
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1أحاديث األحكام  المقرر:اسم 

 BIS 117 المقرر:رمز 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

2 

 المقررنوع . 2

 أ.
متطلب 

 جامعة 
 

متطلب 

  كلية
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

يقدم فيه  الذيالمستوى  1440/ السنة. 3

 1أحاديث األحكام  المقرر

   السابع

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 علوم الحديث ومصطلح الحديث وتخرج الحديث 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 الدراسة نمط م
عدد الساعات 

 التدريسية
 النسبة 

 %80 26 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %20 4 أخرى  5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 26 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3

 4 ى )تذكر(أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1
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 1 الواجبات 2

 1 المكتبة 3

 1 المشاريع /إعداد البحوث 4

 1 أخرى )تذكر( 5

 4 اإلجمالي 
، للمقييررهييي مقييدار الوقييت المسييتلمر فييي النشيياطات التييي تسييهم فييي تحقيييق مخرجييات الييتعلم * 

ويشييمل كلييم: جميييع أنشييطة الييتعلم، ملييل: سيياعات االسييتذكار، إعييداد المشيياريع، والواجبييات، 

 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 والتخريج المختصر وبيان درجته وشرح الكلمات الغريبة الحديث. التعريف المختصر براوي 

   الحديث.واستخراج االحكام المستنبطة من 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أبواب المعامالت والحدود والقضاء 

  لألحكام الشرعية من األحاديثيدرك كيفية استنباط العلماء 

 ان يفهم الطالب كالم المحدثين في مؤلفاتهم وشروحهم الحديلة 

 أن تتوثق صلة الطالب بكتب الحديث وشروحها 

 ان يتمكن الطالب من شرح األحاديث شرحاً اجمالياً مع اظهار ما فيه من فوائد واحكام 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  الفهم و  المعرفة 1

مقيييرر  المبرررادا والمفررراهيم و المصرررطلحات األساسرررية فررري  أن يعررررف و يفهرررم  النوريرررات و 1

 1ع أحاديث األحكام

أحاديث األحكام في الحديثة التطورات المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصص 2  

 2ع  

2    

أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   لمعالجة القضايا و المشكالت  في  1
ألحكام الشرعية من األحاديثا  

 1م

 2مأن يمارس  أساليب لالستقصاء، والتحّقق والبحث في القضايا والمشكالت  المعّقدة  2
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

األحكام الشرعية من األحاديث أو المعاصرة في  
  القيم 3

 1ف .أحاديث األحكام واألخالقيات المهنية واألكاديمية فيأن يتملل بالنزاهة  1

يل مسيؤولية تطيوير المهنيي 2 مين خيال   أن يقود  فرق العميل بمرونية وفاعليية، وتحمم

 .حاديث األحكامألدراسته 
 2ف

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 وبكتاب بلوغ المرام وشروحه  عامة،تعريف موجز بكتب أدلة األحكام  1

2 

 2. المياه حشيء.إن الماء طهور ال ينجسه  الخدري:حديث أبي سعيد 
 5. المياه حالخبث.إذا كان الماء قلتين لم يحمل  عمر:حديث ابن 

 37. الوضوء حوسلم.في صفة وضوء النبي صلى هللا عليه  عثمان:حديث 

2 

3 

كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فأهويت ألنزع خفيه ..  شعبة:حديث المغيرة بن 
 63المسح على الخفين ح

 66. المسح على الخفين حسفرا.كان يأمرنا إذا كنا إذا كنا  صفوان:حديث 

4 

4 

الحاجة  القبلة.. قضاءنهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستقبل  سلمان:حديث 
 103ح

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ...الغسل  :عائشةحديث 
   128ح

   139كان يكفيك أن تقول بيديك ... التيمم ح عمار: إنماحديث 

4 

5 

 226ما بين المشرق والمغرب قبلة ... شروط الصالة ح  عمرو:حديث عبد هللا بن 
 233الصالة ح. شروط بخفيه.إذا وطيء أحدكم األذى  هريرة:حديث أبي 

حددديث أبدددي ذر: يقطددع صدددالة الرجدددل المسددلم إذا لدددم يكددن بدددين يديددده مثددل مددد خرة الرحدددل 
 245...سترة المصلي ح 

2 

....

. 

  284حديث أبي حميد الساعدي: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ... صفة الصالة ح 
: ال صددالة لمددن لددم يقددرأ بفاتحددة الكتدداب.. صددفة الصددالة ح تحددديث عبددادة بددن الصددام

294  

2 

 
حديث عبد هللا بن بحينة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في 

 2 349ركعتين .... سجود السهو ح 
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حديث أبي هريرة: صلى النبي صلى هللا عليه وسلم إحدى صالتي العشاء.. سجود 
  350السهو ح 

 

أبي هريرة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب.. صالة الجماعة ح حديث 
424 

 429حديث أبي هريرة: إنما جعل اإلمام لي تم به ... صالة الجماعة ح
  445حديث أبي هريرة: إذا سمعتم اإلقامة.. صالة الجماعة ح  

4 

 

ح   رالمسافحديث أنس: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج ... صالة 
457 

حديث ابن عباس: أقام النبي صلى هللا عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصالة ... 
 459صالة المسافر ح 

4 

 

حديث سلمة بن األكوع: كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجمعة ... 
 470صالة الجمعة ح 

 479... الجمعة حأنصتحديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك 
 486ما قدر له.. الجمعة ح  الجمعة فصلىحديث أبو هريرة: من اغتسل ثم أتى 

2 

  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الفهم و  المعرفة 1.0

 1ع
والمفراهيم  المبرادا  و أن يعرف و يفهم  النوريرات

  أحاديث األحكام  و المصطلحات األساسية في 
 األسئلة الشفوية * المحاضرة 

 2ع
 المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصص 

أحاديث األحكام في الحديثة التطورات  

  

 *مناقشة
 االختبار

 المهارات 2.0

 1م
أن يطبييق المفيياهيم والمبييادظ والن ريييات   لمعالجيية 

 أحاديث األحكام في القضايا و المشكالت 
 األسئلة الشفوية * المحاضرة 

 2م
أن يمييارس  أسيياليب لالستقصييات، والتحقمييق والبحييث 

فيي القضييايا والمشيكالت  المعقمييدل أو المعاصيرل فييي 

 أحاديث األحكام

 *مناقشة
 األسئلة الشفويه

 القيم 3.0

أن يتمثلللللللللللللخ قيات اللللللللللللل         للللللللللللل      ا للللللللللللل   1ق
 ـ العمل الجماعي     ك دمي   يف أح ديث   حك م

 ـ حل المشكالت 

 ـ الحوار والمناقشة

 ـ أوراق عمل 

 ـ تقارير 

 ـ واجبات 

 ـ اختبارات
للللخ  2ق أن يقللللفد  الللل مب  يةمللللخ ة  ولللل   ا    لللل     م 

 أحاديث األحكام .مسؤ ي   تطفي     ين يف
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

   

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م

توقيت 

 التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

1 
 السادس اختبار اعمال سنة  

 

20% 

 %20 خالل الفصل العروض ) بربويت (  2

 %10  الخامس عمل واجب + نشاط 3

 %50 آخر الفصل االختبار النهائي 4

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 دعم وإرشاد الطالب طوال الفصل الدراسي. -

لضمان تقديم المشورل واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلم دل متاإلجراتات أو الترتيبات المعتفعيل  -

 الذي يتواجد فيه أعضات هيئة التدريس في األسبوع( -الساعات المكتبية –تحديد مقدار الوقت )مع 

الملابرل و االجتهاد و التجاوب لكي يتمكن الدكتور المحاضر من االرتقات تحفيز الطالب على العمل و -

 بمستوى المحاضرات كما و نوعا.
 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
 منحة العالم شرح بلوغ االحكام د.عبدهللا الفوزان

 المساندةالمراجع 
 الصنعاني لآلمينسبل السالم 

 اإللكترونيةالمصادر 
 برنامج المكتبة الشاملة 

 المواقع االلكترونية ذات الصلة

  ىأخر
 فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقالني

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات،  القاعات)

...  ، قاعات المحاكالقاعات العرض

 إلخ(

 طالب علي األكثر . 40قاعة دراسية تتسع ل

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورل 

 الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض بيانات .

تبعاً لطبيعة ) أخرى تجهيزات

 التخصص(
 

 

 

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم
 تقييم غير مباشر الطلبة  فاعلية التدريس

 تقييم مباشر عضو هيئة التدريس مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 تقييم غير مباشر الطلبة  فاعلية التدريس

مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )ملل.مجاالت التقويم 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،

 تمي) أخرى ،ير المراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضات هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 تحديدها(

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

  . اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 اللامنة عشر رقم الجلسة

 هـ02/06/1441 تاريخ الجلسة

 


