
 

 

 

 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر:دراسة حتليلية يف كتاب فقهي.  

 0101711-3رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي 



 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  1440 -2  -5اتريخ التوصيف:

 الشريعة  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-الكلية

 
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر 

 0101711-3. اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسة حتليلية يف كتاب فقهي1
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه ختصص الفقه3
 املقرر الدراسي: الفصل األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7
 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما 8

 % 80 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية 

    

 % 20 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 

    

  النسبة:  ابملراسلة

    



  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يدرس الطالب النصوص الفقهية على اختالف املذاهب دراسة حتليلية . 

 أن يتدّرب الطالب على حتليل النصوص الفقهية يف كتب الفقهاء على اختالف مذاهبهم.

 أن يتدرب الطالب على االجتهاد واالستنباط من خالل دراسته لنصوص الفقهاء . 

 الفقهية. أن ينمي الطالب ملكته يف النقد احملكم للنصوص

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. -1

 راسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. االطالع على البحوث والد  -2

 استخدام تقنية املعلومات، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. -3

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم.   -4

لراجعة من قبل أستاذ املقرر ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية ا -5
 والطالب، وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة  وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر. -6



التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر دراسة مناذج خمتارة من نصوص الفقهاء من أبواب فقهية خمتلفة من كتب املذاهب األربعة، 
 واملذهب الظاهري . 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 املذهب احلنفي : 
 حلقة نقاش عن موضوع يف كتاب الطهارة من كتاب التجريد . 

 حلقة نقاش عن موضوع يف كتاب النكاح من كتاب بدائع الصنائع . 

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب اجلناايت من كتاب فتح القدير .

 
3 

 
9 

 املذهب املالكي :
 موضوع من كتاب الصالة من كتاب النوادر والزايدات  حلقة نقاش عن 

 موضوع من كتاب الطالق من كتاب التوضيح .حلقة نقاش عن 

 موضوع من كتاب األطعمة من كتاب مواهب اجلليل  حلقة نقاش عن 

 
3 

 
9 

 املذهب الشافعي :
 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب الصيام من كتاب األم .

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب البيوع من كتاب احلاوي .

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب الطالق من كتاب فتح العزيز .

 
3 

 
9 

   املذهب احلنبلي :



املسائل  يف  االنتصار  من كتاب  الطهارة  من كتاب  موضوع  عن  نقاش  حلقة 
 الكبار . 

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب الشركة من كتاب املغين . 

حلقة نقاش عن موضوع من فصل موجبات األميان واإلقرار والنذور من كتاب 
 إعالم املوقعني .

3 9 

 املذهب الظاهري :
 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب العارية من كتاب احمللى .

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب احلضانة والرضاع من كتاب احمللى . 

 حلقة نقاش عن موضوع من كتاب القضاء من كتاب احمللى .

3 9 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى  تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعة 12

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
أن حيدد الطالب املصطلحات املتنوعة الواردة يف  1-1

 النص الفقهي . 
 

 اإللقاء واحملاضرة

 اخلرائط املعرفية  

 السؤال واجلواب

 
 االختبارات التحصيلية 

أن يشرح العبارات الفقهية يف نصوص كتب   2-1 سجل املالحظة
 املذاهب املختلفة .

أن يقسم النص إىل موضوعات وعناوين رئيسية  1-3
 وفرعية 

 أن يربط بني فقرات النص ، سابقاً والحقاً .  1-4
 املعرفية االدراكية املهارات  2
أن يستنبط أوجه الداللة من األدلة املذكورة يف  2-1

 النصوص .
 

 مهارات التفكري 

 البحث واالستقصاء 

 التفكري الناقد

 
 االختبارات التحصيلية 

 أن يستخرج العناصر الرئيسية ملوضوع النص .  2-2 التقارير واألحباث
 أن ميثل لألحكام الفقهية الواردة يف النص . 2-3
أن يكتب الطالب تقريراً عن مؤلف الكتاب وعصره   2-4

 والعوامل اليت أثرت فيه .  
أن يكتب الطالب تقريراً عن منهج مؤلف الكتاب  2-5

 يف التأليف من خالل النص املطلوب . 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل كل فرد يف اجملموعة املسئولية املعطاة له   3-1

 والدور الذي يقوم به .
 

 التدريس التباديل

 

 بطاقة تقومي األقران

 بطاقة املالحظة 
أن يقوم قائد اجملموعة بتوزيع املهام املطلوبة منه ومن  3-2

 األعضاء . 

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
  أن يصمم تقاريره يف عروض الكرتونية .  4-1



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 تقنيات التعلم  أن يعلق على النصوص الفقهية بطالقة .   4-2

 مهارات التواصل 

 بطاقة املالحظة 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال توجد  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  مهام   م )مثال:  املطلوبة  التقومي 
 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( 

التقييم   األسبوع احملدد لتسليمه من  نسبته 
 النهائي

1 
تقرير ورقي من كل طالبعن كل موضوع من موضوعات 

  املقرر .
 % 20 أسبوعياً 

2 
( إعداداً وإلقاًء ومناقشة ونقداً ، يف   عرض الكرتوين ) واحد

 حتليل نص من موضوعات املقرر .
 مستمر 
 

20 % 

3 
حبث هنائي يف دراسة نصية ملوضوع متكامل من كتاب فقهي 

 خيتاره الطالب 
 % 30 األسبوع اخلامس عشر 

 % 30 األسبوع السادس عشر  اختبار يف كتاب مفتوح ) دراسة حتليلية (  4
 األكادميي للطالب ودعمهم اإلرشاد 

التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  التدريس واهليئة  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة 
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 وسائل التواصل احلديثة التواصل من خالل 



 مصادر التعّلم 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 فتح القدير –بدائع الصنائع  –التجريد 

 مواهب اجلليل  –التوضيح  –النوادر والزايدات 

 فتح العزيز . –احلاوي   –األم 

 إعالم املوقعني . –املغين  –االنتصار يف املسائل الكبار  

 احمللى . 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2

 الرسائل العلمية يف حتقيق الكتب املطلوبة يف املقرر .

 شروحات الكتب املطلوبة يف املقرر .

 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت 3

 املكتبة الشاملة .

 املكتبة الوقفية .

 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي 

 الشبكة الفقهية .  –ملتقى املذاهب الفقهية 

 موقع الفقه اإلسالمي 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 برامج كتابة التقارير العلمية عن كتاب . 

 املرافق املطلوبة 



بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 ، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات
 قاعة حماضرات مزودة بطاوالت وكراسي . 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  
 شاشة وجهاز عرض  وكمبيوتر

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا
 ال يوجد 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 استبانة تقومي املقرر  -2

 تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر.  -3

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين. -4

 األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل 
 

 تقومي األقران 

 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  

 إجراءات تطوير التدريس: 
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي. -1

 هيئة التدريس.تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء   -2



 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات  - 3 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 أخرى(:مؤسسة 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.  -1

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة  -2

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر.   -3         

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.

 ة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرراالستفاد

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر

 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. 

 

  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: قضااي فقهية معاصرة ) العبادات(  
 0101712-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 مقرر دراسي منوذج توصيف  
 جامعة أم القرى   إسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-7اتريخ التوصيف:  

 قسم الشريعة                 -الشريعة والدراسات اإلسالمية                        القسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101712-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: قضااي فقهية معاصرة ) العبادات( 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2
 دكتوراه–. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الفقه 3

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل األول4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية 

    
 % 20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 

    
  النسبة:  ابملراسلة

    
   النسبة:  أخرى تذكر 



 تعليقات: 
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على األحكام الفقهية ألهم النوازل املعاصرة يف العبادات.

 أن خيرّج الطالب أحكام النوازل املعاصرة يف العبادات على املسائل الفقهية القدمية.

 ت.أن يتقن الطالب مهارة التأصيل الشرعي يف دراسة النوازل الفقهية يف فقه العبادا

 أن يعتين الطالب بفقه النوازل والقضااي املعاصرة لتجديد الفقه وتنميته واستيعابه. 

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الربامج احلاسوبية يف البحث.

 حلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. االطالع على البحوث والدراسات ا 

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة.

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

قبل أستاذ املقرر والطالب، ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من 
 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.
التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: يشمل املقرر اجلوانب التالية: 



هتا عند مقدمة موجزة: عن مفهوم النوازل الفقهية ومنهج استنباطها ومراحل دراستها وأهم الضوابط اليت ينبغي مراعا
 االجتهاد فيها وتنزيل احلكم الفقهي عليها، وأبرز اهليئات الشرعية املعاصرة املعنية بدراسة النوازل الفقهية، ومظاهنا. 
اجلانب التطبيقي: ويتضمن دراسة بعض النوازل الفقهية يف أبواب العبادات املختلفة ومناهج العلماء املعاصرين يف 

 رعي عليها. االجتهاد فيها وتنزيل احلكم الش
 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع 

مقدمة عن مفهوم النوازل الفقهية ومنهج دراستها وأبرز هيئاهتا ومظاهنا وأهم  
 الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا عند االجتهاد وتنزيل احلكم الفقهي عليها 

1 2 

اجلانب العملي: ويتضمن حلقات نقاشية لدراسة عدد من النوازل املعاصرة يف 
 أبواب العبادات )خيتار األستاذ انزلتني على األقل يف كل ابب فقهي( 

 حلقة نقاش حول نوازل يف الطهارة 

3 6 

 6 3 حلقة نقاش حول نوازل يف الصالة 
 6 3 حلقة نقاش حول نوازل يف الزكاة 

 6 3 نوازل يف الصوم حلقة نقاش حول
 4 2 حلقة نقاش حول نوازل املناسك 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

 
 دروس إضافية  حماضرات

معامل أو  
 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة 



 ساعات  8

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً 

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
 احملاضرات  أن يتعرف على مراحل دراسة النوازل الفقهية  1-1

 حلقات النقاش 

 التقومي املستمر

 بطاقة املالحظات

املهتمة بدراسة النوازل أن يسمي أبرز اهليئات العلمية  1-2
 الفقهية

 البحث واالستقصاء 

 كتابة التقارير

تقومي التقارير 
 واالحباث

تقومي الرجوع إىل 
 مصادر املعلومات

 العصف الذهين  أن حيدد النوازل الفقهية يف العبادات وشروط اعتبارها  1-3

 التقارير العلمية 

 سجل املالحظات

 التقومي املستمر 

 األقران تقومي 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املهارات املعرفية 2
أن يكون قادرا على إعادة صياغة النوازل الفقهية يف  2-1

 تقارير موضوعات املقرر
 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض   -

 املعلومات 
 كتابة التقارير  -
 اإللقاء -

التقومي املستمر   -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -
الرجوع إىل تقومي  -

 مصادر املعلومات
أن يكون قادرا على حتليل مراحل دراسة النازلة  2-2

 الفقهية
 التفكري الناقد

 حلقات النقاش 

 كتابة التقارير

 

 سجل املالحظات
 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

 التقومي املستمر التفكري الناقد أن يرجح بني األقوال يف النوازل الفقهية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
اآلراء  3-1 اختالف  لتقبل  تفكريه  أفق  الطالب  يوسع  أن 

 ووجهات النظر 
التواصل الفعال مع -

اجلهات املختلفة 
 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير -

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

فقهي   - أن يكّون عالقات إجيابية مع اآلخرين 3-2 فريق  تكوين 
 وإدارته

 التدريس التباديل  -

مالحظة أداء  -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات
تقبل الرأي  -

 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش 
 املناظرة الفقهية  من إدارة فريق احلوار الفقهي  أن  يتمكن 3-3

املشاركة الفاعلة يف انشطة  
 املادة الصفية  

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
واملواقع أن جيمع البياانت املتعلقة ابلنوازل من الكتب  4-1

 االلكرتونية
إجراء   التقنية يف  استخدام 

 البحوث
 التقومي املستمر

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير   4-2
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 

العلمية  املادة  تقدمي 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية -

 تقومي التقارير

استخدام التقنية يف التواصل مع أن يكون قادرا على  
 األستاذ والزمالء يف املقرر 

 التقومي املستمر استخدام التقنية
 بطاقة املالحظات

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب  
 من خالل التقارير اليت يقدمها 

تقومي التقارير  التقارير الكتابية
 الكتابية 

 احلركية )إن وجدت(املهارات النفسية  5
   ال ينطبق  5-1

 



 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 
 أسبوع(.مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 التواصل من خالل وسائل التواصل احلديثة 

 مصادر التعّلم 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 فقه النوازل حملمد حسني اجليزاين  -
 حبوث يف قضااي فقهية معاصرة حممد تقي العثماين  -
 بو زيدفقه النوازل بكر بن عبد هللا أ -
 النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء يف التعامل معها د. نور الدين أبو حلية  -

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  نسبته من 

 النهائي
 % 20 أسبوعياً  تقارير يقدمها كل طالب عن  كل انزلة من نوازل املقرر .  1

 مستمر  عرض الكرتوين عن انزلة من النوازل املختارة. 2
 

20 % 

3 

األسبوع  حبث هنائي يقدمه الطالب يف انزلة من نوازل العبادات من 
عشر  الثالث 
األسبوع  حىت 
 السادس عشر 

30 % 

 % 30 السادس عشر   آليته أستاذ املادة ( اختبار هنائي)خيتار  4



 التطبيق املعاصر للزكاة، لشوقي إمساعيل شحاته. -
 أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة، للدكتور عمر األشقر وجمموعة.  -
 املنهج يف استنباط أحكام النوازل وائل اهلويريين -
 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة مسفر بن علي القحطاين  -
 نوازل العبادات خلالد املشيقح -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة 

 ية الفقهية السعوديةجملة اجلمع

 مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 املكتبة الشاملة .  -
 املكتبة الوقفية .   -
 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي  -
 الشبكة الفقهية . –ملتقى املذاهب الفقهية  -
 موقع الفقه اإلسالمي -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 

 املرافق املطلوبة 
املقاعد داخل بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد  

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:



 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 استبانة تقومي املقرر 
 وآرائهم حول املقرر. تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين 
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 
 تقومي األقران 

 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  
 إجراءات تطوير التدريس: 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي.
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات 
 
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 عشوائية من اختبارات الطلبة تصحيح عينة  
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 



 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  –
 أعضاء القسم لتقومي املقرر عقد ورش عمل مع  -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -
 

 
  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر:قضااي فقهية معاصرة ) فقه األسرة والقضااي الطبية(   
 0101713-3رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية:  هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:  

 الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية     القسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101713- 3األسرة والقضااي الطبية(  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: قضااي فقهية معاصرة ) فقه1
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراه يف الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7
 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة 8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 % 20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 



 تعليقات: 
 

 األهداف
 الرئيس؟ما هدف املقرر 

 أن يتعرف الطالب على األحكام الفقهية ألهم النوازل املعاصرة يف فقه األسرة والقضااي الطبية. 

 أن خيرّج الطالب أحكام النوازل املعاصرة يف فقه االسرة والقضااي الطبية على املسائل الفقهية القدمية

  فقه األسرة والقضااي الطبية. أن يتقن الطالب مهارة التأصيل الشرعي يف دراسة النوازل الفقهية يف

 أن يعتين الطالب بفقه النوازل والقضااي املعاصرة لتجديد الفقه وتنميته واستيعابه. 

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب   
 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ؤخذ من التغذية الراجعة من قبل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية ت 

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر. 
 

التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:



يتضمن هذا املقرر دراسة بعض النوازل الفقهية يف فقه األسرة والقضااي الطبية املختلفة، ومناهج العلماء املعاصرين يف  
 نزيل احلكم الشرعي عليها. االجتهاد فيها وت

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع 

 ساعات التدريس 

نازلتين على األقل في كل  المقرر  أستاذ  نقاشية يختار  حلقات 
 موضوع من الموضوعات اآلتية: 

 حلقة نقاش حول نوازل في الزواج 

2 6 

 6 2 النكاححلقة نقاش حول نوازل في فُرق 
 6 2 حلقة نقاش حول نوازل في الرضاع والحضانة والنفقة 

 6 2 حلقة نقاش حول نوازل في المستجدات  الطبية في باب العبادات
 6 2 حلقة نقاش حول نوازل في المستجدات الطبية في أحكام األسرة 

 6 2 حلقة نقاش حول نوازل في المستجدات  الطبية في الجنايات 
حلقة نقاش حول نوازل في المستجدات  الطبية في الجراحات  

 التجميلية وغيرها
3 9 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 
 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات  8
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 



 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم املناسبة اليت  اثلثاً 

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
أن يتعرف الطالب على النوازل الفقهية يف فقه األسرة  1-1

 وشروط اعتبارها
 العصف الذهين 

 التقارير العلمية 

 البحث واالستقصاء 

 املالحظاتسجل 

 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

أن يتعرف على أبرز النوازل الفقهية يف القضااي الطبية    1-2
 وشروط اعتبارها

 البحث واالستقصاء 
 العصف الذهين 

 التقارير العلمية 

تقومي األحباث  
 والتقارير 

أن يتعرف على مراحل دراسة النازلة الفقهية يف ما  1-3
 يتناوله من موضوعات املقرر 

 احملاضرات 

 حلقات النقاش 

 التقومي املستمر

 بطاقة املالحظات

 املهارات املعرفية 2
أن يكون قادرا على إعادة صياغة النوازل الفقهية يف  2-1

 تقارير موضوعات املقرر
 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض   -

 املعلومات 
 كتابة التقارير  -

التقومي املستمر   -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

تقومي الرجوع إىل  - اإللقاء -
 مصادر املعلومات

 التفكري الناقد أن يكون قادرا على حتليل مراحل دراسة النازلة 2-2

 حلقات النقاش 

 كتابة التقارير

 

 املالحظاتسجل 
 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

 التقومي املستمر التفكري الناقد أن يرجح بني األقوال يف النوازل الفقهية 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يوسع أفق التفكري لتقبل اختالف اآلراء ووجهات   3-1

 النظر 
التواصل الفعال مع -

اجلهات املختلفة 
 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير -

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

تكوين فريق فقهي  - إجيابية مع اآلخرينأن يكّون عالقات  3-2
 وإدارته

 التدريس التباديل  -

مالحظة أداء  -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات
تقبل الرأي  -

 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش 
 التقومي املستمر  - املناظرة الفقهية  أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي  3-3



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

املشاركة الفاعلة يف انشطة  
 املادة الصفية  

 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن جيمع البياانت املتعلقة ابلنوازل من الكتب واملواقع  4-1

 االلكرتونية
استخدام التقنية يف إجراء 

 البحوث
 التقومي املستمر

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير   4-2
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 

تقدمي املادة العلمية  -
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية -

 تقومي التقارير

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع  4-3
 والزمالء يف املقرر األستاذ 

 التقومي املستمر استخدام التقنية

 بطاقة املالحظات

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب  4-4
 من خالل التقارير اليت يقدمها 

تقومي التقارير  التقارير الكتابية
 الكتابية 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق  5-1

 
 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول 

التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

التقييم  األسبوع احملدد   نسبته من 
 النهائي

 % 20 أسبوعياً  انزلة من النوازل املقرر .  تقارير يقدمها كل طالب عن  كل 1
 % 20 مستمر  عرض الكرتوين إلحدى النوازل املختارة 2

حبث هنائي يقدمه الطالب يف انزلة يف املعامالت يطبق عليها مهارات ومراحل  3
 دراسة النازلة 

األسبوع  من 
عشر  الثالث 

30 % 



األسبوع  حىت 
 السادس عشر 

 % 30 السادس عشر  اختبار هنائي )خيتار آليته أستاذ املادة (  4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(. 

 الساعات املكتبية 
 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 سائل التواصل احلديثة التواصل من خالل و 
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 مراجع خاصة ابألحوال الشخصية: 

 مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق للدكتور أسامة عمر األشقر.      -1
 نوازل فقه األسرة للدكتور يوسف عبد هللا الشبيلي -2
 نوازل فقه األسرة لألقليات املسلمة منال حممد الدغيم -3
 . احلكمية يف فقه األسرة لعبد هللا بن انصر املشعل4

 مراجع خاصة ابملسائل الطبية:
 أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد املختار الشنقيطي.     -1
 لدكتور حممد بن عبد اجلواد النتشة.املسائل الطبية املستجدة يف ضوء الشريعة اإلسالمية ل     -2
 األحكام والفتاوى الشرعية لكثري من املسائل الطبية مجع الدكتور علي بن سليمان الرميخان.     -3
 دراسات فقهية يف قضااي طبية معاصرة للدكتور عمر األشقر ومجاعة.      -4
 املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أمحد حممد كنعان.      -5
 ة األعضاء ابجلراحة الطبية وأحكام القصاص املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي.سرق -6
 حتديد النسل يف التشريعية اإلسالمية، ألم كلثوم حييي مصطفى اخلطيب.      -7
 موت القلب أو موت الدماغ للدكتور حممد البار.      -8
 ني غلي الشاذيل. حكم نقل األعضاء لإلنسان يف الفقه اإلسالمي للدكتور حس     -9



 حكم الشريعة اإلسالمية يف التداوي ابألشياء النجسة ودم اإلنسان حملمد برهان السنبهلي. -10
 علم التشريح عند املسلمني للدكتور حممد البار.  -11
 أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي إلبراهيم حممد قاسم.    -12
 
 
 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية 2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة 
 جملة اجلمعية الفقهية السعودية -
 مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة  -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 املكتبة الشاملة .  -
 املكتبة الوقفية .   -
 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي  -
 الشبكة الفقهية . –ملتقى املذاهب الفقهية  -
 موقع الفقه اإلسالمي -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 

 املرافق املطلوبة 
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم  

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض
 



 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.
 استبانة تقومي املقرر 

 نظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر. ت
 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين         -  4 

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران 

 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة 

 
 إجراءات تطوير التدريس: 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي.
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات 
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تقارير الطلبة.تصحيح عينة من 

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة 
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:



 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.
 املقرر  االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير 

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر 
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: تطبيقات يف التعارض والرتجيح.  

 0101714-2رمز املقرر:   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية:  هـ 1440 -2  -8اتريخ التوصيف:

 الشريعة  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 0101714-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  تطبيقات يف التعارض والرتجيح 1

 املعتمدة: ساعتان . عدد الساعات 2

 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه ختصص الفقه3

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل األول4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 5

 املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:   ال يوجد. املتطلبات 6



 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية 

    

 % 20 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 

    

  النسبة:  ابملراسلة

    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 

 يوجد استخدام للتعليم اإللكرتوين لكن ليس ضمن تصميم املقرر  . 

 

 األهداف



 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

 

 أن يتعرف الطالب على حقيقة التعارض ، وشروطه ، وأركانه، وما يتصور فيه التعارض وما اليتصور

 أن يفرق الطالب بني مناهج العلماء يف دفع التعارض .

 أن يتعّرف الطالب على أنواع التعارض بني األدلة الكلية واجلزئية وأمثلتها. 

 عها . أن يستنبط الطالب أسباب التعارض يف األدلة أبنوا

 أن يتمكن الطالب من الرتجيح بني النصوص اليت ظاهرها التعارض يف أبواب الفقه املختلفة 

أن يعّلل الطالب ملسّوغات الرتجيح يف املسائل الفقهية، وأنه ال يصار إليه إال عند عدم إمكان اجلمع بني الدليلني 
 والعمل هبما معا.

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. االطالع على البحوث والدراسات  

 استخدام تقنية املعلومات، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة.

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

قبل أستاذ املقرر والطالب، ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من 
 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.

 

 



 
 
 

التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر: مقدمة يف ترتيب األدلة، وموقف الفقيه منها، وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره عند التعرف على 
ومفهوم التعارض، وجماله، وأركانه، وشروطه، ومناهج العلماء يف دفع التعارض، وحقيقة الرتجيح، أحكام اجلزئيات؟ 

  وأركانه، وشروطه، ووجوهه

مث تفرد التطبيقات على مسائل خمتارة من أبواب الفقه املختلفة اليت وقع فيها تعارض ظاهري وطريقة تعامل الطالب 
 مع هذا التعارض. 

 ينبغي تناوهلااملوضوعات اليت 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

يقدمه  حلقة نقاش عن مقدمة يف ترتيب األدلة،وموقف الفقيه منها، وماالذي
وما الذي يؤخره عند التعرف على أحكام اجلزئيات؟،ومفهوم التعارض، وجماله، 
وأركانه، وشروطه، ومناهج العلماء يف دفع التعارض، وحقيقة الرتجيح، وأركانه، 

  .وشروطه، ووجوهه

 

2 

 

4 

حلقة نقاش عن تطبيقات يف التعارض والرتجيح يف ابب الطهارة. )وختتار مسائل 
 معينة( 

 

3 

 

6 



)وختتار  العبادات.  والرتجيح  يف ابب  التعارض  تطبيقات يف  عن  نقاش  حلقة 
 مسائل معينة( 

3 6 

حلقة نقاش عن تطبيقات يف التعارض والرتجيح  يف ابب املعامالت . )وختتار 
 مسائل معينة( 

3           6 

حلقة نقاش عن تطبيقات يف التعارض والرتجيح  يف ابب األسرة )وختتار مسائل 
 معينة( 

2 4 

التعارض والرتجيح  يف ابب اجلناايت . )وختتار  حلقة نقاش عن تطبيقات يف 
 مسائل معينة( 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

 
 دروس إضافية  حماضرات

معامل أو  
 استديو

 اجملموع أخرى  تطبيق 

 30  14   16 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات  6-9

 



 قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس  

 للمقرر 
 طرق التقومي 

 املعرفة 1

  أن مييز الطالب بني أنواع التعارض يف األدلة  . 1-1

 اإللقاء واحملاضرة

 اخلرائط املعرفية  

 السؤال واجلواب

 

 االختبارات التحصيلية 

 سجل املالحظة

أن يعطي مثااًل مباشراً يف طرق التعامل عند  1-2
 التعارض   

أن يعطي مثااًل مباشراً للرتجيح بني األدلة املتعارضة  1-3
 يف الظاهر .   

 املهارات املعرفية االدراكية  2

أدلة املسائل الفقهية لتحديد   الطالب أن حيلل  2-1
 التعارض فيها   

 

 مهارات التفكري 

 البحث واالستقصاء 

 

 

 االختبارات التحصيلية 

 أن يذكر سبب الرتجيح بني املتعارض يف األخبار   2-2 التقارير واألحباث

 أن يذكر سبب الرتجيح بني املتعارض يف األقيسة   2-3

 املقاصد أن يذكر سبب الرتجيح بني املتعارض يف 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس  

 للمقرر 
 طرق التقومي 

أن يتحمل كل فرد يف اجملموعة املسئولية املعطاة له   3-1
 والدور الذي يقوم به .

 

 التعليم التعاوين

 

 بطاقة تقومي األقران

 بطاقة املالحظة 

أن يقوم قائد اجملموعة بتوزيع املهام املطلوبة منه ومن  2-3 ملف اإلجناز 
 األعضاء يف املهام اجلماعية .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تقنيات التعلم  أن يصمم تقاريره يف عروض الكرتونية .  4-1

 مهارات التواصل 

 

أن يعلق على استنباطات زمالئه ملسوغات الرتجيح  2-4 بطاقة املالحظة 
 يف املوضوعات الفقهية بطالقة . 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال تنطبق  5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

اختبار، مشروع مجاعي، كتابة   م )مثال:  املطلوبة  التقومي  مهام 
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( مقال، خطابة، 

التقييم   األسبوع احملدد لتسليمه من  نسبته 
 النهائي

1 
تقرير ورقي من كل طالب لكل موضوع من موضوعات 

  املقرر .
 % 20 أسبوعياً 



2 
( إعداداً وإلقاًء ومناقشة ونقداً ، يف   عرض الكرتوين ) واحد

 حتليل نص من موضوعات املقرر .
 مستمر 

 

20 % 

3 
حبث هنائي خيتاره الطالب ملوضوع فقهي متكامل الستنباط 

 أنواع التعارض ، وطرق الرتجيح ومسوغاته 
 % 30 األسبوع اخلامس عشر 

4 
مواضيع فقهية الستنباط أنواع اختبار يف كتاب مفتوح )  يف  

 (  التعارض ، وطرق الرتجيح ومسوغاته 
 % 30 األسبوع السادس عشر 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   
 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثة التواصل من 

 مصادر التعّلم 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 يف املوضوعات الفقهية :

 فتح القدير –بدائع الصنائع  –التجريد 

 مواهب اجلليل  –التوضيح  –النوادر والزايدات 

 فتح العزيز . –احلاوي   –األم 

 إعالم املوقعني . –املغين  –االنتصار يف املسائل الكبار  



 احمللى . 

 يف التعارض والرتجيح :

 مباحث التعارض والرتجيح يف كتب أصول الفقه

 ضوابط الرتجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليني ، بن يونس الويل

 . أدلة التشريع املتعارضة ، د/ بدران أبوالعينني

 صوليني ، د/ على مجعة .تعارض األقيسة عند األ

 تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منها . د/ محدي صبح طه.

 ضابطه واعتباره . أ . د . علي حسني علي . –الرتجيح بني األقيسة املتعارضة 

 التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية د.عبد اللطيف الربزجني.

 العويد تعارض دالالت األلفاظ والرتجيح بينها د.عبد العزيز

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2

 حبوث أصولية : الرتجيح بني األقيسة : أ . د . أمحد عبد العزيز السيد .

 التعارض بني األدلة النقلية يف املعامالت الفقهية ) رسالة ماجستري ( 

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 املكتبة الشاملة .

 املكتبة الوقفية .

 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي 

 الشبكة الفقهية .  –ملتقى املذاهب الفقهية 



 موقع الفقه اإلسالمي 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 برامج كتابة التقارير العلمية  .

 برامج يف أسس إدارة حلقات النقاش .

 املرافق املطلوبة 
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 وغريها(:القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة حماضرات مزودة بطاوالت وكراسي . 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 شاشة وجهاز عرض وكمبيوتر

 ة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاج

 ال يوجد 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 املقرر استبانة تقومي  -2

 تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر.  -3

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين. -4



 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران 

 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة. 

 إجراءات تطوير التدريس: 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي. -1

 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. -2

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات- 3 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:

 ن تقارير الطلبة. تصحيح عينة م-1

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة -2

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: 

 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر   -2 

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر  -3

 ات داخل القسم تكوين جلان لتطوير املقرر    -4         



 

 

  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي 
 
 
 
 دراسة حتليلية يف مناهج الفقهاء اسم املقرر:  
 0101721-3رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي
أم   .....جامعةإسم املؤسسة التعليمية: 4014-..5...-..5...اتريخ التوصيف:

 القرى.................................. 
 .قسم الشريعة.- ..........كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.........القسم:-لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 0101721-3دراسة حتليلية يف مناهج الفقهاء. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 3الساعات املعتمدة: . عدد 2
 دكتوراه -. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 دكتوراه/ ختصص الفقه

 الدراسي: الفصل األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: ✓ اضرات التقليدية قاعات احمل
    

 % 20 النسبة: ✓ التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 



 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 أدبيات وأخالقيات البحث العلمي عند املتقدمني من العلماء. أن يتعرف الطالب على  -     11
 أن يكتسب الطالب مهارة فهم نصوص الفقهاء والغوص يف املعاين والتدقيق يف ألفاظهم ومصطلحاهتم  -22
 أن يقارن الطالب بني مناهج الفقهاء يف املذهب الفقهي الواحد وبني املذاهب الفقهية. -33
 ى الدراسة التحليلية الستنباط معامل مناهج الفقهاء يف مؤلفاهتم.أن يتدرب الطالب عل  -4   
 . أن حيصل الطالب امللكة الفقهية حبيث يستطيع بناء األحكام وفق مصادر الشريعة اإلسالمية بناء صحيحاً.5   
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسني    -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2

 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 سات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. االطالع على البحوث والدرا 
 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة.

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 
الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية 

 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 
 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف املقرر الدراسي  
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

الرجوع إىل كتبهم   العلماء من خالل  الطالب ملعرفة مناهج  املهارات املطلوبة اليت حيتاجها  املقرر  يتناول هذا 
انب األخرى كمنهج املؤلف يف عرض األقوال، وأصحاهبا،  ودراسة مناهجهم يف االستدالل واالستنباط واجلو 

ترجيح( وعنايته   أو   ، اختيار  أو  استدراك،  أو  تعقب،  أو  أو تضعيف،  )تصحيح،  من  يتبعها  وما  ومناقشتها، 
 ابلقواعد الفقهية واألصولية وحنو ذلك من اجلوانب اليت يعرف هبا مناهج الفقهاء. 

ني أحد فقهاء املذاهب األربعة حبيث ال يتكرر الفقيه أو املذهب إال بعد ) وتكون دراسةةةةة هذا املقرر ابلتبادل ب 
 مرور أربعة أعوام (



 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات  
 التدريس

تعريف الطالب بطريقة احلصول على املهارات الالزمة للمقرر واختيار كتاب من  
ويتم  املؤلف,  منهج  معرفة  يف  التطبيق  عليه  جيري  األربعة  املذاهب  علماء  كتب 

 تقسيمه بني الطالب.

1 3 

 3 1 حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من التعريف ابملؤلف والكتاب.
يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه، من منهج املؤلف يف كتابه مما  حلقة نقاش  

 دونه يف مقدمة الكتاب.
1 3 

حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من منهج املؤلف يف االستدالل  
 واالستنباط

1 3 

عرض   يف  املؤلف  منهج  من  إليه  توصل  ما  فيها  طالب  يعرض كل  نقاش  حلقة 
أو   )تصحيح،  من  يتبعها  وما  ومناقشتها،  هلا  واالستدالل  وأصحاهبا،  األقوال، 

 تضعيف، أو تعقب، أو استدراك، أو اختيار ، أوترجيح( وحنو ذلك. 

1 3 

)العناية   حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من منهج املؤلف يف:
والنظائر،  واألشباه  والتقاسيم،  الفقهية،  والفروق  واألصولية،  الفقهية  ابلقواعد 

 واملعااية( وحنو ذلك. 

1 3 

حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من منهج املؤلفني: )املصطلحات 
واللغا واملوازين واملكاييل،  والتعريف ابألماكن  الغريب  والعناية بشرح  ت(  الفقهية، 

 وحنو ذلك.

1 3 

املؤلف يف:)العناية  منهج  إليه من  توصل  ما  فيها  يعرض كل طالب  نقاش  حلقة 
ابلدليل من الكتاب والسنة، وذلك بذكر وجه الداللة، والعناية ابلصنعة احلديثية،  

 وتطبيق القواعد األصولية على الدليل(

1 3 

املؤلف يف استعمال حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من منهج  
 أدب اخلالف، واملناظرة عند عرض األقوال ومناقشتها.

1 3 



حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من منهج املؤلف يف دقة النقل 
 والعزو، وإضافة فوائد وتنبيهات وحنو ذلك.

1 3 

ترتيب   يف  املؤلف  منهج  من  إليه  توصل  ما  فيها  طالب  يعرض كل  نقاش  حلقة 
موضعه  يف  والتوسع  التطويل  ومراعاته  الصياغة،  يف  وبراعته  وتبويبه،  الكتاب، 

 واالختصار يف موضعه وحنو ذلك.

1 3 

حلقة نقاش يعرض كل طالب فيها ما توصل إليه من خالل حلقات النقاش السابقة  
عن اطراد املؤلف يف مجيع القسم الذي قام ابالستقراء فيه، سواء فيما خطه املؤلف  

 مقدمته، أو ثبت ابالستقراء.يف 

2 6 

حلقة نقاش يعرض فيه منهج موحد للمؤلف يف كتابه من خالل مجع ما أسفر عنه  
 استقراء كل طالب يف تقرير واحد.

2 6 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

دروس   حماضرات 
 إضافية

معامل أو  
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق  

 45     45 الفعليةساعات التدريس 
 3     3 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعة 12
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 



: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً 
ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب على أدبيات وأخالقيات البحث  1-1

 العلمي عند املتقدمني من العلماء. 
 احملاضرات 

 حلقات النقاش 

 االختبارات 

 التقومي املستمر

أن يصف الطالب مناهج الفقهاء من خالل الكتب  1-2
 اليت ألفوها 

 احملاضرات 

 حلقات النقاش 

 العصف الذهين 

 التقومي املستمر

 املالحظاتبطاقة 

أن حيدد الطالب أبرز جوانب منهج الفقيه من كتابه   1-3
 )حمل الدراسة( املختار

 العصف الذهين 

 التقارير العلمية 

 البحث العلمي

 سجل املالحظات

 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

 تقومي  األحباث 

 املهارات املعرفية 2
مقدمة أن يستنبط الطالب مناهج الفقهاء من خالل  2-1

 الكتاب ومتنه
 البحث واالستقصاء  -
 اإللقاء -

التقومي املستمر   -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات

أن يناقش ما متيز به منهج الكتاب وطريقة استدالله  2-2
 وتوثيقه وتسلسل أفكاره وصياغته وحنوه

 الناقدالتفكري 

 حلقات النقاش 

 كتابة التقارير

 

 سجل املالحظات
 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

أن يكون قادرا على صياغة منهج الفقيه بكتابة تقرير   2-3
 متكامل عن ذلك

اإللقاء وعرض   -
 املعلومات 

 كتابة التقارير  -
 

التقومي املستمر   -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 املالحظةسجل  -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يوسع الطالب أفق تفكريه لتقبل اختالف اآلراء   3-1
 ووجهات النظر

التواصل الفعال مع -
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير -

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

تكوين فريق فقهي  - أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين 3-2
 وإدارته

 التدريس التباديل  -

مالحظة أداء  -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش 

 املناظرة الفقهية  من إدارة فريق احلوار الفقهي  أن  يتمكن 3-3

املشاركة الفاعلة يف  -
 انشطة املادة الصفية   

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

واملواقع  أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابلكتب  4-1
 االلكرتونية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث

 التقومي املستمر

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير   4-2
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 

تقدمي املادة العلمية  -
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية -

 تقومي التقارير

على استخدام التقنية يف التواصل مع أن يكون قادرا  4-3
 األستاذ والزمالء يف املقرر 

 التقومي املستمر استخدام التقنية

 بطاقة املالحظات
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب  4-4

 من خالل التقارير اليت يقدمها 
تقومي التقارير  التقارير الكتابية

 الكتابية 

( وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5  
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي: 



مهام التقوي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م
 تقدي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع 
احملدد 

 لتسليمه

من  نسبته 
 التقييم النهائي

1 
 مستمر  تقرير ورقي من كل طالب عن  موضوع من موضوعات املقرر .

 
20 % 

 مستمر  عرض الكرتوين )واحد( من كل طالب ، يبني فيه منهج مؤلف من الفقهاء  2
 

20 % 

4 
الثالث  حبث هنائي خيتاره الطالب لدراسة  منهج مؤلف  من الفقهاء من 

إىل  عشر 
 اخلامس عشر 

30 % 

 % 30 16 بطريقة الكتاب املفتوحاختبار هنائي  5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   
 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين
 وسائل التواصل احلديثة التواصل من خالل 

 
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 خيتار مدرس املقرر أحد كتب املذاهب األربعة)احلنفي، املالكي، الشافعي،احلنبلي( لتطبيق الدرس عليه  ومنها: 

بدائع الصنائع للكاساين 
.شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام 
 للحطاب.مواهب اجلليل 
.اجلــــــــــــامع البـــــــن يــــــــــــونس 



  .بداية اجملتهد البن رشد 
.احلــــــــــــــــــــاوي للــــــــــــــــماوردي 
 شرح فتح العزيز للرافعي 
.هناية املطلب للجويــــــــــــــــين 
 قدامــــــــــــــــــة. املغـــــــــــــــــــين البن 
   .شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 
 .احمللى البن حزم 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 املكتبة الشاملة .  -
 املكتبة الوقفية .   -
 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي  -
 الشبكة الفقهية . –ملتقى املذاهب الفقهية  -
 موقع الفقه اإلسالمي= -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 

 املرافق املطلوبة
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنّي متطلبات املقرر الدراسي من  

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 



 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 استبانة تقومي املقرر 
 وآرائهم حول املقرر. تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين  - 4 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران 

 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة   -2
 إجراءات تطوير التدريس: 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي.
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.

 لتبادل اخلرباتعقد حلقات نقاش       -3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. -1
 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة  -2
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر  -3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر 
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  

 



  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: قضااي فقهية معاصرة )املعامالت املالية(  
 0101722-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى  هـ1440-2-9اتريخ التوصيف:  

 الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية  القسم:  -الكلية
 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف 
 0101722- 2. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  اسم املقرر:قضااي فقهية معاصرة )املعامالت املالية( 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراه يف الفقه 3

 عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف  
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 قرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي امل7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 % 20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 



 تعليقات: 
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على األحكام الفقهية ألهم النوازل املعاصرة يف املعامالت.

 أن خيرّج الطالب أحكام النوازل املعاصرة يف املعامالت على املسائل الفقهية القدمية

 الطالب مهارة التأصيل الشرعي يف دراسة النوازل الفقهية يف املعامالت.أن يتقن 

 أن يعتين الطالب بفقه النوازل والقضااي املعاصرة لتجديد الفقه وتنميته واستيعابه. 

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

ت الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب  االطالع على البحوث والدراسا 
 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قب

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر. 
 

التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:



يتضمن هذا املقرر دراسة بعض النوازل الفقهية يف أبواب املعامالت املختلفة ومناهج العلماء املعاصرين يف االجتهاد فيها  
 لشرعي عليها. وتنزيل احلكم ا

 
 

 لألستاذ التغيري يف هذه النوازل حسب ما يراه مناسبا املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع 

نازلتين على األقل في كل  المقرر  أستاذ  نقاشية يختار  حلقات 
 قسم من أقسام المعامالت 
 المعاوضات  حلقة نقاش حول  نوازل

4 8 

 6 3 حلقة نقاش حول  نوازل المشاركات 
 6 3 حلقة نقاش حول  نوازل التبرعات
 6 3 حلقة نقاش حول  نوازل التوثيقات

 4 2 حلقة نقاش حول نوازل الحقوق المعنوية  
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  
معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى  تطبيق  

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات  8
 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 



: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثلثاً 
ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
 العصف الذهين  أن حيدد النوازل الفقهية يف املعامالت وشروط اعتبارها 1-1

 التقارير العلمية 

 سجل املالحظات

 التقومي املستمر 

 تقومي األقران 

تقومي األحباث   البحث واالستقصاء  أن يتعرف على أبرز النوازل الفقهية يف املعامالت  1-2
 والتقارير 

دراسة النازلة يف املعامالت أن يتعرف على مراحل  1-3
 املالية

 احملاضرات 

 حلقات النقاش 

 التقومي املستمر

 بطاقة املالحظات

 املهارات املعرفية 2
أن يكون قادرا على إعادة صياغة النوازل الفقهية يف  2-1

 تقارير موضوعات املقرر
 
 

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض   -

 املعلومات 
 التقاريركتابة   -
 اإللقاء -

التقومي املستمر   -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات
 التفكري الناقد أن يكون قادرا على حتليل مراحل دراسة النازلة 2-2

 حلقات النقاش 

 سجل املالحظات
 التقومي املستمر 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 كتابة التقارير

 

 تقومي األقران 

 التقومي املستمر التفكري الناقد أن يرجح بني األقوال يف النوازل الفقهية 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يوسع الطالب أفق تفكريه لتقبل اختالف اآلراء  3-1

 ووجهات النظر 
التواصل الفعال مع -

اجلهات املختلفة 
 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير -

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

تكوين فريق فقهي  - أن يكّون عالقات إجيابية مع اآلخرين 3-2
 وإدارته

 التدريس التباديل  -

مالحظة أداء  -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات
تقبل الرأي  -

 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش 
 املناظرة الفقهية  أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي  

املشاركة الفاعلة يف انشطة  
 املادة الصفية  

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
    
 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

أن جيمع البياانت املتعلقة ابلنوازل من الكتب واملواقع  4-1
 االلكرتونية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث

 التقومي املستمر

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير   4-2
 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 

العلمية تقدمي املادة  -
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية -

 تقومي التقارير

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع  
 األستاذ والزمالء يف املقرر 

 التقومي املستمر استخدام التقنية

 بطاقة املالحظات

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب  
 التقارير اليت يقدمها من خالل 

تقومي التقارير  التقارير الكتابية
 الكتابية 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 
 مالحظة......اخل(تقدمي شفهي، 

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  نسبته من 
 النهائي

 % 20 أسبوعياً  تقارير يقدمها كل طالب عن  كل انزلة من النوازل املختارة 1
 % 20 مستمر  عرض الكرتوين إلحدى النوازل املختارة 2

3 

ومراحل حبث هنائي يقدمه الطالب يف انزلة يف املعامالت يطبق عليها مهارات  
 دراسة النازلة 

األسبوع  من 
عشر  الثالث 
األسبوع  حىت 
 السادس عشر 

30 % 

األسبوع   اختبار هنائي )خيتار آليته أستاذ املادة (  4
 السادس عشر 

30 % 



 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   
 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين
 خالل وسائل التواصل احلديثة التواصل من 

 مصادر التعّلم 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 االقتصاد اإلسالمي والقضااي الفقهية املعاصرة للدكتور على السالوس. -1
 دراسات فقهية يف املعامالت املالية املعاصرة للدكتور عمر األشقر ومجاعة.      -2
 املعاصرة للدكتور حممد عثمان شبري.املعامالت املصرفية      -3
 املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق للدكتور عبدالرازق رحيم.     -4
 الراب يف املعامالت املصرفية للدكتور عبدهللا بن حممد السعيدي.     -5
 ك.الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور عمر بن عبدالعزيز املرت  -6
 احلوافز التجارية والتسويقية للدكتور خالد املصلح.      -7
 النقود واستبدال العمالت للدكتور على أمحد السالوس.      -8
 نظام التأمني حقيقة الرأي الشرعي فيه ملصطفى أمحد الزرقا.     -9

 األوراق التجارية يف الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد سراج.        -10
 االستثمار أحكام وضوابط للدكتور قطب مصطفى سانو.        -11
 مقاالت يف الراب والفائدة املصرفية للشيخ وهيب سليمان غاوجي.       -12
 التمويل ابلتورق للدكتور على السالوس.       -13
 فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر للدكتور علي السالوس.        -14
 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد  2
 جملة البحوث الفقهية املعاصرة  -
 جملة اجلمعية الفقهية السعودية -
 مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة  -



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 املكتبة الشاملة .  -
 املكتبة الوقفية .   -
 الشبكة الفقهية . –امللتقى الفقهي  -
 الشبكة الفقهية . –ملتقى املذاهب الفقهية  -
 موقع الفقه اإلسالمي -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 املرافق املطلوبة 
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنّي متطلبات املقرر الدراسي من  

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 وكراسيقاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 استبانة تقومي املقرر 
 ل املقرر. تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حو 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين   - 4 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران  -1
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.   -2

 إجراءات تطوير التدريس: 
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي.

 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس.
 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات. 

 



إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 عشوائية من اختبارات الطلبة تصحيح عينة  
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  
 ضاء القسم لتقومي املقررعقد ورش عمل مع أع 
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  

 
 

 

  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: متابعة البحوث الفقهية ونقدها    
 0101723-  3رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-8اتريخ التوصيف:  

 الشريعة-الشريعة والدراسات اإلسالميةالقسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0101723-3اسم املقرر الدراسي ورمزه: : متابعة البحوث الفقهية ونقدها 
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص الشريعة. الربانمج )أو 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاين4



 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: املتطلبات املصاحبة له6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  ت احملاضرات التقليدية قاعا
    

 % 20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 
 

 األهداف



 ما هدف املقرر الرئيس؟

 النشر يف البحوث الفقهية واملوسوعات الفقهية ومعاجم مصطلحات الفقه.أن يتعرف الطالب على أوعية 

أن يقارن الطالب بني أوعية النشر اليت تنشر الدراسات واألحباث الفقهية واملتطلبات اليت جيب توفرها لتحقيق  
 اجلودة اخلاصة هبيئة تقومي االعتماد  الوطنية.

املرحلة يف التأليف يف التخصص واملوضوعات اليت يتطرق هلا   أن يستنتج الطالب جوانب احلراك البحثي يف هذه
 الباحثون بكثرة ومتابعتها.

 أن يبتكر الطالب موضوعات جديدة، وذلك مبراعاة سد العجز يف املوضوعات املطروحة.

 أن يتقن الطالب مهارة إدراك املعايري والضوابط احملدَّدة يف توجيه البحوث يف احملتوى واملنهج.

يتعرف الطالب على أمهية حتليل البحوث الفقهية ونقدها، ومنهجية النقد العلمي، وشروطها، واآلداب اليت أن 
 يتحلى هبا الناقد

 أن يتقن الطالب مهارة القراءة النقدية لألحباث لطالب هذه املرحلة.

 ية واملوضوعية.أن ينقد الطالب األعمال العلمية نقداً مميزاً يف اجلوانب املنهجية والعلمية والشكل

 أن يستنبط ويطبق الطالب املعايري والضوابط احملدَّدة يف توجيه األحباث العلمية يف احملتوى واملنهج. 

 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو   -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 

 توى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احمل

 املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم. 

 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. 

 استخدام تقنية املعلومات، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة



حتديث املقرر تلقائيا بناء على البحوث الفقهية اليت يكثر التعرض هلا يف  أوعية النشر املختلفة يف السنتني األخرية اليت 
 يقدم فيها.

لفقهية املطروقة بكثرة يف السنوات تطبيق طرق إبداعية يف عرض األحباث الشرعية ونقدها وطريقة حتليل املوضوعات ا
 األخرية يف أوعية النشر املختلفة. 

 عمل تغذية راجعة بشكل دوري عن املقرر ملعرفة مدى استفادة طالب هذه املرحلة من املادة وما يطرح فيها.

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم. 

يات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب،  ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معط
 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 
 
 
 

التعريفية   النشرة  املستخدمة يف  نفسها  عام ابلطريقة  هنا وصٌف  املطلوب  الدراسي )مالحظة:  املقرر  وصف 
 أودليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر:

ويكلف أستاذ املقرر  يتناول هذا املقرر مقدمة عن معايري أوعية النشر كما وضعتها هيئة التقومي واالعتماد الوطنية، 
الطالب يف هذه املادة مبتابعة بعض أوعية النشر اليت تنشر األحباث يف جمال التخصص، ويطلب منهم تبيني مدى 

مات حتقق معايري اهليئة الوطنية لالعتماد عليه بعد االطالع على انطباق معايري النشر املعتمدة عن هذا الوعاء ومعلو 
هذه املعايري، واملوضوعات واألحباث اليت ينشرها الوعاء يف السنتني أو الثالثة األخرية من خالل تقرير يقدمه الطالب 

 عن وعاء النشر.
ات الفقهية، ويقدموا تقريرا متكامال  كما يتابع الطالب املوسوعات الفقهية والقواعد الفقهية وكتب معاجم املصطلح

 عنها، لتتبع احلراك العلمي يف جمال التأليف والبحث يف التخصص.
 ويكلف أستاذ املقرر الطالب بتحديد أحباث خيتارها من وعاء النشر لنقدها وموازنتها بغريها يف نفس املوضوع



اث املماثلة له يف أوعية أو كتب أخرى ومناقشة  بقراءة نقدية فاحصة من خالل تقرير يقدمه الطالب عن البحث واألحب
هذا التقرير مع زمالئه يف قاعة الدرس حتت إشراف أستاذ املقرر ومتابعته. وكذلك اختيار أربعة أحباث لباحث واحد 

 ومقابلة هذه األحباث واملوازنة بينها . 
امعات السعودية املعروفة مبنحها درجة كما يكلف أستاذ املقرر الطالب ابختيار رسالة علمية أو مشروع حبثي من اجل

املاجستري والدكتوراه يف ختصص الفقه، ومبراكزها البحثية اليت تتبىن مشاريع حبثية ابلتحليل والنقد بطريقة علمية من  
 خالل نقد املقدمة وابب أو فصل من الدراسة واخلامتة وقائمة املراجع.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 املوضوعاتقائمة 
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 3 1 حلقة نقاش حول معايري اهليئة الوطنية ألوعية النشر

متابعة أوعية النشر  السعودية يف التخصصات الشرعية وأبرز حلقة نقاش حول  
 البحوث الفقهية الواردة فيها 

2 6 

يف التخصصات الشرعية وأبرز   متابعة أوعية النشر  اخلليجيةحلقة نقاش حول 
 البحوث الفقهية  الواردة فيها 

2 6 

متابعة أوعية النشر العربية يف التخصصات الشرعية  وأبرز حلقة نقاش حول  
 البحوث الفقهية الواردة فيها 

1 3 

 3 1 متابعة أوعية النشر يف العامل اإلسالميحلقة نقاش حول 

حول   نقاش  وأبرز  متابعة  حلقة  وقواعده،  الفقه  يف  املتخصصة  املوسوعات 
 مراجعها وموضوعاهتا 

1 3 

 3 1 متابعة الكتب املتخصصة يف املصطلحات الفقهية حلقة نقاش حول 

ومنهجيتها،   وضوابطها،  لألحباث  النقدية  القراءة  أمهية  عن  نقاش  حلقة 
 وشروطها، وآداهبا، وآاثرها 

1 3 

أحباث )ابحث( للمقارنة واملوازنة بني أحباثه حلقة نقاش عن عينة خمتارة من  
الدراسات  يف  ومنهجيته  العلمي  البحث  أصول  خالل  من  ونقدها  وحتليلها 

 الشرعية 

2 6 



حلقة نقاش عن عينة خمتارة لعنوان فقهي تناوله عدد من الباحثني وحتليل ونقد  
 التعرض له طريقة تعرض الباحثني له واملوازنة بني طرائق الباحثني يف 

2 6 

حلقة نقاش عن عينة خمتارة من رسائل ومشاريع فقهية وتناوهلا ابلتحليل والنقد  
 ومدى حتقق معايري البحث العلمي ومنهجيته عليها 

1 3 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

 
 دروس إضافية  حماضرات

معامل أو  
 استديو

 اجملموع أخرى  تطبيق  

 45     45 الفعليةساعات التدريس 

 3     3 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 ساعات  8املعلومات عن أوعية النشر الفقهية وتقدمي تقارير يف بياانهتا حيتاج الطالب إلتقان مهارة  مجع

 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 

وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس  اثلثاً 
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  

 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

أن يتعرف الطالب على أبرز األحباث والدراسات اليت   1-1
تناولت القضااي الفقهية وأوعيتها وقواعدها  

 ومصطلحاهتا يف العصر احلاضر

 واملناقشاتاحملاضرات 

 اخلرائط املعرفية 

 

االختبارات  
 التحصيلية 

بطاقة املالحظة 
 الدائمة 

أن يصف الطالب أوعية النشر بناء على معايري  1-2
 االعتماد الوطين ألوعية النشر

 ورش العمل  

 العصف الذهين 

 إعداد التقارير 

تقومي حلقات  
 احلوار

املشاركة الفاعلة يف 
 احلوار

 التقاريرتقومي 

أن يتعرف الطالب على أبرز أوعية النشر للبحوث  1-3
 الفقهية ومعلوماهتا

 تقومي التقارير كتابة التقارير

أن يتعرف الطالب على أصول البحث العلمي  1-4
 وضوابط حتليله ونقده

 احملاضرات واملناقشات

 التفكري الناقد

 

 املالحظة الدائمة 

 بطاقة املالحظات

 االختبارات 

 ورش العمل   أن يتعرف الطالب على أصول حتليل األحباث ونقدها  1-5

 العصف الذهين 

 إعداد التقارير 

تقومي  حلقات  
احلوار واملشاركة 

 الفاعلة فيها 

 املهارات املعرفية 2



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

أن يعرض الطالب قائمة أبوعية النشر ومدى حتقق  2-1
البياانت اليت معايري اهليئة الوطنية عليها من خالل 

 مجعها 

 اإللقاء -
 كتابة التقارير  -
جدول تقومي اجملالت   -

 ملتطلبات االعتماد 

 البحث واالستقصاء  -

 التقومي املستمر   -
 تقومي التقارير -

تقومي إلقاء  -
 التقارير 

تقومي جدول  -
حتقق املعايري يف 

 اجملالت
أن يكتشف الطالب أبرز املوضوعات الفقهية والنوازل  2-2

 اليت يعتين هبا ابحثو التخصص 

البحث واالستقصاء   -
 إعداد التقارير  - -

 التفكري الناقد -
 تقارير تقومي أوعية النشر

حلقات النقاش اجلماعية 
 واحلوارات املتبادلة 

 

 التقومي املستمر   -
 تقومي التقارير -

 التقاريرتقومي 

قياس ردود األفعال 
 إثناء النقاش 

املشاركة الفاعلة 
 أثناء النقاش 

تقومي الرجوع إىل 
 املصادر اإللكرتونية 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

أن يطبق الطالب أصول النقد العلمي لألحباث على  2-3
 عينة خمتارة 

 اإللقاء -
 كتابة التقارير  -
 األحباث  -

 االختبارات -
التقومي املستمر   -

 واألحباثللتقارير 
تقومي إلقاء املادة   -

 العلمية للتقارير 

أن يدرك الطالب مراحل تطور العطاء البحثي لباحث  2-4
 متخصص يف اجملال الفقهي 

 البحث العلمي 

 التقارير 

 التفكري الناقد

 تقومي  التقارير-

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

معايري كتابة  أن يقارن الطالب بني اجلامعات يف  2-5
 الرسائل العلمية 

حلقات النقاش اجلماعية 
 واحلوارات املتبادلة.

 البحث واالستقصاء  

 اإللقاء وعرض املعلومات 

 كتابة التقارير

 التفكري الناقد

 

قياس ردود   -
األفعال اثناء  

 النقاش 
املشاركة الفاعلة  -

 أثناء النقاش 

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1
والدقة يف احلكم على أوعية النشر، واألحباث الواردة  

 فيها

 إعداد التقارير 

حلقات النقاش مع  -
 الزمالء وأستاذ املادة 

بطاقات   -
 املالحظة

 تقومي األستاذ -

 تقومي األقران  -
أفق   3-2 الطالب  يوسع  اآلراء أن  اختالف  لتقبل  تفكريه 

 ووجهات النظر 

حلقات النقاش واحلوارات 
 اجلماعية

 قياس ردود األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش 

التواصل الفعال مع  أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين 3-3
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة

 تقومي األقران 

 قياس ردود األفعال



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

املشاركة الفاعلة يف أنشطة 
 املادة الصفية  

 تكوين فريق فقهي وإدارته 

 املشاركة يف النقاش 

 التدريس التباديل- أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .  3-4
 إدارة حلقة النقاش -

قياس ردود  -
 األفعال

املشاركة يف -
 املناقشة

 املستمرالتقومي -
املشاركة الفاعلة يف  - أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر  3-5

 أنشطة املادة الصفية   
 تقومي األقران -
 تقومي األستاذ -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
مجع البياانت املتعلقة أبوعية النشر يف البحوث  4-1

 الفقهية

االتصال ابملصادر  
االلكرتونية والورقية  

 للبحوث الفقهية

تقومي الرجوع إىل 
 مصادر املعلومات

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير   4-2
 املتعلقة ابملادة 

 احملاضرات الصفية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث

تقدمي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية 

 التقومي املستمر

 تقومي األقران 

تقومي األداء أثناء 
 العرض 

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

تقومي التقارير 
 الكتابية 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع  4-3
 األستاذ والزمالء يف املقرر 

استخدام التقنية والربيد 
 التواصلاإللكرتوين يف 

 

 التقومي املستمر

 تقومي األقران 

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب  
 من خالل التقارير اليت يقدمها 

تقومي التقارير  التقارير العلمية 
 الكتابية 

 ال توجد املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    

5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل 

التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  نسبته من 
 النهائي

1 

تنشر األحباث الفقهية    تقارير يقدمها الطالب عن أوعية النشر العلمي  اليت
 سواء كانت تتبع جامعات أو مراكز حبثية أو مجعيات علمية أو معاهد علمية 

األسبوع  من 
اىل  األول 

األسبوع  
 اخلامس

10 % 

2 
جدول تصنيف اجملالت وفق معايري االعتماد للمجلة الذي تعتربه جلنة التقومي 

 واالعتماد الوطنية 

األسبوع  
 السادس 

5% 

3 
عن   السنتني تقارير  يف  النشر  أوعية  يف  املطروقة  الفقهية  املوضوعات  أبرز 

 األخريتني

األسبوع  
 السابع

10 % 



4 
ومميزاهتا  مراجعها  وأهم  تصنيفها،  وطريقة  الفقهية  املوسوعات  عن  تقرير 

 واجلهات اليت تصدرها

 % 10 األسبوع الثامن 

5 
ابحثني يف تقرير من كل طالب بنقد موضوع فقهي من خالل أحباث عدة 

 هذا املوضوع من األحباث املنشورة يف السنتني األخرية لدراسة املادة 
األسبوع  

 التاسع والعاشر 
10 % 

6 

تقدمي تقرير عن أربعة أحباث لباحث واحد لتحليل مستوى الباحث يف 
 موضوعات خمتلفة

األسبوع  
عشر  احلادي 

 والثاين عشر 

10 % 

7 

من   علمية  رسالة  نقد  تقرير عن  الرسالة  تقدمي  وأحد فصول  املقدمة  خالل 
 واخلامتة وفهارس الرسالة وهوامشها 

األسبوع  
عشر  الثالث 
 للخامس عشر 

10 % 

 %5 مستمر  تقدمي عرض الكرتوين يف إحدى التكليفات السابقة  8

9 
اختبار هنائي يف املهارات السابقة )خيتار أستاذ املقرر آليتها ابلطريقة اليت يراها  

 مناسبة(
األسبوع  

 16ال
30 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.

 املكتبية الساعات 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين
 التواصل من خالل وسائل التواصل احلديثة 

 
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
العلمية يف شبكة  والرسائل  والتحليلية لألحباث  النقدية  القراءة  العلمية يف  املنهجية  تتناول  اليت  الكتب واملقاالت واألحباث 

 االنرتنت

العلمية يف شبكة  والرسائل  والتحليلية لألحباث  النقدية  القراءة  العلمية يف  املنهجية  تتناول  اليت  الكتب واملقاالت واألحباث 
 االنرتنت

 أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية للدكتور فريد األنصاري  -1



 موضوعاته: د. عبد الوهاب أبو سليمان.منهج البحث يف الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه وترتيب  -2
 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة اإلسالمية: د. عبد الوهاب أبو سليمان. -3
 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات التارخيية: د. عبد الوهاب أبو سليمان.   -4
 . عبد الوهاب أبو سليمان.كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: د -5
 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية: عبد الوهاب أبو سليمان. -6
 منهج البحث وحتقيق النصوص: د. حيىي وهيب اجلبوري.  -7
 البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته: د. عبد العزيز الربيعة.  -8
 ية يف البحث العلمي: د. سعيد إمساعيل صيين قواعد أساس  -9

الغين - 10 عبد  والدكتوراه: حممد  املاجستري  رسائل  لكتابة  العلمية  املصرية،    -األسس  األجنلو  مكتبة  اخلضريي،  حمسن 
 م. 1992

البحوث والرسائ - 11 العلمي وأساليب كتابة  املنهج  املنعم حسن. اجلزء األول:  العلمي: د.أمحد عبد  البحث  ل أصول 
 م.1996العلمية اجلزء الثاين: إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمية، املكتبة األكادميية، 

والتطبيقات: حممد عبيدات  - 12 املراحل  القواعد و  العلمي:  البحث  أبو نصار  -منهجية  عقلة مبيضني، كلية    -حممد 
 م. 1999االقتصاد و العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية،  

 
 ج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدر 2

 معايري اجملالت العلمية املعتمدة يف اهليئة الوطنية لالعتماد والتقومي
 موسوعات فقهية( يف شبكة االنرتنت -دورايت -حوليات-أوعية النشر املختلفة )جمالت 

 املكتبات الرقمية للجامعات السعودية  -2
 دليل الرسائل العلمية املسجلة يف أقسام الشريعة والفقه يف اجلامعات السعودية -3

 دليل رسائل التخصصات الشرعية يف جامعة امللك خالد
http://islp.kku.edu.sa/ar/content/219 

 دليل رسائل جامعة امللك سعود
https://education.ksu.edu.sa/ar/content 

 دليل الرسائل املسجلة جبامعة القصيم 
http://www.csi.qu.edu.sa/department/sonaa/Pages/rasaalmosgla.aspx 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3



 والشبكة الفقهية   -موقع األلوكة
http://www.alukah.net/literature_language/0/82427 

http://feqhweb.com / 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 
 املرافق املطلوبة 

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:القاعات الدراسية 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 أجهزة كمبيوتر. -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه.

 استبانة تقومي املقرر 
 وآرائهم حول املقرر. تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، 

 تلقي انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران  -1
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.   -2
 

 إجراءات تطوير التدريس: 
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي. -1
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. -2
 اخلربات عقد حلقات نقاش لتبادل -3

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:



 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.
 عينة عشوائية من اختبارات الطلبة تصحيح 

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر

 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  
 

  
 


