاعووات المحاضوورات ،والمختبوورات ،وقاعووات العوورض،
والمعامل ،وغيرها):

متطلبات المقرر

العناصر




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

تجهيزات

أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبوات للرجووع إليوه
عاد الحاجة.

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة
الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

الطالب

نموذج تقييم المقرر.
الحضاااور المتباااادل باااين األسااااتذة
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة األساتذة
من الخبرات التدريسية.
التقارير السنوية التاي تعاد ا ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديمي.
إجراءات التحقق من معايير
إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق
تصحيح عينة من أعمال الطلبة
بواسطة أعضاء يئة تدريس
مستقلين ،والتبادل بصورة دوري ٍة األساتذة
لتصحيح االختبارات أو عينة من
الواجبات مع أعضاء يئة تدريس
من مؤسسة أخرى):
الطالب

نموذج تقييم المقرر.
الحضاااور المتباااادل باااين األسااااتذة
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة األساتذة
من الخبرات التدريسية.

طرق التقييم

غير مباشر
مباشر
غير مباشر

مباشر

غير مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطوب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع الاظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مبا ر وغير مبا ر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28/1/1440هـ

