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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 لثامناملستوى ا

 

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

1) BIS 125 2العبادات فقه   

2) BIS 215 3العبادات فقه  

3) BIS 226 4العبادات فقه   

4) BIS 317 2المالية المعامالت فقه  

5) BIS 316األسرة، فقه  

6) BIS 327 الحدودو  الجنايات فقه    

7) BIS 326 النذور و األيمان فقه. 

    

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %  50 المحاضرات التقليدية 1

 % 20  التعليم المدمج  2

  10%  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %  20  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 18 محاضرات 1
 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3
 - )تذكر(ى أخر 4
 18 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .حيث تعريفها, أهميتها, وأقسام يتناول المقرر بالبحث والدراسة موضوعات فقه النوازل من
 مجتهدون ,ها الويتناول كذلك حال المجتهد في النوازل , ثم بيان منهجية التعرف على أحكام النوازل التي سلك

 النوازل الفقهية في مختلف أبواب العبادات والمعامالت .ويتناول دراسة بعض 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة الطالب معنى النازلة وفقه النوازل وأهميته وحكم دراسته وأهم المؤسسات المعنية ببحثها.

 أن يقف على معنى االجتهاد في النوازل، والمجتهد، ومراتب المجتهدين ، وأحكام االجتهاد .

 يفهم منهجية التعرف على أحكام النوازل التي سلكها الفقهاء .أن 

ي التعرف ففقهاء أن يدرس دراسة تطبيقية لبعض النوازل الفقهية في مختلف أبواب العبادات والمعامالت ويقف على منهج ال

 على احكامها .

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .حيث تعريفها, أهميتها, وأقسام منيتناول المقرر بالبحث والدراسة موضوعات فقه النوازل 
 مجتهدون ,ها الويتناول كذلك حال المجتهد في النوازل , ثم بيان منهجية التعرف على أحكام النوازل التي سلك

 ويتناول دراسة بعض النوازل الفقهية في مختلف أبواب العبادات والمعامالت .

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 نازلةأن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و المصطلحات األساسية في مفهوم ال 1.1

 K2 لحديثةاالحديثة المتعلقة بالنوازل الفقهية  التطورات المبني  على أن  يعرف و يفهم التخصص 1.2

يررة االستقصراء  فري معالجرة النروازل برالطرل العلم وفهمهرا، وأسراليب البحر  أن يعررف منهجيرة 1.3

 الحديثة

 

  المهارات 2

فياة مان كي المشاالالت القضاايا و لمعالجاة   والنظرياات والمباادئ أن يطبق المفااهيم 2.1

 إنزال الحالم على النازلة

S1 

 قّاد المع  والمشاالالت القضاايا فاي والبحث والتحقّق لالستقصاء، أساليب أن يمارس  2.2

 بأحالام النوازلالمعاصر  في البحوث الخاصة  أو

S2 

2.3  S3 

  القيم 3

 V1 وازلتطبيق  أحالام الن فيواألكاديمية  المهنية واألخالقيات أن يتمثل بالنزاهة 3.1

 V2 ألحالام  فقه النوازل أن يتخذ قرارات منطقية مدعومة باألدلة والحجج  3.2

 V3 مع زمالئه في كتابة البحوث ملتزًما بالمهام المطلوبة.أن يتعاون  3.3

 V4 أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل 3.4
 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 بفقاه المعنياة يةالعلم الهيئات، أقسامها، دراستها حالم، دراستها أهمية، تعريفها، النوازل فقه في مقدمة 

 .النوازل
3 

 4 . المجتهد، النوازل في االجتهاد 2

 3 .النوازل أحالام على التعرف منهجية 3

4 
 ماان هااااعتبار ببيااان والمعااامالت   العبااادات أبااوا  مختلااف فااي المدرجااة المسااائل ماان ختياااراال يااتم 

 : مثل الفقهي حالمها عن الالشف وطريقة النوازل
4 

 3 ،الوضوء في الفرض محل تغطية حالمو، الحديثة بالوسائل النجسة المياه تطهيرحالم  5
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6 
 وأ الجمعاة خطباة ترجماة ، الطاائر  فاي الصاال ، وعالساه الشامس عانهم تغياب ال مان وصيام صال  -

 .أخر إلى بلد من الميت نقل، اإلعالن وسائل في ميت نعي، الصال  بعد العيدين
4 

7 

 بخاا  ثارأ الصاوم، علاى وغيرهاا المغذياة اإلبار وأثر ، الحديثة بالوسائل رمضان هالل رؤية اثبات -

 لحااا الالمامااات لاابس و والعااين، األنااف وقطاار  العالجيااة الحقاان وحالاام ، الصااوم علااى الياادوي الربااو

 .اإلحرام

3 

 4 ...الشهري الراتب وزكا  ، الزكا  أموال استثمار ، والسندات األسهم زكا  - 8

9 
 و بالتمليا،، المنتهاي التاأجير ، اإلنساان أعضااء وبياع حالام ، الحديثة االتصال بوسائل العقود إجراء -

 .التأمين حالم
2 

 28 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرلمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرل التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 المبادئ والمفااهيم و  أن يعرف و يفهم  النظريات و

المتعلقااة   بمفهااوم السياسااة المصااطلحات األساسااية 

و المصااالا المرساالة ، االستحسااان ، سااد الشاارعية 

 الذرائع و غيرها

 االختبار الشفهي المناقشة والحوار

1.2 

 المبناااااي  علاااااى أن  يعااااارف و يفهااااام التخصااااا 

  المتعلقاة   بالسياساة الشارعية و  الحديثاة التطورات

المصاااالا المرسااالة ، االستحساااان ، ساااد الاااذرائع و 

 غيرها

 المناقشات الصفية العصف الذهني

1.3 
 المبادئ والمفااهيم و  أن يعرف و يفهم  النظريات و

 بفقه النوازلالمصطلحات األساسية 
المحاضرررة عررن طريررق شرررح 

 وتحليل عناصر الموضوع

طلررب عرررت مشررتر  أمررام 

 الطالبات

1.4 
أن  يعااااارف و يفهااااام التخصااااا  المبناااااي  علاااااى 

 يثةالتطورات الحديثة المتعلقة بالنوازل الفقهية الحد

  

 

أن يعاااارف منهجيااااة البحااااث وفهمهااااا، وأساااااليب  

االستقصاااء  فااي معالجااة النااوازل بااالطرق العلميااة 

 الحديثة

  

 المهارات 2.0

2.1 

أن يطبااق المفاااهيم والمبااادئ والنظريااات   لمعالجااة 

ا بالقضاايالقضايا و المشالالت  من القواعد  المتعلقة 

 المعاصر  

التاااااادريب فااااااي مجموعااااااات 

 صغير  كورش العمل

 الجماعية.البحوث التطبيقية 

2.2 
أن  يعااااارف و يفهااااام التخصااااا  المبناااااي  علاااااى 

 ثةالحديالتطورات الحديثة المتعلقة بالنوازل الفقهية 

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث

 

2.3 

أن يعاااارف منهجيااااة البحااااث وفهمهااااا، وأساااااليب  

االستقصاااء  فااي معالجااة النااوازل بااالطرق العلميااة 

  الحديثة

 تقويم الحاالت الدراسية التعلم الذاتي

 

 القيم 3.0

3.1 
 أن يلتزم باالقيم واألخاالق اإلساالمية فاي تعاملاه ماع

 اآلخرين.

 المالحظة المباشر  ورش عملحضور 

 تقويم األقران العمل في مجموعات أن يلتزم بآدا  الحوار أثناء تبادل األفالار.  3.2

3.3 
ااا  أن يتعاااون مااع زمالئااه فااي كتابااة البحااوث ملتزم 

 بالمهام المطلوبة.

 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

3.4 
 قيادتااه لفريااقأن يسااتخدم مهااار  اتخاااا القاارار اثناااء 

 العمل

 بطاقة مالحظة لتقييم األداء. استراتيجية اتخاا القرار.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البال  بورد 1

 %5 14-1 منزلية.واجبات  2

 %20 6 أولاختبار تحريري  3

 %20 12 اختبار ثاني 4

 %40 16 اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

 البال  بورد التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
. محمررد د. هللا المطلررق ، د. عبرردهللا الطيررار ، د :كترراب النرروازل مررن كترراب الفقرره الميسررر •

 ، ومذكرة األستاذ الدكتور عبدهللا الطيار. الموسى

 المساندةالمراجع 
 الجامع في فقه النوازل، الدكتور صالح بن حميد•

 فقه النوازل، الشيخ بكر أبو زيد

 فقه النوازل، الدكتور محمد الجيزاني•

 اإللكترونيةالمصادر 
 موقع الدرر السنية

  موقع الموسوعة الشاملة

  ىأخر

ات المدمجةوالبرمجيات واألسطوانأدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية  .4   

- الترونية ) أسطوانة( )القرص الصلببرنامج يحوي المقرر بصيغة إل   

  رنامج ) فيديو( محمل على ) أسطوانة أو فالشة ،أو الجوال( يشرح موضوعات المقرر ب -
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكا الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 وغريها(: عامل،املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، وامل .1
 

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

  .أن تكون القاعة جمهزة ابلسبورة الذكية ومتطلباهتا 
 ه عنووو  أن يكووون لكووول قاعووة سهوووااث تالووا با  لوووو للطالبووات للرسوووو   ليوو

 احلاسة. 
 

 تبعا  لطبيعة التخص () ىأخر تجهيزات
  ثراء املكتبة مبصادر التعلم املتع دة  

 احلاسة  ىل مكتبة  لكرتونية خاصة ابلقسم

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرل الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب المقرر. نموذج تقييم

الحضررور المتبررادل بررين األسرراتذة الررذين 

يدرسررررون المسررررال ذاترررره ل فررررادة مررررن 
 مباشر األساتذة
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 يمقيطرل الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الخبرات التدريسية.

التقررررارير السررررنوية الترررري تعرررردها ادارة 

 الجودة والقسم األكاديمي.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

تدقيق تصحيح عينة من : )مثلالطالب 

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة 

دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 

 مباشر األساتذة

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضررور المتبررادل بررين األسرراتذة الررذين 

يدرسررررون المسررررال ذاترررره ل فررررادة مررررن 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطال ، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 السابعة عشر رقم الجلسة

 هـ1440-8-17 تاريخ الجلسة

 


