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  الدراسي:التعريف بالمقرر  .أ

 ثالث ساعات . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 املستوى الخامسالسنة الثالثة / :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة 43 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 43 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 3 ) اختبار نهائي+ نصفي(ى )تذكر( أخر 4

 ساعة46 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة8 ساعات االستذكار 1

 ساعة4 الواجبات 2

 ساعة2 المكتبة 3

 ساعة2 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - أخرى )تذكر( 5

 ساعة 16 اإلجمالي 

، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 املعارف واملهارات األسااااااااااااسااااااااااا ة الالأمة والكقاآات    ما ة أحكام القرآناملقرر  يقدم هذا لمقرر:العام لوصففففففف ال. 1

  ا  
 
 ت     ا

 
 وتقساااااااا ت آياتً تقساااااااا تا

 
على املقارنة ب ن أ وال املقساااااااارين والققهاآ وبرط اسااااااااتشبابهم ل حكام ال اااااااارع ة     ا

؛ ك ا وبعض األحكام املتع قة بالشسااااااااآ وأحكام الت اث ر وال اااااااور كأحكام القب ة واملطعومات والخ ر   موضاااااااوعات املقرر 

 .طةي كنهم من التدرب على الب ث الع مي    هذا القرع من الع وم وفق إجراآات منضب

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

وتنوع برط   الو وف على مناهج املقسرين والققهاآ    تقس ت آيات األحكامو     آيات األحكام  تأص ر املعارف امله ة

 استداللهم على األحكام الت ريع ة ب عرفة جوانب اإلعجاأ الت ريع  فيها .

 

 :أن أن يكون  ا را علىاة /عند االنتهاآ من املقرر يشبغ  على الطالب  للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1.1 يذكر مفهوم أحكام القرآن. 1.1

 1.2 أهم املؤلفات في تفسير أحكام القرآن. يصنف 1.2

 1.1 .حول األحكام املتضمنة للمقرر  يستعرض أقوال العلماء 1.3

 1.1 الحالل والحرام من املطعومات واملشروبات. يحدد 1.4

 1.1 األحكام املتعلقة بُفَرق النكاح.أصول املسائل في  يوّضح 1.5

 1.1 يستعرض مفاهيم ومصطلحات األحكام املتعلقة بالقصاص والحدود. 1.6

  المهارات 2

 2.5 الطالق واإليالء والظهار.من   ٍبين مدة كل يميز 2.1

ل 2.2
ّ
 2.4 .قصاص والحدوداملتعلقة بال أقوال العلماء يحل

 2.5 يستنبط األحكام الفقهية من آيات األحكام املتعلقة باملقرر. 2.3

 2.5 يعلل الِحكَم من مشروعية الحدود: )الزنا، القذف، القصاص، الحرابة(. 2.4

 2.6 بالحجاب وغض البصر.ينقد الشبهات املتعلقة  2.5

 2.8 يستخدم املنهج العلمي في إعداد التقارير واألبحاث املتعلقة بتفسير آيات األحكام. 2.6

  الكفاءات 3

 3.1 بكفاءة عالية. حول موضوع من موضوعات املقرر مصغر يعمل في فريق إلعداد بحث  3.1

 3.2 األحكام بدقة في إعداد التقارير.يستفيد من املصادر املتنوعة في علم التفسير وآيات  3.2

 3.3 بحرفية. ذاتًيا استخدام التقنية الحديثة فيما يختص بإعداد واجباته يتّعلم 3.3

 3.4 بأمانة. املقرر  واجباتيتحمل مسؤولية إعداد  3.4
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 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
والتعريف بعلم أحكبام القرآن، وبيبان أشبببببببببببببببأتبه،  ،رر املق توصببببببببببببببيفالتعريف ب معب، ببالطال  الترحيب 

  كت  التفسيروأشهر 
ً
  املؤلفة فيه قديما

ً
 .وحديثا

3 

 3 .القبلة ألحكام املتضمنة اآليات تفسير 2

 3 .الحالل والحرام من املطعومات املتضمنة اآليات تفسير 3

 3 .حكم الخمر والتدرج في تحريمها املتضمنة اآليات تفسير 4

 3  اعتزال النساء في املحيض املتضمنة اآليات تفسير 5

 7 اإليالء والطالق والظهار والعدة. أحكام املتضمنة اآليات تفسير 6

 1 االختبار النصفي. 7

 6 واللعان. الرضاع أحكام املتضمنة اآليات تفسير 8

 3 .أحكام الدماء )القصاص( املتضمنة اآليات تفسير 9

 6 .حد الزنا والقذف والسرقة والحرابة املتضمنة اآليات تفسير 10

 3 .حكم الحجاب واألمر بغض البصر املتضمنة اآليات تفسير 11

 3 .لتماثيل والصور ا أحكام املتضمنة اآليات تفسير 12

 2 االختبار النهائي. 13

 ساعة 46 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 االختبار املحاضرة يذكر مفهوم أحكام القرآن. 1.1

 االختبار املحاضرة أهم املؤلفات في تفسير أحكام القرآن. صنفي 1.2

حول األحكام املتضببببببببببمنة  أقوال العلماءيسببببببببببتعرض  1.3

 للمقرر.

املناقشة والحوار والعصف 

 الذهني

املالحظة املقصودة 

 واالختبار

 االختبار املناقشة والعصف الذهني .واملشروبات الحالل والحرام من املطعومات حددي 1.4

ح 1.5 األحكام املتعلقة بُفَرق أصببببببببببول املسببببببببببائل في  يوضببببببببببّ

 النكاح.
 االختبار واملناقشة والحواراملحاضرة 

يسبببببببببتعرض مفاهيم ومصبببببببببطلحات األحكام املتعلقة  1.6

 بالقصاص والحدود..
 االختبار املحاضرة

 المهارات 2.0

2.1 
املناقشة والحوار والعصف  من الطالق واإليالء والظهار.  ٍبين مدة كل يميز

 الذهني
 االختبار
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
ل

ّ
ر الناقد والعصف يفكتال .والحدودقصاص املتعلقة بال أقوال العلماء يحل

 الذهني
 االختبار

2.3 
يستنبط األحكام الفقهية من آيات األحكام 

 املتعلقة باملقرر.

ر الناقد والعصف يفكتال

 الذهني

 املالحظة املقصودة

 أو ملف اإلنجاز

2.4 
يعلل الِحكَم من مشروعية الحدود: )الزنا، 

 القذف، القصاص، الحرابة(.

 بحث قصيرأو  كتابة تقرير

 أو مشروع.
 ملف اإلنجاز

 ينقد الشبهات املتعلقة بالحجاب وغض البصر. 2.5
ر الناقد والعصف يفكتال

 الذهني

 املالحظة املقصودة

 أو ملف اإلنجاز

2.6 
يستخدم املنهج العلمي في إعداد التقارير واألبحاث 

 املتعلقة بتفسير آيات األحكام.
 إجراء بحثي 

 املالحظة املقصودة

 ملف اإلنجازأو 

 الكفاءات 3.0

3.1 
حول موضوع مصغر يعمل في فريق إلعداد بحث 

 بكفاءة عالية. من موضوعات املقرر 

 ،تعاوأيتعلم 

أو  أو بحث قصير كتابة تقرير

 مشروع.

 ملف اإلنجاز

3.2 
يستفيد من املصادر املتنوعة في علم التفسير 

 وآيات األحكام بدقة في إعداد التقارير.
 املالحظة املقصودة ، أو أوراق عملتعاوأيتعلم 

3.3 
ذاتًيا استخدام التقنية الحديثة فيما  يتّعلم

 بحرفية. يختص بإعداد واجباته

 التعلم الذاتي

 أجراء بحث
 املباشرة املالحظة

 ملف اإلنجاز تعلم ذاتي بأمانة. املقرر  واجباتيتحمل مسؤولية إعداد  3.4

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 سابعالاألسبوع   .اختبار نصفي 1

2 
املالحظة املستمرة وتقييم األداء لقياس املهارات )أوراق العمل 

 أأشطة جماعية( -واجبات  -الخرائط املفاهيمية-

 %10 جميع األسابيع

 %10 الخامس عشر تقارير، مشروع(ثي )بحث قصير، حجراء بإ 3

 %60 ُيحدد من قبل املؤسسة .االختبار النهائي 4

 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

  .* الساعات املكتبية واإلرشادية في كل أسبوع

 *وسائل التواصل االجتماعي ) تويتر ، واتس ، تلجرام ، فيسبوك، إيميل، جوال (        

 الدعم الطالبي: 

 مساعدة الطلبة في توفير املصادر غير املتوفرة في مكتبة الكلية -1

 مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة) ذوي البصيرة( في توفير املصادر ببرايل -2

واملوهوبين على لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم والجهات املعنية في عمادة إحالة الطلبة الوافدين واملتعثرين  -3

 شؤون الطالب

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرببي - المرجع الرئيس للمقرر

 المساندةالمراجع 

 

 .العربي بن بكر ألبي القرآن أحكام -

 .السايس علي محمد للشيخ األحكام آيات تفسير -

 .خان حسن لصديق األحكام آيات تفسير في املرام نيل  -

 . ليالزحي لوهبة أدلته اإلسالمي الفقه -

 .الشنقيطي األمين ملحمد البيان أضواء-

 كتاب الحجاب ألبي األعلى املودودي.-

 الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين.-

 ملتقى أهل الحديث. -التفسير أهل ملتقى اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 مجلببببة تبيببببان، وكببببذا جميع املجالت التببببابعببببة  -مجلببببة الشببببببببببببببر عببببة :املجالت العلميببببة

  للجامعات.

 املكتبة الوقفية -املكتبة الشاملة 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

قاعة دراسبببية بجميع محتويا ها )كرا بببوي وسببببورة وأدوات الكتابة ومسببباحة 

 ( + منصة لعضو هيئة التدر س بمكت  وكر وي +شاشة عرض

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

 جهاز بروجكتر للعرض +سبورة ذكية 

 سبورة تفاعلية  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  
 

 
 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

 
 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

  سم الكتاب والسنة، ك  ة الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى، مكة املكرمة جهة االعتماد

 (14) رقم اجللسة

 ها20/04/1441 تاريخ اجللسة

 

 

 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية استراتيجيات التدر س املستخدمة
 النظير

 الطالب 

 )مباشر( 

  (ر)غير مباش

 )مباشر(  النظير  فاعلية آلية تقييم الطالب 

 كفاية مصادر التعلم 
 أستاذ املقرر 

 الطالب

 )مباشر(  

  )غير مباشر(

 مصداقية االختبار وموضوعيته
 من نفس التخصص نظير 

 االختباراتفحص أسئلة لجنة 

 )مباشر( 

 )غير مباشر( 

 مدى تحقق مخرجات التعلم للمقرر 
 أستاذ املقرر، قيادة البرنامج

 الطالب

 )مباشر( 

 )غير مباشر( 


