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 أ .التعريف بالمقرر الدراسي:  

  ساعتان . الساعات المعتمدة:  1 

     أخر ى

   . نوع المقرر 2  

(ألقسام كلية   متطلب كلية  متطلب جامعة أ.   ✓ (لقسم لتاريخ والمحاسبة)   متطلب قسم  الدعوة)

  اختياري        إجباري ب. 

 ✓ 

  

  

✓ 

 قسم المحاسبة:      . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3 

 السنة األولى / المستوى األول     

 قسم المحاسبةقسم                                     
 السنة األولى / المستوى الثاني  

   المحاسبة قسم               

   السنة الثانية/  المستوى الثالث 

 

 

. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)   4 
 ال يوجد .   

ال  . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)  5 

 يوجد .  

  

  

   (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة  .6

 م  نمط الدراسة   عدد الساعات التدريسية  النسبة 

 1  المحاضرات التقليدية    ساعة   30 %100 

 2  التعليم المدمج      

 3  التعليم اإللكتروني      

 4  التعليم عن بعد      

 5  أخرى      

  

   (على مستوى الفصل الدراسي) ساعات االتصال  .7

 م    النشاط    ساعات التعلم   

 1  محاضرات    ساعة 30

 2  معمل أو إستوديو       

دروس إضافي      

 ة 

 3 

 4    (تذكر )أخرى     

   اإلجمالي    ساعة  30
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:    -ب

 . الوصف العام ل لمقرر:   1
متطلب لخارج التخصص؛ يدرس الطالب المعارف والمهارات والقيم في كتاب الطهارة، والجزئية المقررة من كتاب الصالة(  

   من أول كتاب الصالة إلى نهاية صالة المقتدي) ، على مذهب الحنابلة .
  
  

 للمقرر  . الهدف الرئيس 2

 معرفة األحكام الفقهية في موضوعات الطهارة، والجزء المخصص من كتاب الصالة.    •

كتاب الطهارة والجزء المخصص من كتاب الصالة، وخاصة ما   تنمية الملكة الفقهية الستنباط أحكام المسائل  في •

 يُستجد منها .   

 استشعار عظمة الشريعة في اهتمامها بطهارة المسلم في جميع أحواله.   •

 استشعار عظمة الشريعة  في تنظيم عالقة المسلم بربه في موضوعات الصالة.   •

  على الرخص، و جوابر العبادات.الوقوف على سماحة اإلسالمي ويسر الشريعة من خالل الوقف   •

  . مخرجات التعلم للمقرر:  3

  

 رمز 
  مخرج التعلم المرتبط

 للبرنامج 
   مخرجات التعلم للمقرر 

 

 المعرفة والفهم:    

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:

 1 

 1.1   يعُرف المصطلحات الواردة في كتاب الطهارة وجزئية كتاب الصالة.   

 1.2    يسترجع النصوص واألحكام الفقهية المتعلقة بفقه الطهارة وجزئية فقه الصالة.   

 1.3  .  والموانع واآلداب الواردة في فقه الطهارة وجزئية فقه الصالة يعُدد الشروط  واألركان  

 المهارات:   

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:

 2 

 2.1  يميّز بين أ قسام المياه، وبين طهارة الحدث والخبث واألحكام المترتبة على ذلك.    

 2.2    يميّز بين أركان الصالة وشروطها وواجباتها وسننها واألحكام المترتبة على تركها.  

 2.3    يعلل لألحكام الفقهية في فقه الطهارة وجزئية فقه الصالة.   

 24.   يحلل النص الفقهي في كتاب الطهارة وجزئية كتاب الصالة وفق المنهجية العلمية الصحيحة.  

 25.  ينقد الممارسات الخاطئة في كتاب الطهارة وجزئية كتاب الصالة ال سيما في العصر الحاضر.     

يقدم تقريًرا علم يًا في أحد موضوعات كتاب الطهارة وجزئية كت اب الص الة باس تخدام المص    

 ادر األصلية والبرامج الحاسوبية. 

 2.6 

 القيم:    

   الطالب قاًدا على:بنهاية المقرر سيكون 

 3 

 3.1  يتحمل المسؤولية المسندة له في تكاليف المقرر.    

 3.2  يعمل ضمن فريق المقرر بفعالية وفق القواعد المهنية.   
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 ج .موضوعات المقر ر  

 م    قائمة الموضوعات    ساعات االتصال 

  مقدمة في المنهج والكتاب المقرر + تعريف الطهارة + أقسام المياه   2 

1 

  تتمة أقسام المياه + باب اآلنية  2 

2 

  باب االستنجاء والسواك +باب فروض الوضوء + شروطه  2 

3 

  تتمة شروط الوضوء + باب صفة الوضوء وسننه + نواقضه  2 

4 

  باب المسح على الخفين   2 

5 

  باب الغسل + باب التيمم  2 

6 

  تكملة باب التيمم + باب إزالة النجاسة الحكمية  2 

7 

  باب الحيض   2 

8 

  باب األذان واإلقامة + باب شروط الصالة   2 

9 

  تتمة باب  شروط الصالة + باب أركان الصالة وواجباتها وسننها  2 

1

0 

  باب صفة الصالة + باب مكروهات الصالة   2 

1

1 

  باب سجود السهو   2 

1

2 

  باب صالة التطوع وأوقات النهي  2 

1

3 

  باب صالة الجماعة وأحكامها   2 

1

4 

  فصل في اإلمامة فصل في موقف االمام والمأموم+ فصل في االقتداء  2 

1

5 

  المجموع  30 

  

 د. التدريس والتقييم:   

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم   .1

  الرمز   مخرجات التعلم   استراتيجيات التدريس    طرق التقييم 
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 المعرفة والفهم:     

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:  
 1.0 

 االختبـــــــــــــــــــار    •

 تحريري)    –( شفوي 

 الواجبات    •

  

 المحاضرة    •

 الخرائط المعرفية    •

 المناقشة  •

  

يعُــرف المصــطلحات الــواردة فــي كتــاب 

 1.1   الطهــارة وجزئية كتاب الصالة.  

يسترجع النصوص واألحكام الفقهية المتعلقة 

 1.2   بفق ه الطهارة وجزئية فقه الصالة. 

يعُدد الشروط واألركان والموانع واآلداب ال واردة  

 1.3  .  في فقه الطهارة وجزئية فقه الصالة

 : المهارات  

 2.0    بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على: 

 االختبــــــــــــــــــــار   ⚫

 (الشفوي والتحريري)   

 أواق العم ل  ⚫

 الواجبات    ⚫

 ملف اإلنجاز  ⚫

 بطاقة مالحظة   ⚫

 البحوث والتقارير  ✓

 استبانة التقييم  ✓

 المحاضرة    ⚫

 لتفكير الناقد    ⚫

 االستنباطية   ⚫

 التعليم الذاتي    ⚫

   الخرائط المعرفية ⚫

يميّــز بــين أقســام الميــاه ، وبــين طهــارة  

 2.1    الحــدث والخبث واألحكام المترتبة على ذلك.

يميّــز بــين أركــان الصــالة وشــروطها  

وواجباتهــا وسننها واألحكام المترتبة على  

 2.2    تركها.

يعلل لألحكام الفقهية في فقه الطهارة وجزئي ة  

 2.3    فق ه الصالة. 

يحل ل ال نص الفقه ي ف ي كت اب الطه ارة 

وجزئي ة كتاب الصالة وفق المنهجية العلمية 

 2.4  الصحيحة.  

ـ اب الطهـ  ينقـ د الممارسـ ات الخاطئـ ة فـ ي كت

ارة وجزئية كتاب الصالة ال سيما في العصر  

 2.5  الحاضر.   

يقــدم تقريــًرا علميًـ ـا فــي أحــد موضــوعات 

كتــاب الطهارة وجزئية كتاب الص الة باس  

 2.6  تخدام المص ادر األصلية والبرامج الحاسوبية. 

 : القيم  

 3.0    بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على: 

 الواجبات   ⚫

 بطاقة المالحظة    ⚫

 ملف اإلنجاز  ⚫

   تقويم األقران ⚫

 التعليم الذاتي    ⚫

 التعليم لتعاوني    ⚫

 االستنباطية  ⚫

 حل المشكالت  ⚫

 المشروعات  ⚫

يتحمل المسؤولية المسندة له في تكاليف  

 3.1  المقرر.  

يعم ل ض من فري ق المق رر بفعالي ة وف ق  

 3.2   القواع د المهنية.
  

  

  

  

 أنشطة تقييم الطلبة   .2
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النسبة  من  

 إجمالي درجة التقييم   

توقيت التقييم   
 م  أنشطة التقييم      (باألسبوع) 

المناقشات الصفية واالختبار الشفهي، وأوراق العم ل، ومل ف االنج از،   مستم ر  %20 

  وبطاقة المالحظة، تقييم األقران، استبانة تقييم، البحوث والتقارير.
 1 

 2  االختبار النصفي  السابع  %30 

 3  االختبار النهائي  السادس عشر    %50 
 تحريري ،شفهي،  عرض تقديمي ، مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)  أنشطة التقي يم (اختبار

  

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 .الساعات المكتبية: ساعتان أسبوعيا 

 . التواصل بالبريد االلكتروني 

  .وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 

  
 مصادر التعلم والمرافق:   –و 

 قائمة مصادر التعلم:    .1

 .للمقرر   المرجع الرئيس هداية الراغب شرح عمدة الطالب: للشيخ عثمان أحمد النجدي الحنبلي 

  :الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي مثل 

  .كشاف القناع عن متن اإلقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي 

   .شرح منتهى اإلرادات 

   :الشروح المعاصرة للمتون المعتمدة في المذهب مثل 

   .الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 

   المراجع المساندة

   . موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

  . مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية 

  . مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة في الفقه وأصوله 

  .مواقع وروابط الموسوعات العلمية 

    .موقع المكتبة الشاملة 

     موقع جامع الفقه اإلسالمي 

    الملتقى الفقهي 

 المصادر اإللكترونية   

   .مجلة العدل 

  .مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

   .مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 

 أخرى  
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 المرافق والتجهيزات المطلوبة:   .2

   العناصر    متطلبات المقرر 

  ) طالباً مع طاوالت وكراسي. 50قاعة دراسية سعة (
 المرافق 

الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ   (القاعات
(  

   )   DataShowسبورة ذكية، وجهاز عرض البيانات (داتاشو 
 التجهيزات التقنية 

   (جهاز عرض البيانات،  السبورة الذكية، البرمجيات) 

  (تبعاً لطبيعة التخصص) أخرى تجهيزات _____________________________________________ 

  

 ز .تقويم جودة المقرر:    

 مجاالت التقويم    المقيمون   طرق الت قييم   

 استبانات تقويم المقرر وتقويم االستاذ.   

 تقويم أعضاء هيئة التدريس في موقع الجامعة  

 . 

• 

 الطلبة    •

 فاعلية التدريس    ⚫

مدى تحصيل مخرجات التعلم   ⚫

 للمقرر   

 مصادر التعلم    ⚫

 التقويم الذاتي المستمر.   •
 تقارير المقرر .   •

 تقويم األساتذة الزمالء الزائرين.   •

موجهة  استبانة تقييم مصادر  التعلم •

 ألعضاء هيئة التدريس .  

 

القسم وأعضاء  

 هيئةالتدريس   

 التقويم العلمي والتطويري    ⚫

 مصادر التعلم    ⚫

 

 

فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر،  مصادر التعلم ...  (مثل. فاعلية التدريس ،مجاالت التقويم 

طرق التقييم (الطلبة،  أعضاء هيئة التدريس،  قيادات البرنامج،  المراجع النظير  ، أخرى (يتم تحديدها)  المقيمون  إلخ) 

   (مباشر وغير مباشر) 

  

 ح. اعتماد التوصيف  

  
  
  
 

 

 

 

 جهة االعتماد   لدراسات اإلسالمية مجلس قسم ا

 رقم الجلسة  

 تاريخ الجلسة   
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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:  

  ساعتان . الساعات المعتمدة:  1

   . نوع المقرر 2

(ألقسام كلية   متطلب كلية   متطلب جامعة .أ

متطلب     الدعوة) ✓ (لقسم لتاريخ والمحاسبة)  قسم

أخر 
     ى 

    اختياري   إجباري .ب

 ✓ 

  

    

 ✓ 

 قسم التاريخ، قسم المحاسبة:     . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 السنة األولى / المستوى الثاني     

 قسم الكتاب والسنة، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية:  

 السنة الثانية / المستوى الثالث   

 قسم العقيدة، قسم القراءات: 
  السنة الثانية/  المستوى الرابع

   (إن وجدت). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   101141-2فقه العبادات 

 (إن وجدت) . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 .    ال يوجد
  

  

   (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة  .6

 م  نمط الدراسة   عدد الساعات التدريسية  النسبة 

 1  المحاضرات التقليدية    ساعة   30 %100 

 2  التعليم المدمج      

 3  التعليم اإللكتروني      

 4  التعليم عن بعد      

 5  أخرى      

  

   (على مستوى الفصل الدراسي) ساعات االتصال  .7

 م    النشاط    ساعات التعلم   

 1  محاضرات    ساعة 30

 2  معمل أو إستوديو       

 3  دروس إضافي ة      

 4    (تذكر )أخرى     

   اإلجمالي    ساعة  30
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:    -ب

 . الوصف العام للمقرر:   1
متطلب لخارج التخصص؛ يدرس الطالب المعارف والمهارات والقيم في الجزء المخصص من كتاب الصالة، والجنائز  

 والزكاةوالصيام والمناسك والجهاد ، على مذهب الحنابلة. 
  
  

 . الهدف الرئيس للمقرر  2

 معرفة األحكام الفقهية في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد .    •

تنمية الملكة الفقهية الستنباط أحكام المسائل  في الجزئية المقررة من كتاب الصالة وكتاب الجنائز  •

 والزكاةوالصيام والمناسك وا لجهاد وخاصة ما يُستجد منها .   

 ريعة في اهتمامها بأمر المسلم حياً وميتاً .   استشعار عظمة الش •

 إدراك اهتمام الشريعة اإلسالمية بوحدة المجتمع المسلم، عن طريق فرض حقوق للفقراء ونحوهم على األغنياء.          ✓

 استشعار عظمة الشريعة اإلسالمية في اهتمامها بتعويد المسلم على ضبط النفس والشعور بأحوال اآلخرين .    •

 إدراك اهتمام الشريعة اإلسالمية بوحدة المجتمع المسلم ، بفرض مظاهر المساواة في أفعال الحج.   •

 الوقوف على سماحة اإلسالمي ويسر الشريعة من خالل الوقف على الرخص والكفارات، و جوابر العبادات.    •

  

 . مخرجات التعلم للمقرر:   3

 رمز  
المرتبط  مخرج التعلم 

   جللبرنام 
   مخرجات التعلم للمقرر 

 

 : المعرفة والفهم  

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:

 1 

 1.1    يعُرف المصطلحات الواردة في كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد.   

يسترجع النصوص واألحكام الفقهية المتعلقة بجزئية كت اب الص الة والجن ائز والزك اة    

   والص يام والمناسك والجهاد. 

 1.2 

والموانع واآلداب ال واردة ف ي جزئي ة كت اب الص الة والجن ائز   يعُدد الشروط  واألركان  

 .  والزك اة والصيام والمناسك والجهاد. 

 1.3 

 المهارات:   

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:

 2 

 21.  .  يميّز بين أركان والشروط والواجبات والسنن واألحكام في موضوعات المقرر  

 22.    يعلل لألحكام الفقهية في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد.   

يحلل النص الفقهي في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناس ك والجه اد وف    

   ق المنهجية العلمية الصحيحة.
 .23 

ينقد الممارسات الخاطئة في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والص يام والمناس ك والجه    

 اد ال سيما في العصر الحاضر.   
 .24 

يقدم تقريًرا علم يًا في أحد موضوعات المقرر باستخدام المصادر األصلية والبرامج    

 الحاسوبية.  
 .25 

 القيم:    

   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على:

 3 

 3.1  يتحمل المسؤولية المسندة له في تكاليف المقرر.    

 3.2  يعمل ضمن فريق المقرر بفعالية وفق القواعد المهنية.   
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 ر  ج .موضوعات المقر

 م    قائمة الموضوعات    ساعات االتصال 

 4 
مقدمة في المنهج وفلسفة التدريس + فصل في االعذار المسقطة للجمعة 

 والجماعة + باب صالة أهل االعذار. 
 1 

 2  فصل في القصر+ فصل في الجمع بين الصالتين.   2 

 3  فصل في صالة الخوف+ باب صالة الجمعة.  2 

 4  فصل في شروط صحة الجمعة+ باب صالة العيدين   2 

 5  باب صالة الكسوف+ باب صالة االستسقاء.  2 

 6  كتاب الجنائز.   2 

 7  كتاب الزكاة.   4 

 8  كتاب الصيام+ باب االعتكاف.   4 

 9  كتاب المناسك+ باب الهدي واالضحية والعقيقة.   8 

 10  كتاب الجهاد.   2 

 المجموع  30 

 د. التدريس والتقييم:   

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم   .1

  الرمز   مخرجات التعلم   استراتيجيات التدريس    طرق التقييم 

 : والفهم المعرفة   
   بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على: 

 1.0 

 االختبـــــــــــــــــــار    •

 تحريري)    –( شفوي 

 الواجبات    •

  

 المحاضرة    •

 الخرائط المعرفية    •

 المناقشة  •

  

يعُــرف المصــطلحات الــواردة فــي كتــاب 

الصــالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك  

 1.1    والجهاد. 

يسـ ـترجع النصــوص واألحكــام الفقهيــة 

المتعلقــة بجزئيــة فقــه الصــالة والجنــائز  

 1.2    والزكــاة والصــيام والمناسك والجهاد 

والموانع واآلداب الـواردة   يعُدد الشروط  واألركان

في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزك اة والص 

 1.3  .  يام والمناسك والجهاد. 

 : المهارات  

 2.0    بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على: 

 االختبــــــــــــــــــــار   ⚫

 (الشفوي والتحريري)   

 أواق العم ل  ⚫

 الواجبات    ⚫

 المحاضرة    ⚫

 لتفكير الناقد    ⚫

 االستنباطية   ⚫

وشــروطها   الصــالة  أركــان  بــين  يميّــز 

موضوعات  في  واألحكام  وسننها  وواجباتهــا 

 2.1    المقرر.

يعلــل لألحكــام الفقهيــة فــي جزئيــة كتــاب 

الصــالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك  

 2.2    والجهاد. 
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 ملف اإلنجاز  ⚫

 بطاقة مالحظة   ⚫

 البحوث والتقارير  ✓

 استبانة التقييم  ✓

 التعليم الذاتي    ⚫

   الخرائط المعرفية ⚫
كتــاب  جزئيــة  فــي  الفقهــي  الــنص  يحلــل 

والمناسك   والصيام  والزكاة  والجنائز  الصــالة 

 2.3    والجهاد وف ق المنهجية العلمية الصحيحة.

يحل ل ال نص الفقه ي ف ي كت اب الطه ارة 

وجزئي ة كتاب الصالة وفق المنهجية العلمية 

 2.4  الصحيحة.  

ينقد الممارسات الخاطئة في جزئي ة كت اب الص  

ك   والمناس  يام  والص  اة  والزك  ائز  والجن  الة 

 2.5  والجه اد ال سيما في العصر الحاضر.  

يقــدم تقريــًرا علميًـ ـا فــي أحــد موضــوعات 

كتــاب الطهارة وجزئية كتاب الص الة باس  

 2.6  تخدام المص ادر األصلية والبرامج الحاسوبية. 

 : القيم  

 3.0    بنهاية المقرر سيكون الطالب قاًدا على: 

 الواجبات   ⚫

 بطاقة المالحظة    ⚫

 ملف اإلنجاز  ⚫

   تقويم األقران ⚫

 التعليم الذاتي    ⚫

 التعليم لتعاوني    ⚫

 االستنباطية  ⚫

 حل المشكالت  ⚫

 المشروعات  ⚫

يتحمل المسؤولية المسندة له في تكاليف  

 3.1  المقرر.  

يعم ل ض من فري ق المق رر بفعالي ة وف ق  

 3.2   القواع د المهنية.
  

 أنشطة تقييم الطلبة   .2

  النسبة  من

 إجمالي درجة التقييم   

توقيت التقييم   
 م  أنشطة التقييم      (باألسبوع) 

المناقشات الصفية واالختبار الشفهي، وأوراق العم ل، ومل ف االنج از،   مستم ر  %20 

  المالحظة، تقييم األقران، استبانة تقييم، البحوث والتقارير. وبطاقة
 1 

 2  االختبار النصفي  السابع  %30 

 3  االختبار النهائي  السادس عشر    %50 
تحريري،  شفهي، عرض تقديمي ، مشروع جماعي ،ورقة عمل  أنشطة التقي يم (اختبار

 الخ) 

أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:   -هـ    

  .الساعات المكتبية: ساعتان أسبوعيا 

  . التواصل بالبريد االلكتروني 

                      .وسائل التواصل االجتماعي الحديثة  

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

 .للمقرر   المرجع الرئيس هداية الراغب شرح عمدة الطالب: للشيخ عثمان أحمد النجدي الحنبلي 

  :الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي مثل 

  .كشاف القناع عن متن اإلقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي 

   .شرح منتهى اإلرادات 

   :الشروح المعاصرة للمتون المعتمدة في المذهب مثل 

   .الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 

   المراجع المساندة

   . موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

  . مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية 

  . مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة في الفقه وأصوله 

  .مواقع وروابط الموسوعات العلمية 

    .موقع المكتبة الشاملة 

     موقع جامع الفقه اإلسالمي 

    الملتقى الفقهي 

 المصادر اإللكترونية   

   .مجلة العدل 

  .مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

   .مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 

 أخرى  

  

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة: 2

   العناصر    متطلبات المقرر 

  ) طالباً مع طاوالت وكراسي. 50قاعة دراسية سعة (
 المرافق 

الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ   (القاعات

(  

   )   DataShowسبورة ذكية، وجهاز عرض البيانات (داتاشو 
 التجهيزات التقنية 

   (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات) 

  (تبعاً لطبيعة التخصص) أخرى تجهيزات _____________________________________________ 
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 ر:    رز .تقويم جودة المق 

 

 

فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ...   (مثل. فاعلية التدريس ،مجاالت التقويم 

طرق التقييم (الطلبة،  أعضاء هيئة التدريس،  قيادات البرنامج،  المراجع النظير  ، أخرى( يتم تحديدها)  المقيمون  إلخ) 

   (مباشر وغير مباشر) 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 

 

  

 
  
  

    
  
  
  

 

  
    

  

 مجاالت التقويم    المقيمون   طرق الت قييم   

 استبانات تقويم المقرر وتقويم االستاذ.   

 تقويم أعضاء هيئة التدريس في موقع الجامعة  
 . 

• 

 الطلبة    •

 فاعلية التدريس    ⚫

مدى تحصيل مخرجات التعلم   ⚫

 للمقرر   

 مصادر التعلم    ⚫

 التقويم الذاتي المستمر.   •
 تقارير المقرر .   •

 تقويم األساتذة الزمالء الزائرين.   •

استبانة تقييم مصادر  التعلم موجهة  •

 ألعضاء هيئة التدريس .  

 

القسم وأعضاء  

 هيئةالتدريس   

 التقويم العلمي والتطويري    ⚫

 مصادر التعلم    ⚫

 جهة االعتماد   دراسات اإلسالمية مجلس قسم ال

 رقم الجلسة  11 

 تاريخ الجلسة  هـ   22/3/1442
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