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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 الخامسا -هـ  1442الدراسي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 1أحاديث 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
جنائز سقاء و الأبواب صالة العيدين والكسوف واالستعن أبواب يتناول مقرر إجباري في قسم الدراسات اإلسالمية؛  .2

م الشرعية من العلماء لألحكا طفي عرض تحليلي يعني بكيفية استنبا  والزكاة والصيام والحج وأبواب المعامالت

 األحاديث، ويسلط الضوء على مآخذ العلماء في اجتهاداتهم وأسباب اختالفهم في تلك األحاديث.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لجنائز صالة العيدين والكسوف واالستسقاء واأن يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أبواب  .1

 والزكاة والصيام والحج وأبواب المعامالت.

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

 أن يلم الطالب بمصادر أحاديث األحكام وشرحها. .3

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

أبذذذذثاة أذذذذين اللكذذذذويال تالاءذذذذث  تا   ءذذذذ ا  ت الطالذذذذو أأذذذذث  أحاايذذذذ  ا ح ذذذذا   ذذذذ   أن يذذذذ    1.1

 ..الجنائز تالزكان تالصكا  تالحج تأبثاة امللاميت

 K1 

 K2 تش تحهم الحويثكة  يصنف مؤلفات املحوثينأن  1.2

 K1 ا حااي  ش حا إجمالكا مع إظهار ما فيها مال فثائو تأح ا   أن يش ح الطالو 1.3

 K1 ءتفاان مال ا حااي ان ي    ا ح ا   امل ...1

أبذذذذثاة أذذذذين اللكذذذذويال تالاءذذذذث  تا   ءذذذذ ا  ت الطالذذذذو أأذذذذث  أحاايذذذذ  ا ح ذذذذا   ذذذذ   أن يذذذذ    1.4

 ..الجنائز تالزكان تالصكا  تالحج تأبثاة امللاميت

K1 

 K2 تش تحهم الحويثكة  يصنف مؤلفات املحوثينأن  1.5

أبذذذذثاة أذذذذين اللكذذذذويال تالاءذذذذث  تا   ءذذذذ ا  ت الطالذذذذو أأذذذذث  أحاايذذذذ  ا ح ذذذذا   ذذذذ   أن يذذذذ    1.6

 ..الجنائز تالزكان تالصكا  تالحج تأبثاة امللاميت

K2 

  المهارات 2

 S1 النبثية  ح ا  الش عكة مال ا حااي ءتنبط الطالو اأن ي 2.1

 S2 ة  تح الحويثشيميز بين مؤلفات املحوثين تبين  تو الأن  2.2

 S1 ..الطالو تجه ا لة الحوي   أن يءتنبط أن  2.3

 S2 أن ي ارن بين  تو ش تح الحوي  تمناهج املؤلفين فيها 2.4

  القيم 3

 V1 ..تا خيق اإل يمكة    تلامله مع اآلخ يالبال كم  أن يلتز  3.1

 V1 يلتز  بآااة الحثار أثنا  تباا  ا ف ار.  أن 3.2

 V2 املطلثبة. باملها  ملتزًماأن يتلاتن مع زميئه     تابة البحثث  3.3

 V2 اثنا  قكااته لف يق اللمل مهارن اتخاذ ال  ار أن يءتخو  ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
تباتذذذاة بلذذذثم املذذذ ا  تل يذذذف مذذذثجز باتذذذو أالذذذة ا ح ذذذا  عامذذذة مذذذع التخذذذ ي، ل حاايذذذ  تبكذذذان ارج هذذذا    

 تش تحه  تالفثائو تا ح ا  ..
2 

 2 513أين اللكويال ح   509أين اللكويال ح 2

 2 529أين الاءث  ح   526أين الاءث  ح 3

 2 546اللباس ح  534أين ا   ء ا ح 4

 2                                    579الجنائز ح  566. الجنائز ح 5

 4  640)زكان الحل (.الزكان ح  627ا لزكان  ح 622الزكان ح  .6

 2  646زكان الفط    أوقة الفط  ح   

 4  695تح  693ت ح  691ت  ح   675ت ح   671الصكا  ح  
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 2 748ت اإلح ا   744تجثه اإلح ا  ح   739املثاقكت ح  

 2  780تح   777ت ح  759أفة الحج ح  

 4 846ت الخكار ح  833تح  832ت ح  820 ت ح 801 تاة البكثع ح  

 28 املجمثع 
 

 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 

أبذثاة الطالو أأذث  أحاايذ  ا ح ذا   ذ   أن ي   

أذذذذين اللكذذذذويال تالاءذذذذث  تا   ءذذذذ ا  ت الجنذذذذائز 

 ..تالزكان تالصكا  تالحج تأبثاة امللاميت

 ا ختبارات الشفثية مجمثعات الن اش الصغيرن

1.2 
املناقشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   املحاض ن النظ ية. تش تحهم الحويثكة  يصنف مؤلفات املحوثينأن 

 املحاض ات

1.3 
ا حاايذذذذذذذ  شذذذذذذذ حا إجمالكذذذذذذذا مذذذذذذذع  أن يشذذذذذذذ ح الطالذذذذذذذو

 إظهار ما فيها مال فثائو تأح ا  

املناقشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   اللصف ال هني

 املحاض ات

 ا ختبارات التح ي ية .املحاض ن النظ ية ءتفاان مال ا حااي ان ي    ا ح ا   امل 1.4

1.5 

أبذثاة الطالو أأذث  أحاايذ  ا ح ذا   ذ   أن ي   

تالاءذذذذث  تا   ءذذذذ ا  ت الجنذذذذائز أذذذذين اللكذذذذويال 

 ..تالزكان تالصكا  تالحج تأبثاة امللاميت

 ا ختبارات الشفثية مجمثعات الن اش الصغيرن

1.6 
املناقشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   املحاض ن النظ ية. تش تحهم الحويثكة  يصنف مؤلفات املحوثينأن 

 املحاض ات

 المهارات 2.0

2.1 
  ح ذذذذذذذذذذذذذذا  الشذذذذذذذذذذذذذذ عكة مذذذذذذذذذذذذذذالءذذذذذذذذذذذذذذتنبط الطالذذذذذذذذذذذذذذو اأن ي

 النبثية ا حااي 

   مجمثعات أغيرن  التوريو

 كثرش اللمل

البحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثث التطبك كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 . الجماعكة

2.2 
 تح شذذيميذذز بذذين مؤلفذذات املحذذوثين تبذذين  تذذو الأن 

 ة الحويث

 ت ثيم الحا ت الورا كة عمل أبحاث

 

2.3 
 ت ثيم الحا ت الورا كة التللم ال اتي ..الطالو تجه ا لة الحوي   أن يءتنبط أن 

 

2.4 
أن ي ذذذذذذذذذذارن بذذذذذذذذذذذين  تذذذذذذذذذذذو شذذذذذذذذذذ تح الحذذذذذذذذذذذوي  تمنذذذذذذذذذذذاهج 

 املؤلفين فيها

 البحثث التطبك كة اللصف ال هني

2.5 
 ح ذذذذذذذذذذذذذذا  الشذذذذذذذذذذذذذذ عكة مذذذذذذذذذذذذذذال ءذذذذذذذذذذذذذذتنبط الطالذذذذذذذذذذذذذذو اأن ي

 النبثية ا حااي 

   مجمثعات أغيرن  التوريو

 كثرش اللمل

البحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثث التطبك كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 . الجماعكة

 القيم 3.0

3.1 
اإل ذذذيمكة  ذذذ  تلاملذذذه مذذذع تا خذذذيق بذذذال كم  أن يلتذذذز 

 ..اآلخ يال

 امليحظة املباش ن حضثر ترش عمل

 ت ثيم ا ق ان اللمل    مجمثعات يلتز  بآااة الحثار أثنا  تباا  ا ف ار.  أن 3.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
 ملتزًمذذذذذذذاأن يتلذذذذذذذاتن مذذذذذذذع زميئذذذذذذذه  ذذذذذذذ   تابذذذذذذذة البحذذذذذذذثث 

 املطلثبة. باملها 

 الت ثيم الجماع  للثاجبات اللمل    مجمثعات

3.4 
اثنا  قكااته لف يذق  مهارن اتخاذ ال  ار أن يءتخو 

 اللمل

بطاقذذذذذذذذذذذذذذة ميحظذذذذذذذذذذذذذذة لت كذذذذذذذذذذذذذذكم  . تراتكجكة اتخاذ ال  ارا

 .ا اا 

 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( 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 

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

 

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

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

 فتح ذي الجالل واإلكرام للشيخ محمد بن عثيمين 

 

 المساندةالمراجع 

 . بل الءي  ل مير الصنلاني  

 . نكل ا تطار ش ح منت ى ا خبار للشثكاني 

  ط ح التثريو   للل اق 

 فتح الباري ش ح صحكح البخاري  بال حج  اللء يني

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : موقع المشكاةاإلسالمية 

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

 صيد الفوائدwww.saaid.net 

 موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 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
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  .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 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نمثذج ت ككم امل  ر.

الحضذذذذثر املتبذذذذاا  بذذذذين ا  ذذذذات ن الذذذذ يال 

يور ذذذذذذذذذذذثن املءذذذذذذذذذذذاق ذاتذذذذذذذذذذذه ل فذذذذذذذذذذذاان مذذذذذذذذذذذال 

 الخبرات التوريءكة.

 مباشر األساتذة

الت ذذذذذذذذذذذاري  الءذذذذذذذذذذذنثية ال ذذذذذذذذذذذي تلذذذذذذذذذذذوها ااارن 

 الجثان تال ءم ا كاايمي.
 مباشر غير أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح 

عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

أعضاء هيئة تدريس مستقلين، 

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح 

االختبارات أو عينة من الواجبات 

مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 

 مباشر األساتذة

 غير مباشر الطالب نمثذج ت ككم امل  ر.

الحضذذذذثر املتبذذذذاا  بذذذذين ا  ذذذذات ن الذذذذ يال 

يور ذذذذذذذذذذذثن املءذذذذذذذذذذذاق ذاتذذذذذذذذذذذه ل فذذذذذذذذذذذاان مذذذذذذذذذذذال 

 الخبرات التوريءكة.

 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

 


