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 : الدراسيالتعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       1

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                   األلول/ المستوى  لول السنة األ    المقرر:. السنة / المستوى الذي يقدم فيه 3

 ال يوجد:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %155 35 التقليديةالمحاضرات  1
 ---------- ---------- التعليم المدمج  2
 ---------- ---------- التعليم اإللكتروني 3
 ---------- ---------- التعليم عن بعد 4
 ---------- ---------- أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر . ساعات7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 35 محاضرات 1
 ----------- ستوديوامعمل أو  2
 ----------- دروس إضافية 3
 ----------- أخرى )تذكر( 4

 35 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1
 8 الواجبات 2
 8 المكتبة 3
 8 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ----------- أخرى )تذكر( 1

 34 اإلجمالي 
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، لوي ييمذ كلييمي جمييية أل ييطة الييتعلم، ملييذي سيياعاف االسييت كار، إعييدا  للماييررهييم ماييدار الوقييت المسييتلمر فييم الن يياماف التييم مسييام فييم م اييي  م رجيياف الييتعلم * 
 الم ارية، لوالواجباف، لوالعرلوض، لوالوقت ال ي ياضيه المتعلم فم المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 ) الطاارة لوالصالة( لومايتعل  باا، مة بيان أ لتاا ال رعية.أحكام العبا اف  ي تمذ المارر عل  بيانلمقرر:العام لوصف ال. 1 .1

 ي الهدف الرئيس للمقرر. 2
 مربية الملكة الفااية لدى الطالب فم فام النص الفاام .

 لوالترميب للمسائذ لوالفصول لواألبواب .التعرف عل  أساليب الفاااء فم المتون الفااية من حيث العبارة  -
 معرفة  األصول لوالاواعد المعتبرة فم الفاه ، لوكيفية استنباط األحكام الفااية من األ له . -
 ربط العبا اف بمااصدها لوعللاا التم أرا ها ال ارع . -
 
 
 للمقرر:مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

مخرج التعلم 
 للبرنامجالمرتبط 

  : سيكون الطالب قادراً على أن:  المعارف 1
 4ع . األحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والصالة والجنائز يشرح  1.1
 4ع  طلحات الفقهية ضمن موضوعات المقرر.صالم ف يعر   1.2
 4ع .األحكام المتعلقة بالمانع والصحة والبطالنيوضح  1.3
  : قادراً على أنسيكون الطالب :  المهارات 2

 3م في الفقه اإلسالمي. العبادات وصورها وتطبيقاتهابين يز يم 2.1
 3م .وطرق تطبيقها في هذا العصرمن أدلتها الشرعية لعبادات ل يةفقهالحكام األ يستنبط 2.2
 3م .المرتبطة بمفردات المقرر بين اآلراء الفقهية ح يرج   2.3
  : قادراً على أنسيكون الطالب :  الكفاءات 3

 1ك يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1
 2ك يت مذ المسؤلولية المسندة له فم متطلباف المارر 3.2
 3ك وفق القواعد المهنية. بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائديعمل  3.3

 
 المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 2  بالمقرر ، ومفرداته ، مخرجاتهالتعريف   - 1
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   باب االستنجاء. كتاب الطهارة : باب اآلنية ، -

 2 آداب التخلي ، باب السواك - 2

 2 فرائضه وسننه باب الوضوء - 3

 2  باب المسح على الخفين - 4

 2 باب ما يوجب  الغسل .، باب نواقض الوضوء  - 1
 2 باب التيمم ، باب إزالة النجاسة. - 6
 2 باب الحيض  - 7
 2 باب األذان واإلقامة ، باب شروط الصالة  - 8
 2 ب الصالة : مقدمة ، سجود السهو كتا - 9

 2 باب صالة التطوع - 15

 2 األحكام المتعلقة بالمانع والصحة والبطالن - 11
 2 باب صالة  الجماعة ، باب صالة أهل األعذار - 12
 2 باب صالة الجمعة ، باب صالة العيدين . - 13
 2 باب صالة الكسوف ، باب صالة اإلستسقاء. - 14
 2 كتاب الجنائز 11

 35 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتا لومرقم رجاف التعلم للمارر مة كذ من استراميجياف التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 : سيكون الطالب قادراً على أن :  المعارف 1.0

1.1 
يشـرح األحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالطهـارة والصـالة 

 والجنائز  .
 المحاضرات -
 المناقشة والحوار  -
 الخرائط المعرفية -

االختبــــــــــــــارات التحريريـــــــــــــــة 
 والشفوية.

 
1.2 

يعــــر ف  المصــــطلحات الفقهيــــة ضــــمن موضــــوعات 
 المقرر.

1.3 
بالمــــــــانع والصــــــــحة يوضــــــــح األحكــــــــام المتعلقــــــــة 

 والبطالن.
 سيكون الطالب قادراً على أن ::  المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.1 
فـــي الفقـــه  العبـــادات وصـــورها وتطبيقاتهـــايـــز بـــين يم

 اإلسالمي.
 المحاضرة -
 التعلم النشط -
 العروض التقديمية -

ـــــة  - ـــــارات التحريري االختب
 . والشفوية

 أوراق العمل . -
 

2.2 
مــــن أدلتهـــــا لعبـــــادات ل يــــةفقهالحكـــــام األ يســــتنبط
 .وطرق تطبيقها في هذا العصرالشرعية 

2.3 
ــــــة المرتبطــــــة بمفــــــردات  ــــــين اآلراء الفقهي يــــــرج ح  ب

 المقرر.
 سيكون الطالب قادراً على أن ::  الكفاءات 3.0
 يتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرر 3.1

 التعلم التعاوني -
 أنشطة بحثية -

 مالحظة البطاقة  -
 3.2 األنشطةتقييم  -

 يعمــل بفاعليــة ضــمن فريــق المقــرر كعضــو أو كقائــد
 وفق القواعد المهنية واألخالقية.

 الطلبة ماييم أل طة .2

 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابة  التكليف بأعمال متعل  بالما ة ) ماارير، لواجباف، عرلوض(.
 لواللالم ع ر

11 % 

 % 11 مستمر المناق اف لواالختباراف ال فوية
 % 21 اللامن. اختبار فصلم م ريري
 % 01 اللامن ع ر. اختبار لاائم م ريري.

  الخ ، ورقة عمل مشروع جماعي ، تقديميعرض  ، شفهي ، تحريري اختبار )يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.توزيع  -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلميمصا ر قائمة . 1

 هـ(1313منار السبيل في شرح الدليل المؤلف :  إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان )المتوفى :  المرجع الرئيس للمقرر

 المراجع المساندة
 شرح منتهى اإلرادات منصور بن يونس البهوتي ، -
 هـ( . 1418دار ابن الجوزي ، الروض المربع شرح المستقنع زاد البهوتي ، منصور بن يونس ، )  -
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : محمد ناصر الدين األلباني -
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 بيروت . –الناشر : المكتب اإلسالمي 

 المصادر اإللكترونية
 الشاملة أقسام الفقه موقع المكتبة 

http://shamela.ws/ 

  أخرى

 
 المطلوبةيالمراف  لوالتجايزاف . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 ( طالب/ة.15قاعات دراسة تسع )

 التقنية التجهيزات
 ،البرمجيات( الذكيةالسبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 بأجهزة الكمبيوتر المزود بشاشة عرض )بروجكتر(  .تزويد قاعات المحاضرات  -

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى)تجهيزات

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى م صيذ م رجاف التعلم
 مصا ر التعلم

 استماراف ماويم الطلبة للمارراف الدراسية الطالب

 مصا ر التعلم
 مطوير المارر

 أساليب التدريس
 عضو مناظر، منسام المارر، قيا ة البرلامج

 زيارة األقران
 مارير المارر

 إلخ(مصا ر التعلم ...  للمارر،م رجاف التعلم فاعلة مرق ماييم الطالب، مدى م صيذ ، فاعلية التدريس )ملذ.مجاالف التاويم  
 م ديدها( تمي)أخرى ،يرظالمراجة الن البرلامج،قيا اف  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمايم
 يم )مباشر لوغير مباشر(ايمرق الت

 
 مجلس الاسم. جهة االعتماد

 11 رقم الجلسة
 هي3/0/1441 تاريخ الجلسة
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