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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       5

 . نوع المقرر:2
 أخرى  متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم       أ. 

 ب. إجباري               اختياري
                    السادس/ المستوى  ثالثةالسنة ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: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
 %111 45 المحاضرات التقليدية 1
 --- --- التعليم المدمج 2
 --- --- التعليم اإللكتروني 3
 --- --- التعليم عن بعد 4
 --- --- أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 --- معمل أو إستوديو 2
 --- دروس إضافية 3
 --- تذكر(ى )أخر  4

 41 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 21 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 11 المكتبة 3
 --- المشاريع /إعداد البحوث 4
 --- أخرى )تذكر( 5

 41 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

ه النُّصوص فق ىالمواريث كعلم مكتمل يعتمد في أساسِه عل موضوعيشتمل المقرر على تدريس   لمقرر:العام لوصف ال. 5
 وبيان أصحاب الفروض والعصبات، وأنواعرسوله بفهم سلف األمَّة،  وسنَّة ،الشَّرعية المحدودة والمعدودة من كتاب الله

 الحجب، والميراث في حاالت خاصة كالحمل وغيره.
أْن يتمكن الطالب من فهم  األحكام المتعلقة بالمواريث شرًعا، ويتمكن من حل المسائل التي  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .تعرض عليه منه. وكذلك ليتعرف الدَّارُس أنَّ هذه األحكام صالحة لكل األزمان
 

 
 :ا على أنبنهاية المقرر سيكون الطالب قادر   للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1
 4ع .يوضح شروط اإلرث وأركانه، وأسبابه وموانعه 1.1
 2ع وفق المنهجية السليمة. المتعلقة بعلم المواريث واألحاديث يشرح اآليات 1.2
 4ع وأنواعهم وحاالت حجبهم.الوارثين يحدد  1.3
 4ع ومستحقيها. والسنة كتاب اليوضح الفروض المقدرة في  1.4
  المهارات 2

 4م .التركات على مستحقيها باختالف الحاالت على مسائل افتراضية ميقس   2.1
 3م القواعد المنظمة لإلرث والترجيح بين العصبات. يستخدم 2.2
 3م         أدلتها الشرعية.يستنبط أحكام المواريث من  2.3
  الكفاءات 3

 2ك .يتحمل مسؤولية مايسند إليه من تكاليف في المقرر 3.1
 3ك فريق المقرر.  يعمل بشكل فعال ضمن  3.2
 4ك الستخراج الحلول في قضايا المقرر.ومهاراته  يوظف معارفه 3.3

 
 :المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 3 التعريف بالمقرر ومفرداته ومخرجاته. 1
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فضل  -التعريف بعلم المواريث ومبادئه-ونظام اإلرث عندهم  ،لنظام االجتماعي قبل اإلسالماستعراض ا
)مع  .ورثةللتوازن بين ال ،، وكيفية تحقيقهات ومعرفة معانيهاعرض اآليا.علم المواريث وفضل تعلمه

 (.النَّصّ   التكليف بحفظ  

 3 .وشروطه أركان اإلرث -والحقوق المتعلقة بهاالتركة  2

 3 وموانعه.  -أسباب اإلرث 3

 3 .أقسام اإلرث -الوارثات من النساء -الوارثون من الرجال 4

 3 .مع المسائل التوضيحية، الفروض المقدرة في كتاب الله 5

 3 وأقسامها. ،)تعريفها :العصبة معرف أحكام الجدات -التأصيل ومعرفة أصول المسائل  6
 3 )مع المسائل التوضيحية(.-(تالقواعد المنظمة للترجيح بين العصبا 7
 3 .الحجب )تعريفه، وأقسامه( )مع المسائل التوضيحية( 8

 ،مع المسااااااائل التوضاااااايحية المسااااااائل  ات األحوال واألسااااااماء الخاصااااااة )ال راويتين .أحوال الجد واألخوة 9
 3 مع المسائل التوضيحية. .المشتركة( ،األكدرية

 3 بها وبأحكامها. التَّعريف اسخاتنالم 11
 3 النسب األربعة. ىصحيح، والتَّعرُّف علالتَّ  -العول، والرد مع المسائل التوضيحية 11
 3 .قسمة التركة على ال رماء-قسمة التركات مع المسائل التوضيحية 12
 6 المفقود.ميراث -ميراث الخنثى -ميراث الحمل  13
 3 .ميراث  وي األرحام 14

 45 المجموع
 
 
 
 
 والتقييم:التدريس  د.
 .يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 وموانعهيوضح شروط اإلرث وأركانه، وأسبابه  1.1

المحاضرة.                                                                   -
 الخرائط المعرفية. -
 المناقشة والحوار.                                                                 -

 االختبارات التحريرية -
ية المواريث وفق المنهجيشرح اآليات المتعلقة بعلم  1.2 والشفوية.

 السليمة
 .  يحدد الوارثين وأنواعهم وحاالت حجبهم 1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكتاب والسنة يوضح الفروض المقدرة في 1.4
 ومستحقيها.

 المهارات 2.0

م التركات على مستحقيها باختالف الحاالت  2.1 يقس 
 .المحاضرات - على مسائل افتراضية

 .المناقشة والحوار -
 . التقديميةالعروض  -
                                                                                                                                                                                                                                              المسائل االفتراضية. 

االختبارات التحريرية  -
 .والشفوية

 أوراق العمل. -
القواعد المنظمة لإلرث والترجيح بين  يستخدم 2.2

 العصبات.
 يستنبط أحكام المواريث من أدلتها الشرعية. 2.3
 الكفاءات 3.0
 يتحمل مسؤولية مايسند إليه من تكاليف في المقرر 3.1

 التعلم التعاوني. -
 الواجبات والتكاليف 
 حل المشكالت. -

 بطاقة المالحظة. -
 .أوراق العمل -

 يعمل بشكل فعال ضمن فريق المقرر 3.2

يوظف معارفه ومهاراته الستخراج الحلول في قضايا  3.3
 المقرر

 
 :الطلبة تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 التقييممن إجمالي درجة 

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 والثاني عشر

11 % 

 % 11 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 

 الخ( مشروع جماعي، ورقة عمل، تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 تحديد عدد الساعات المكتبيَّة إلرشاد طالب القسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كلّ  طالب خاصَّة الطُّالب المتميزين أو أصحاب األحوال -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

 .عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد المرجع الرئيس للمقرر

 .المواد االلكترونية ومواقع اإلنترنت  المصادر اإللكترونية

ير األقراص المض وطة أو المعايمواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو  أخرى 
 .المهنية أو األنظمة

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 ( طالب.51قاعات دراسية سعة )

 التقنية التجهيزات
 شاشة عرض )بروجكتر(.  يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  تبعا  لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 مصادر التعلم
 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 المقرر تطوير

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

 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 مباشريم قيطرق الت
 :. اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
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