
 

 د.حياة الخير
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  رابع: ال يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اخترنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 0 0 التعليم المدمج  2

 %20 4  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 %100 28  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 2 واتساب تلقرام وغيراها تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  وصف العام للمقرر:ال .1

، مدعوينل، ودراسة أصناف اأساليب وطرائقفضل وأهمية الدعوة، وكل ما يتعلق بها من  تعلم يشتمل هذا المقرر على

هات حول االحتساب، وبيان أهميته وضوابطه، معرفة الشب تعريفالدعاة، وعوامل نجاح الدعوة، ومن أساليب ونماذج 

 الحسبة والرد عليها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 معرفة الطالب معنى الدعوة إلى هللا تعالى، وأهدافها، واركانها. -1  

 معرفة مصادر الدعوة إلى هللا تعالى، وأساليبها. -2        

 .معرفة الحسبة وأركانها -3  

 معرفة الشبهات حول الحسبة، والرد عليها. -4        

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K1 المام الطالب بتاريخ نشأة الفقه وأصوله  1.1

 K2 تمكنه من فقه الطهارة 1.2

 K3 مامه بكيفية االذان واإلقامةاال 1.3

   

  املهارات 2

 S1 أن يكون قادرا على شرح وتبيين تاريخ نشأة الفقه وأصوله 2.1

 S2 أن يكون قادرا علي شرح كيفية الوضوء والتيمم والمسح على الخفين 2.2

 S3 وان يشرح موجبات الغسل  وسننه 2.3

 S4 وأن يعرف أنواع الدماء واالنية وأحكامها .4..2

  الكفاءات 3

 V1 إطار العمل اجلماعي. يفاملطلوبة  منه ابملهام يلتزم أن  3.1

 V2 احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.2

 V3 .ات الصلة ابملقررتعليمية على الشبكة العنكبوتية ذ إلكرتونية، ومواقعمصادر تعلم  تستخدم أن 3.3

 V4 أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.4

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

أبرز  نشأة علم الفقه ومبادئه، وأسباب اختالف الفقهاء، أصول المذاهب األربعة،

 أعالمها ومصادرها 

رز القواعد العامة المدخل الى فقه العبادات، مفهوم العبادة والنية وأثرها في العبادات، أب

فضل  .دلةالدعوة مع األ تعريف الدعوة في اللغة واالصطالح. حكمالتي تحكم العبادات.

 الدعوة إلى هللا، وأهميتها.

4 

 2 النجاسة .الطهارة و أقسامها وأحكامها و حكمة تشريعها وكيفية إزالة  2
 2 المياه ، وأقسامها ، وأحكامها ، وأبرز مسائلها المعاصرة . 3
 2 السؤر ، وأقسامه ، واحكامه  4
 2 اآلنية وبيان أحكامها 5
 2 االستنجاء وأحكامه ، وآدابه  6

 2 خصال الفطرة  7

 2 عه، ونواقضه ، وحكمة تشري الوضوء ، وصفته المأثورة ، وفرائضه ، وسننه ، و مكروهاته 8

 2 ها .المسح على الخفين، و الجوربين ، والجبيرة ، واللصقة ، وأحكام ذلك ، وحكمة تشريع  9

 2 التيمم ، وأحكامه ، وحكمه 10

 2 الغسل ، وأنواعه ، وموجباته ، وأحكامه .  11

 4 الحيض ، والنفاس ، واالستحاضة ، وأحكامها ، وحكمها 12
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 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

 التدريس املباشر المام الطالب بتاريخ نشأة الفقه وأصوله  1.1
 

واالختبارات  اسئئئ شف شئئئفه ف 
 التحريريف 

 املشاركف اثناء احملاضرة العصف الذهين تمكنه من فقه الطهارة 1.2

االختبئئئئئئارات التحريريئئئئئئف و  النقاش واحلوار المامه بكيفية االذان واإلقامة 1.3
 االس شف شفه ف 

    
 المهارات 2

2.1 
أن يكون قادرا على شررررح وتبيين تاريخ نشرررأة الفقه 

 وأصوله
  أداء مالحظف استمارة  احملاضرة النظريف

2.2 
أن يكون قادرا علي شررررررح كيفية الوضررررروء والتيمم 

 والمسح على الخفين
التق  م الشئئئئئئفها لشحوار     احلوار واملناقشف

 شبفالط

2.3 
 واالحبئئئئئئا  االعمئئئئئئا  تق  م التعش م الذايت وان يشرح موجبات الغسل  وسننه

 املقدمف

2..4. 
 واالحبئئئئئئا  االعمئئئئئئا  تق  م  استخدام الف ديو التفاعشا الدماء واالنية وأحكامها وأن يعرف أنواع

 املقدمف

 الق م 3

   الفرديف األعما  تق  م  أثناء احملاضرة املناقشف ا ا ومهن   شخص    هتطوير ذات مسؤول ف أن يتحمل 3.1

اسئئئئئئئئئئئعات ا ئئئئئف التعشم املتمرك   ل اجلماعي.إطار العم يفاملطلوبة  منه ابملهام يلتزم أن  3.2
  حو  املشكالت

   اجلماع ف األعما  تق  م

التقومي اجلمئئئئاعا لشوا بئئئئات  التعشم التعاوين احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.3
)  )شفوًي 

يمية إلكرتونية، ومواقع تعلمصتتتتتتتتتادر تعلم  تستتتتتتتتتتخدم أن 3.4
 .على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر

   طاقف مالحظف لتق  م األداء  اسعات ا ف اختاذ القرار

 املباشئئئئئئئئئئئرة لتفاعل املالحظف التعشم التعاوين  أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.5
 أثنئئئئئاء الطشبئئئئئف ومشئئئئئئئئئئئئئئئاركئئئئئف

   احملاضرة

يف  ائدةاجملتمع ف السئئئئئئئئئئاإلسئئئئئئئئئئالم ف و ابلق م  أن يشت م 3.6
  تعامشه مع اآلخرين

 التق  م الذايت التعاوين التعشم 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
الثببالببى إلى  من تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول إلببى  المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات اسبوعيًا(4رشادية )الساعات اإل 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

 لكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.إلالتواصل عبر النظام التعلم ا

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة  .1

 المرجع الرئيس

 للمقرر
 العمدة في شرح العمدة عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد المقدسي

 المساندةالمراجع 

 

 الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. •

 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين . •

 شرح عمدة الفقه ، للدكتور عبدهللا بن عبد العزيز الجبرين . •

 لموفق ابن قدامة .المغني ل •

 فقه النوازل في العبادات للدكتور / خالد المشيقح •

المصادر 

 اإللكترونية

  المكتبة الشاملةموقع  http://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

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

        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

 

   ىأخر

 

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 متطلبات المقرر العناصر

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

 في القاعات الدراسية.لمنصة التعليمية ا 

 Data showجهاز العرض االلكتروني 

 . معمل مجهز بالصوتيات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

استطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر 

الدراسرررررري من خالل اسررررررتمارة رضررررررا 

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبررارات  –االختبررارات الشررررررهريررة 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قيرراس مخرجررات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.
 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

 هـ1440-1-28 تاريخ الجلسة

 


