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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

 أخرى  ✓ )المحاسبة( متطلب قسم أ.

     اختياري ✓ إجباري   ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 :   قسم المحاسبة

 لثاني المستوى االسنة األولى / 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   2- 2302141  1فقه العبادات 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 30 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 ساعة 30 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 ساعة  30 ساعات االستذكار  1

 ساعة  16 الواجبات 2

 ساعات   4 المكتبة  3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 ساعة  50 اإلجمالي 

، ويشرمل للر : جميرع أنشرطة الرتعلم، مثرل: سراعات االسرتذكار، للمقرررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم *  

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع،  
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 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1

الجزء المخصص من كتاب الصالة، والجنائز  متطلب لخارج التخصص؛ يدرس الطالب المعارف والمهارات والكفاءات في 

 ذهب الحنابلة.، على م والزكاة والصيام والمناسك والجهاد

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

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

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

 وخاصة ما يُستجد منها .  والجهادوالصيام والمناسك 

 استشعار عظمة الشريعة في اهتمامها بأمر المسلم حياً وميتاً .  •

 .  ، عن طريق فرض حقوق للفقراء ونحوهم على األغنياءاإلسالمية بوحدة المجتمع المسلم إدراك اهتمام الشريعة⚫      

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

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

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

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعارف 1

الزكــاة والصــيام والمناســك الجنــائز وو كتــاب الصــالةجزئيــة المصــطلحات الــواردة فــي  يُعــرف 1.1

 .  والجهاد

 

والزكــاة والصــيام جزئية كتــاب الصــالة والجنــائز  بالمتعلقة    يسترجع النصوص واألحكام الفقهية 1.2

 والمناسك والجهاد .

 

كان والموانع واآلداب الــواردة فــي جزئيــة كتــاب الصــالة والجنــائز والزكــاة يُعدد الشروط  واألر 1.3

 .والصيام والمناسك والجهاد .

 

  المهارات 2

  .في موضوعات المقررواألحكام  السننو  والشروط والواجباتبين أركان  يميّز  2.1

  يعلل لألحكام الفقهية في جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد . 2.2

وفــق جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصيام والمناســك والجهــاد  الفقهي في  يحلل النص   2.3

 .المنهجية العلمية الصحيحة

 

جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكاة والصــيام والمناســك والجهــاد ينقد الممارسات الخاطئة في   2.4

 ال سيما في العصر الحاضر .

 

  الكفاءات 3

  .المصادر األصلية والبرامج الحاسوبية  باستخدام  المقررا في أحد موضوعات يقدم تقريًرا علميً  3.1

  بفعالية وفق القواعد المهنية. المقرر  يعمل ضمن فريق 3.2

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 فصل في االعذار المسقطة للجمعة والجماعة مقدمة في المنهج وفلسفة التدريس +

 + باب صالة أهل االعذار.
4 

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

 2 الخوف+ باب صالة الجمعة.فصل في صالة  3

 2   فصل في شروط صحة الجمعة+ باب صالة العيدين 4

 2 باب صالة الكسوف+ باب صالة االستسقاء. 5
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 2 كتاب الجنائز. 6

 4 كتاب الزكاة. 7

 4 كتاب الصيام+ باب االعتكاف. 8

 8 باب الهدي واالضحية والعقيقة. كتاب المناسك+ 9

 2 كتاب الجهاد. 10

 30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

المصــطلحات الـــواردة فــي جزئيــة كتـــاب  يُعــرف

ــك  الصـــالة ــيام والمناسـ ــاة والصـ ــائز والزكـ والجنـ

  المحاضرة .  والجهاد

  الخرائط المعرفية

 طرح األسئلة 

 

ارــــــــــــــــــاختب    

 تحريري( –) شفوي  

 

1.2 

المتعلقــة  يســترجع النصــوص واألحكــام الفقهيــة

ــهب ــة فق ــاة والصــيام  الصــالة جزئي ــائز والزك والجن

 . والمناسك والجهاد  

1.3 

يُعدد الشروط  واألركان والموانع واآلداب الــواردة 

جزئية كتاب الصالة والجنائز والزكــاة والصــيام في  

 .والمناسك والجهاد .

 المهارات 2.0

2.1 
ز  ــّ ــا يمي ــروطها وواجباته ــالة وش ــان الص ــين أرك ب

 في موضوعات المقرر.وسننها واألحكام 
 المحاضرة 

  لتفكير الناقد 

  التعليم النشط 

 التعليم الذاتي 

 الخرائط المعرفية 

   اختبار شفوي

 وتحريري 

  أواق العمل 

 ملف انجاز 

 بطاقة مالحظة 

2.3 
ــي  ــة ف ــام الفقهي ــل لألحك ــاب الصــالة يعل ــة كت جزئي

 والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد .

2.4 

ــنص  ــل ال ــي يحل ــاب الصــالة الفقهــي ف جزئيــة كت

وفــق   والجنائز والزكاة والصيام والمناسك والجهاد

 .المنهجية العلمية الصحيحة

2.5 

جزئيــة كتــاب الصــالة ينقد الممارسات الخاطئة في  

ال  والجنــائز والزكــاة والصــيام والمناســك والجهــاد

 سيما في العصر الحاضر .

 الكفاءات  3.0

3.1 
ــً  ــًرا علمي  موضــوعات المقــررا فــي أحــد يقــدم تقري

 .المصادر األصلية والبرامج الحاسوبية  باستخدام

التعليم الذاتي 

 المشروعات 

االتصال بمصادر التعلم 

الواجبات 

البحوث والتقارير 

 استبانة تقييم 



 

 
6 

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

3.2 
بفعاليــة وفــق القواعــد  المقــرر يعمــل ضــمن فريــق

 المهنية.

 التعليم الذاتي 

  التعليم التعاوني 

  حل المشكالت 

 المشروعات 

 مالحظة بطاقة 

 األقران تقويم 

 ملف انجاز 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
  ،وملــف االنجــاز  ،وأوراق العمــل  ،المناقشات الصفية واالختبار الشفهي

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

 %10 مستمر 

 %30 سابعال االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر  االختبار النهائي 3
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي  تحريري،  يم )اختباري التق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 
 ساعتان أسبوعيا.الساعات المكتبية : 

   .التواصل بالبريد االلكتروني 

     التواصل االجتماعي الحديثة.وسائل 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 

 مصادر التعلم: قائمة . 1

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

 المساندةالمراجع 

 :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 

 الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان 

 المختصر في العبادات للدكتور خالد المشيقح 

 اإللكترونية المصادر 
    .موقع اللجنة الدائمة لإلفتاء 

   .مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية 
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  .مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة في الفقه وأصوله 

  .مواقع وروابط الموسوعات العلمية 

   الشاملة. موقع المكتبة 

 موقع جامع الفقه اإلسالمي   

   الملتقى الفقهي 

   ىأخر

   . مجلة العدل 

. مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

 . مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 

 

 

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 .مع طاوالت وكراسي( طالباً    50قاعة دراسية سعة ) ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات )

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

 (  DataShowسبورة ذكية، وجهاز عرض البيانات )داتاشو  

 _____________________________________________ التخصص( تبعاً لطبيعة ) أخرى تجهيزات

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس  ⚫

 مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل   ⚫

 مصادر التعلم   ⚫

 الطلبة 

 استبانات تقويم المقرر وتقويم االستاذ . •

التدريس في موقع الجامعة تقويم أعضاء هيئة   •

. 

 التقويم العلمي والتطويري   ⚫

 مصادر التعلم   ⚫

القسم وأعضاء هيئة  

 التدريس 

 التقويم الذاتي المستمر . •

 تقارير المقرر.  •

 تقويم األساتذة الزمالء الزائرين . •

موجهة  • التعلم  مصادر  تقييم  استبانة 

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

 تم تحديدها( يأخرى ) ، المراجع النظير  البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 

 الدراسات اإلسالميةمجلس قسم   االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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