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 ينموذج توصيف مقرر دراس

 14/3/1439.  :التوصيفتاريخ  
إسم المؤسسة 

 التعليمية:
 جامعة  المجمعة

 قسم الدراسات اإلسالمية         ...التربية .  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD         141فقه الطهارة                      : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ..ساعتان... :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

 الدراسات اإلسالمية :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

.........................................................................................................................................
.. 

 المستوى الثاني  .5 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 المدخل إلى الفقه وأصوله. .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 اليوجد. .9 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 كلية التربية الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7
القاعات الدراسية بمبنى قسم الدراسات .

 اإلسالمية كلية التربية

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 90 النسبة:  √  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

 -------- النسبة: -------- طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:   أخرى .ه
 

 :تعليقات
 

 األهداف .ب
 بعد دراسة هذا المقرر يتوقع من الطالبة أن هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 
السامية لألحكام الخاصة تستنتج المقاصد وعلى األحكام الشرعية التي يقوم عليها فقه الطهارة الطالبة. تتعرف 1

 بفقه الطهارة
 
.  

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
  عرض أحكام الطهارة ووسائلها وكيفية إزالة النجاسة) مواقع اإلنتر نت واستخدام وسائل التقنية الحديثة في  /1

  تبادل الخبرات بين األعضاء  واستخدام استيراتيجيات متنوعة في التدريس /2
 المتابعة الدورية للمقرر من قبل األعضاء /3
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
المقرر يتناول أهمية الطهارة في حياة المسلم وأقسام الطهارة ووسائلها وأقسام النجاسة وطرق إزالتها والطهارة .

  النفاس واإلستحاضةالبدلية كاإلستجمار والتيمم وأحكام الحدثين والحيض و
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1           وكيفية إزالة النجاسة الطهارة واقسامها وأحكامها وحكمة تشريعها :  أوال

 4 2 ثانيا  : المياه وأقسامها وأحكامها وأبرز مسائلها المعاصرة

 2 1 وأحكامه وأقسامه ثالثا : السؤر

 4 2 رابعا : اآلنية وبيان أحكامها 

 2 1 خامسا : االستنجاء وأحكامه وآدابه 

سادسا  : الوضوء وصفته المأثورة وفرائضه وسننه ومكروهات الوضوء 
 ونواقضه وحكمة مشروعيته 

2 4 

 4 2 سابعا  : المسح على الخفين والجوربين والجبيرة واللصقة وحكمة تشريعها 

 2 1 ثامنا  : التيمم وأحكامه وحكمه

 تاسعا : الغسل وأنواعه وموجباته وأحكامه
-------------------------------------------------------------------- 

 عاشرا : الحيض والنفاس واالستحاضة وأحكامها وحكمها  
-----------------------------------------------------------------------  

 الحادي عشر التغذية الراجعة 

       1 
       

     2 

2 
 

        4 
   

                                                                                                            15                    30 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

.30 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 ساعات التدريس الفعلية  

.30 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 الساعات المعتمدة  

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 اليوجد

 
 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
 أن يتضمن لزممع مالحظة أنه ال ي ،لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
إلطار الوطني لمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم

 لمؤهالتل

تدريس ال استراتيجيات
 مقررلل

 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 

 الطهارةان تعرف الطالبة أحكام فقه 

 

 المحاورة 

 المناقشة  

 المحاضرة 

. 

 اختبار شفوي 

 اختبار تحريري 

 .واجبات منزلية 

 مناقشات عبر

d2l 
 

1-2 

التشريع في تنظيم  تذكر الطالبة أسرار ان 

 من خالل فقه الطهارة عالقة العبد بربه

 

 المحاورة 

 المناقشة  

 المحاضرة 

 

 اختبار شفوي 

 اختبار تحريري 

 .واجبات منزلية 

 
 

  المعرفيةالمهارات  2

2-1 

 العمل الجماعي ان تحلل المفاهيم المتعلقة بفقه الطهارة  / 1

 العصف الذهني

 المحاضرة    

 المناقشة   

اختبار تحريري  

 وشفوي

 مشروع جماعي

2-2 

ان تدرك عظمة  التشريع السماوي وأثر   /2

 تطبيق أحكامه علي المجتمع 

 

 االلقاء

 العصف الذهني

 المحاضرة    

 المناقشة   

اختبار تحريري  

 وشفوي

 أوراق عمل 

  ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
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3-1 

ان تسهم في خدمة المجتمع ببيان احكام  
 الطهارة

 المحاورة
 والمناقشة  

عرض بعض القضايا 
الواقعية وطرق حل 

  مشكالتها

المالحظة   التقويم 
 والمالحظة 

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

تستخدم االنتر نت في مهارة البحث وجمع 
 المعلومات

عرض األفكار 

والتكليفات ) عروض 

 تقديمية (
 

األبحاث الجماعية اعدادا 

وطرحا ومناقشة فردية 

األدلة حصاء وجماعية إل

 السابق اعدادها.

 %20ختبارات فصلية ا)

وورقة عمل 

ومشاركات 5%

التعليم  %5و..10%

 االلكتروني

أبحاث في األسبوع و
واالختبار النهائ  السابع

  %60في الموعد المحدد 

4-2    

  ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ................ ................ التنطبق....... 5-1

 ................ ................ التنطبق... 5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 اختبار شفوي عقب كل وحدة 1

عقب كل 
 وحدة 

طوال الفصل 
 الدراسي

درجات 10
توزع على 
الحضور 

والمشاركة بكل 
انواعها بواقع      

لكل 2.5
مشاركة 

.للحضور2.5و  

%2.5  ابحاث جماعية او فردية 2  

%2.5 000 مراجعة لحفظ االدلة من الكتاب والسنة. 3  

4 D2L  5 %  
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9&  7 درجة 20اختبار أعمال السنة  من   1اعدد  5  20%.  

 االختبار النهائي 6

نهاية الفصل 
 أي

األسبوع 
السابع عشر 
او الثامن 
 عشر

درجة أي 60

60%.  

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 طالب الخاص لكللالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
 ..طالبة فقط  25مع تقليل أعداد الطالبات بحيث اليزدن على      أسبوعيا تحدد كل فصل تبعا للجدول التدريسيساعتان  ..
 

 
 مصادر التعلّم .ه

 : المقررة المطلوبةالكتب  -في قائمة  –أدرج . 1
 منار السبيل في شرح الدليل البن ضويان

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين

 : التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع واإللكترونية  الموادأدرج . 3
 موقع الفقه االسالمي

http://www.islamfeqh.com 

 : موقع المكتبة الشاملة 

http://shamela.ws/index.php/categories 

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

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

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 اليوجد

 

 المطلوبةالمرافق  .و
)الدراسية  ة والمختبراتيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 طالبة ومقعد لعضو هيئة التدريس 25على وينبغي أال يزيد يكون عدد المقاعد على حسب عدد الطالبات في القاعة الدراسية.

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 D2Lللدخول على  النائيةيتوفر في كل قاعة حاسب آلي مكتبي تيسيرا على طالبات القرى .

http://www.islamfeqh.com/
http://shamela.ws/index.php/categories
http://www.almeshkat.net/books/index.php


 

 

6 / 8 

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 بمصادر التعلم المختلفةوإثراء المكتبة      للقسممكتبة إلكترونية     .االهتمام بصيانة المنصات اإللكترونية..

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق  .ز
 :بخصوص فعالية التدريس الطالباتمن  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
( نستطلع رأى الطالبات المتميزات وغيرهن في تقويم المقرر الدراسي وفى حضوري ومدى االستفادة 2

 وأوجه القصور من خالل استمارة رضا الطالبات
 حول جودة التعليم المتعثرات والمتميزات(  لقاءات مع الطالبات 2) 

 من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التدريس واستراتيجيات أخرى لتق .2

حلقة بحث االقسام وتبادل المعارف في التخصصات المتنوعة واالستفادة من اهل الخبرة فى طرق  (1)

 التدريس

 معدل  انجاز الطالبات للمادة  (2)

  تقرير المراجعات الداخلية ( 3) 

 
 مراجعة نسب النجاح الموصى بها(4 ) 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
ودورات من قبل المتخصصين لالطالع على كل جديد يخدم العملية التعليمية حول اساليب اعداد ورش عمل 

 .التعليم والتعلم

 لقا ء دوري مع أهل التخصص لمناقشة المقررات

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
لتصحيح االختبارات أو عينة  والتبادل بصورة دورية  مستقلين،  أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

............................................................................................................................................. 

 مراجعة لألعمال الدراسية ونماذج من االختبارات وكتابة تقرير قبل اعالن النتيجةاعداد لجنة  /1
 لبيان أعلى تقدير وادني تقدير 

  استشارة المتخصصين في اساليب التقويم المقترحة وكذا االختبارات الفصلية /2
 من كل مادة من قبل منسقة القسم %5تدقيق  /3
 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

تقرير عن المقرر واوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من خالل تقويم الطالبات للمقرر  (1)

 الدراسي وخبرة عضو هيئة التدريس 

 تقرير حول نسب النجاح   (2)

  مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري.وتقرير حول المقترحات المقدمة للتطوير 

 استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر حول توزيع الموضوعات وطرق التقويم المتبعة وغيرها. 

  االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط

 الضعف .
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 مدى فعالية  المقرر الدراسيلكشف عن للى الطالبات توزيع استبانات استطالعية ع. 

  في تطوير المقرر. الطالباتاستخدام نتائج تقويم 

. 

 .تسجيل أية اضافات فاعلة تم استحداثها داخل المحاضرات لالستفادة منها في الفصول الالحقة  

.  

 تقرير حول اساليب التعليم والتقويم
 

 

 بن صالح بن الذيبد عبد الرحمن  : منسق البرنامجسم ا

 ..1439/           /           : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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