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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 هـ1439/  3/  10  :التوصيفتاريخ  
إسم المؤسسة 

 التعليمية:
 جامعة المجمعة 

 قسم الدراسات اإلسالمية  –كلية التربية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهبالمقرر الدراسي والتعريف  .أ
     ISD 352    دالالت األلفاظ  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان  :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :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

 ...................................................................الدراسات اإلسالمية .....................

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

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

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

 قسم الدراسات اإلسالمية –كلية التربية    الرئيس للمؤسسة التعليمية في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 %90 النسبة: √ التقليديةقاعات المحاضرات  .أ
 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
.............................................................................................................................................

... 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 بعد دراسة هذا المقرر تستطيع الطالبة أن :

واإلطالق والتقييد  والوضوح والخفاء ، وما تحتويه تلم بأنواع دالالت األلفاظ  من حيث العموم والخصوص 

من أساليب األمر والنهي ، وتميز بينها  ، ثم توظف دالالت األلفاظ في استنباط األحكام الفقهية من األدلة 

  الشرعية

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

  الدراسة(.  
 األعضاءتبادل الخبرات بين 

 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر

 رر في تدريس المق متنوعةاستخدام استراتيجيات التدريس ال
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 المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
تعرف ماهية الحكم الشرعي ،  وأركانه وأقسامه ، واألهلية بأنواعها وعوارضها ، وتتعرف تهذا المقرر  في

على مصادر التشريع اإلسالمي  وتميز بين أدلة األحكام المتفق عليها ، واألدلة المختلف فيها ، وموقف 

 األصوليين منها 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 مقدمة عن المقرر والتوصيف  

 2 1 .والقواعد األصولية اللغوية ا ا وتركيب  المراد بدالالت األلفاظ إفراد  

 2 1 تقسيم دالالت األلفاظ من حيث : معناها وتشمل الحقيقة والمجاز

 6 3  دالالت اللفظ من حيث الوضوح والخفاء

 2 1 اختبار أعمال السنة 

 4 2 داللة اللفظ من حيث الطلباقسام 

 6 3 داللة اللفظ من حيث العموم والخصوص واالشتراك

 2 1 داللة اللفظ من حيث اإلطالق والتقييد.

 2 1 البيان معناه والطرق التي يحصل بها

 2 1 التأويل  ، معناه وشروط التأويل المقبول

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
 دروس
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية

 30 ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ساعتان  الساعات المعتمدة

 

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

 
 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 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 لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر التعلممخرجات  م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
المحاضرة واإللقاء  بالقواعد األصولية اللغوية وسبب التسمية  عرف المراد ي

 والمناقشة  
اختبار شفهي 

 و تحريري

1-2 
المحاضرة واستخدام  يعرف المراد بدالالت األلفاظ  وأقسامها

 الخرائط    الذهنية

 تحريرياختبار

 وأوراق عمل   

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
أسئلة تحريرية  العصف الذهني بين أقسام دالالت األلفاظ ميز ي

 وشفهية   

2-2 

الفروع الفقهية المخرجة على قواعد دالالت األلفاظ  تطبق

 عليها

اإللقاء واستخدام 

اسلوب الحوار 

التعليمي وتبادل 

 األفكار

أوراق عمل 

فردية وجماعية 

 وأسئلة شفهية

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

     لبعضعرض   سهم في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرةت

من الواقع   النماذج

            ومناقشتها

          المالحظة   

  والتعليق

 والمناقشة 

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
جمع معلومات عن  مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فيي

 المادة العلمية

تقديمية عرض 

 وتكليفات 

تكليفات ال تقييم  

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

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

 

 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

 تكليفات مختلفة فردية وجماعية وأبحاث عقب كل وحدة دراسية 1
طول الفصل 

 الدراسي
%10 

 ( أو اختبار طويل وقصير2(، و)1اختبار أعمال سنة ) 2
السابع والثاني 

 عشر 
30 %  

 االختبار النهائي 3
في موعده 

 المحدد
60 %  

 همدعماألكاديمي للطالب ورشاد اإل .ح

 الخاص لكل طالبلالستشارات 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 )

لإلرشاد األكاديمي وساعتان مكتبية ، علماً بأن الطالبات ال تكتفي بساعتين واالستشارات في اليوم الدراسي  أربع ساعات توجد 
 بأكمله .
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 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1
  1428، 2إبراهيم نورين : أصول الفقه ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط

 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 3عبد الكريم زيدان  :  الوجيز في أصول الفقه أصول الفقه  ، مطبعة سليمان األعظمي ،بغداد ، ط  

  ، م1969الخضري : أصول الفقه    ، دار االتحاد العربي ، مصر 

 هـ1399بيروت ،  الشوكاني : ارشاد الفحول ، دار المعرفة للطباعة
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 :  موقع الفقه اإلسالمي http:llwww.islamfeqh.com  

  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء 

 المكتبة الشاملة ، الشبكة اإلسالمية 

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

 

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

 :(وغيرها،  الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

 طالب 25قاعة محاضرات لكل  .1

 معتدلة  مقاعد دراسية .2

 مقعد لعضو هيئة التدريس ومنصة .3

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .4

 .  القاعات الدراسية.الحاسوب الثابت في 

  جهاز العرض االلكترونيData show 

 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .5

  (:بها

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة * 

  • إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسمالحاجة * 

 

 تطويره  إجراءاتالدراسي ويم المقرر وتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

  *  دراسي من خالل استمارة رضا الطالاستطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر ال 
  *لقاءات مع الطالب المتعثرين والمتميزين حول فعالية طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم 

استطالع رأى الطالب حول األستاذ، ومدى االستفادة وأوجه القصور من خالل استبيان عن أستاذ المقرر*   
 تحليل إحصائي لنتائج االختبارات التحصيلية.* 

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

  الخبرة في طرق التدريس .تبادل المعارف في التخصصات المتنوعة واالستفادة من أهل 
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  المراجعات الداخلية 

 . تقييم األداء من قبل ادارة القسم 

 مراجعة نسب النجاح الموصي بها. 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

  إعداد ورش عمل ودورات من قبل المتخصصين لالطالع على كل جديد يخدم العملية التعليمية باإلضافة

 إلى الطرق السابقة .

 ألعضاء المتخصصين لمناقشة موضوعات المقرر .لقاء دوري مع ا 

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

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  منسقة القسم .بواسطة  أوراق االختباراتمن  %5عينة  تدقيق تصحيح 

 .  إعداد لجنة مراجعة لألعمال الدراسية ونماذج من  االختبارات وكتابة تقرير قبل إعالن النتيجة 

 . النتائج االحصائية 
          

 والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي ص   5

 .  تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من خالل تقويم الطالبات للمقرر الدراسي

 وخبرة عضو هيئة التدريس .

 . تشكيل لجنة لمراجعة المقرر 

 . تقرير حول المقترحات المقدمة لتطوير المقرر الدراسي وأساليب التعليم والتعلم 
 

 

 

 د / عبد الرحمن صالح الذيب : البرنامجمنسق سم ا

 هـ1439 /3 /10 : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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