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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

 :الوصف العام للمقرر .1

ا على ا  الصالة المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خالله وصف عام للمقرر:من 

 وما يتعلق بها من أحكام شرعيَّـــة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

- 

- 

 ها.احكام على والتعرف, اإلسالمية الشريعة في الصالة ألهمية الطالب دراك إ -

 .والعبر من أحكام الصالة وفق المنهج العلميأن يستنبط الطالب الفوائد  -

 .منها كل واحكام المختلفة الصلوات انواع يتطلع الطالب على -

  الصالة في وسلم عليه هللا صلى النبي طريقة الطالب إدراك -

  الواقع على الصالة فقه من تعلمه لما التطبيق -
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 .فقه الصالةأن يحدد الطالب أهمية  1.1

 K2                                  سجود السهو وحكم كل نوع .أن يصنف الطالب أنواع  1.2

 K3 فرضية الصالة . اآليات القرآنية التي تتحدث عن الطالب  يختارأن  1.3

.  أركان الصالة ، وواجباتها ، وشروطها بين  يفرق الطالب أن  1.4  K4 

.صالة الجماعة واالمامة   في ضوء ما ورد في القرآن والسنة بعض أحكام  يناقشأن  1.5  K5 

.املتعلقة بجمع الصالة وقصرها في السفراألحكام  يستعرض بعضأن  1.6  K6 

   

  املهارات 2

 S1 اركان الصالة وواجباتها بين  الطالب يميز أن 2.1

 S2 وفًقا ملا تعلمه من قواعد. أنواع صالة اصحاب االعذار كل نوع من يطبق  أن  2.2

 S3 . فيهما البحث وطريقةمكروهات الصالة ومبطالتها أن يقارن بين  2.3

 S4 .الصلوات الخمس كما وردت عن النبي صلى هللا عليه وسلم   يطبق أن .4..2

 S5 .من اركان الصالة وواجباتها وسننها تعلمه  ما ينفذأن  2.5

 S5 الفرق بين صالة العيدين وصالة االستسقاء والكسوف . يظهرأن  2.6

  القيم 3

 V1 إطار العمل اجلماعي. يفاملطلوبة  منه ابملهام يلتزم أن  3.1

 V2 احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.2

 V3 .ات الصلة ابملقررإلكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذمصادر تعلم  تستخدم أن 3.3

 V4 أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.4

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

: اآلتية على املوضوعات املقرر  يشتمل  

 
ً
تعريف الصالة وبيان منزلتها وحكم تاركها ، وحكمة تشريعها وحكم تاركها . :أوال  

 ثانيا : االذان واالقامة وأحكامهما وحكمهما .

. 

4 

 2 ومبطالتها اثالثا : صفة الصالة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومكر وهاته 2
 2 .تشريعهرابعا : سجود السهو تعريفه وأنواعه وحكم كل نوع وحكمة  3
 2 خامسا : صالة الجماعة ،واإلمامة ، وأحكامهما ، وحكمة تشريع الجماعة  4
 2 . سادسا : صالة أصحاب األعذار : تعريفها ، وأنواعهم وحكم كل نوع 5
 2 سابعا : جمع الصالة وقصرها في السفر ، وجمعها في املرض واملطر ونحوه، أحكامها وحكمها . 6
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 2 الخوف، وأحكامهاثامنا : صالة  7
 2 تاسعا : صالة الجمعة ،تعريفها ،وأحكامها ، وحكمها 8
 2 الحادي عشر : صالة العيدين، تعريفها، وأحكامها، وحكمها 9

10 
 الثاني عشر : صالة الكسوف والخسوف ، تعريفها ، وأحكامها، وحكمتها .

 
2 

11 
 

 2 وحكمتهاالثالث عشر : صالة االستسقاء ، تعريفها، وأحكامها، 

12 
زيارة والرابع عشر : أحكام الجنائز وحكمها: غسل الميت، وتكفينه، والصالة عليه ، ودفنه، 

 4 القبور.

 28 املجموع 

 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

 األسئلة الشفهية املحاضرة النظرية .فقه الصالةأن يحدد الطالب أهمية  1.1

سنننجود السنننهو وحكم كل أن يصننننف الطالب أنواع  1.2

                                  نوع .

 الطالب يرجع الواجبات التي املناقشة والحوار.

 0املادة مصادر فيها إلى

 اآليات القرآنية التي تتحدث عن الطالب  يختارأن  1.3

 فرضية الصالة .

 .كتابة تقارير العصف الذهني

أركان الصننننننننننننننالة ، وواجباتها ،  بين  يفرق الطالب أن  1.4

 .  وشروطها

وأوراق  إعنننننننننداد النننننننننبنننننننننحنننننننننوث التعلم الذاتي

 العمل

صننننننننننننننالة الجمنناعننة واالمننامنة   بعض أحكننام  يننناقشأن  1.5

 .في ضوء ما ورد في القرآن والسنة 

 االختبارات التحريرية املناقشة والحوار.

املتعلقة بجمع الصننالة األحكام  يسننتعرض بعضأن  1.6

 .وقصرها في السفر

فنننني  مننننلننننف إنننننجنننننننا  الننننطنننننننالنننننننب العصف الذهني

 املقرر 

 المهارات 2

2.1 
  اركان الصالة وواجباتها بين  الطالب يميز أن

 أثناء املحاضرة املناقشة

 االختبارات الشفوية .

2.2 
 أنواع صنننالة اصنننحاب االعذار كل نوع من يطبق  أن 

 وفًقا ملا تعلمه من قواعد.

في مجموعنات صنننننننننننننن ي ة التعلم 

 كورش العمل

 . األسئلة الشفهية

2.3 
 وطريقةمكروهات الصنننننالة ومبطالتها أن يقارن بين 

 . فيهما البحث

 . الحلقات الدراسية .تعاونيالتعلم ال

الصننننننننننننننلوات الخمس كمنننا وردت عن النبي  يطبق أن .4..2

 .صلى هللا عليه وسلم  

  البحوث التطبيقية .العصف الذهني

 ومناقشتها.   
من اركننننان الصننننننننننننننالة وواجبنننناتهننننا تعلمننننه  مننننا ينفننننذأن  5..2

 .وسننها 

 مناقشة التقارير البحثية تعاونيالتعلم ال
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
النننفنننرق بنننينننن صننننننننننننننننالة النننعنننيننننننندينننن وصننننننننننننننننالة  ينننظنننهنننرأن  6..2

 االستسقاء والكسوف .

 االختبارات التحريرية . والحوار املناقشة

 القيم 3

 . الفردية األعمال تقييم .أثناء احملاضرة املناقشة ا.ا ومهني  شخصي   هتطوير ذات مسؤولية أن يتحمل 3.1

اسرترترترترترترترترترترتعاتيايرترترترترتة الت  م املتمر    ل اجلماعي.إطار العم يفاملطلوبة  منه ابملهام يلتزم أن  3.2
 .حول املشكالت

 . اجلماعية األعمال تقييم

التقومي اجلمرترترترتاعو ل وا  رترترترتات  الت  م الت اوين احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.3
)  )شفوًي 

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

 .بطاقة مالحظة لتقييم األداء .اسعاتياية اختاذ القرار

 امل اشرترترترترترترترترترترترة لتفاعل املالحظة الت  م الت اوين. أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.5
 أثنرترترترترتاء الط  رترترترترتة ومشرترترترترترترترترترترترترترترتار رترترترترتة

 . احملاضرة

يف  ائدةاجملتم ية السرترترترترترترترترترتاإلسرترترترترترترترترترتالمية و ابلقيم  أن ي ت م 3.6
 .ت ام ه مع اآلخرين

 التقييم الذايت الت  م الت اوين.

 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 
من الثببالببى إلى  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
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  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 . •

 المغني للموفق ابن قدامة . •

 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 

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

 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

تقويم المقرر استطالع رأى الطالب في  

الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا 

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبييارات  –االختبييارات الشييييييهرييية 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قييياس مخرجييات 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

 الثامنة عشر رقم الجلسة

 هـ02/06/1441 تاريخ الجلسة

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