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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 المستوى السادس  / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 1فقه العبادات   وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 80                24 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %10 3  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %10 3  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 6 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

لفرائض ا ى فقهمن المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خاللها عل
 أحكام.وما يتعلق بها من والمواريث 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 اإلسالمية في الشريعةاملسائل  املتعلقه بها ، وإدراك الطالب  الفرائض واملواريثمعرفة الطالب أحكام 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

الحقدددددائف واملفددددداخي  الادددددا ترددددد  املواريدددددث وال   دددددا  ، والفدددددر  والتع ددددد ب أن يحدددددطد الطالدددددب  1.1

 .والحجب 

k1 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 k2 .الحقوق املتعلقة بال  كة                                 أن ي نف الطالب أنواع  1.2

تقسدددددددي  ال   دددددددا  الادددددددا تتحدددددددط   ددددددد  واألحاديدددددددث الن ويدددددددة اآليدددددددا  القر نيدددددددة  الطالدددددددب  يرتدددددددارأن  1.3

 الفرو  والع  ا ،واصحاب 

k3 

 k4 .س ابه ، وشروطه وموانعه   إلر ، وأاأر ان يذكر الطالب أن  1.4

 k5 .الاا بينت ن  ب  ل وار  في ضوء اآليا   املواريث بعض أحكام  يناقشأن  1.5

 k6 .املتعلقة بأصحاب الفرو  والع  ا األحكام  يستعر  بعضأن  1.6

  المهارات 2

 S1 .وبين غي ه تقسي  ال  كة في االسالمي  بين املنهج الطالب يميز أن 2.1

 S2 وفًقا ملا تعلمه م  قوا ط. أنواع االر  ومراتب الورثة  ل نوع م  يط ف  أن  2.2

يقدددددارن الطالدددددب بدددددين  راء الفقفددددداء وأسددددد اب احدددددتالفف  وأدلددددد ه  فيمدددددا يرددددد  أحكدددددام املواريدددددث  أن  2.3

 ،ومناقش ها وبيان الراجح منها

S3 

 S4 .الحجب في بعض املسائل قوا ط تعلمه م  ما ينفذأن  2.4

 S5 .الفرق بين مي ا  الجط مع اإلحوة ،واألب مع اإلحوة يظفرأن  2.5

  تالكفاءا 3

 V1 ا.ا ومهني  شخصي   هتطوير ذات مسؤولية أن يتحمل 3.1

 كللون عاتللاج بيجانيللة ناجحللة ملل يجماعللة ضللمن  ريلل  و أن يفضللل اللمللل  لل   3.2
 اآلخرين.

V2 

 V3 أن يكون لديه القدرة على تنمية مهارة اتخاذ القرار. 3.3

 V4 .رين   تلامله م  اآلخ المجتملية السائدةاإلسامية ونالقيم  أن يلتزم 3.4

 V5 ا وعن نلد .ا وجسدي  م  المتللمين لغوي  المللم تواصل أن ي 3.5

لصلللة تلليميللة علللى الويللا ذاج االكترونيللةو ومواتلل  مصللادر تللللم  يسللتخدم أن 3.6
 .نالمقرر

V6 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

: اآلتية  لى املوضو ا  املقرر  يشتمل  

تعريف املي ا  و ل  ا لفرائض ، واخمية  دراسته وموضو ه  -  

تفسي   يا  املواريث                                   -  

                           الحقوق املتعلقة بال  كة        -

أر ان اإلر ، وأس ابه ، وشروطه وموانعه   . -  

 

4 

2 

.انواع االر  ومراتب الورثة -  

الوارثون م  الرجال والوارثا  م  النساء                                           -  

.الفرو  املقطرة -  

اصحاب الفرو  املقطرة وشروط ارثه    -  

يثها                                  تعريف الع  ة ، ودليل تور  -  

4 
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ف يل  ل نوع ،مع ضرب االمثلة  ليه                        اقسام الع  ة وت -  

تعريف  ل قس                               تعريف الحجب ،واقسامه و  -  

ال يحج ون م  املي ا                                الورثة الطي   -  

                                                 العمريتان           -

يثها                                  تعريف الع  ة ، ودليل تور  -  

.مثلة  ليه اقسام الع  ة وتف يل  ل نوع ،مع ضرب األ  -  
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   املي ا   واس اب حجبه   .ماملحجوبون   -                          .                             

كطرية  .            مي ا  الجط مع االحوة ،املسالة األ -  

 

4 
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 -العول :  تعريفه  ، االصول الاا تعول                   

لدرد: تعريفده  ،شدروطه ،الورثدة الددطي  يدرد  لدده ، والدطي  ال يددرد  لدده   ، كيفيدة الدرد           ا ا وجددط  ا -

 احدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وجين 

 -              الحسداب وطريدف تيددحيمل  املسدائل ،ومعتدص التأصدديل  ندط الفرضدديين                                      -

             وتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددحيمل املسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة وكيفيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددده                                        القا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددطة فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددي اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددتررا  اصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل املسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة ،

 انواع ال   ا   -

4 

5 

.                                      كيفية تقسي  ال  كة بين الورثة  - 

.وي االرحام    مي ا    -  

 الغرقى –املفقود  –الخنثص  –ي ا  الحملم –اإلر  بالتقطير  -

8 

 6 املجموع .....

 30 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

                        الحقددوق املتعلقدة بال  كددة         أن ي دنف الطالددب أندواع  1.1

. 

 التدريس المناشر
 

 .اسئلة شفهية

واألحاديددددددددددث اآليددددددددددا  القر نيددددددددددة  الطالددددددددددب  يرتددددددددددارأن  1.2

تقسددددددددددددددي  ال   دددددددددددددددا  الاددددددددددددددا تتحددددددددددددددط   دددددددددددددد  الن ويددددددددددددددة 

 ،واصحاب الفرو  والع  ا 

  المحاضرة المطورة
 

 .اختناراج تحريرية

سد ابه ، وشددروطه إلر ، وأاأر دان يدذكر الطالدب أن  1.3

 .وموانعه   

 اللصف الذهن 
 

نحلللللور وأورا  عملللللل 
 .وتقارير

فدددي ضدددوء اآليدددا   املواريدددث بعدددض أحكدددام  ينددداقشأن  1.4

 .الاا بينت ن  ب  ل وار  

 الحوار والمناتشة
 

 .اختناراج تحريرية

املتعلقدددددددة بأصدددددددحاب األحكدددددددام  يسدددددددتعر  بعدددددددضأن  1.5

 .الفرو  والع  ا 

مللللللف انجلللللاز خلللللا   الذهن اللصف 
 .لطالناج المقرر

 .اختناراج تحريرية المحاضرة المطورةاملتعلقدددددددددددة بالدددددددددددذ اة األحكددددددددددام  يسددددددددددتعر  بعدددددددددددضأن  1.6
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  وال يط واملقناص  . 

 المهارات 2.0

تقسدددددي   فدددددي االسدددددالمي  بدددددين املدددددنهج الطالدددددب يميدددددز أن 2.1

 .وبين غي ه ال  كة

 الشفوية .االختناراج  أثناء المحاضرة المناتشة

 أندددواع االر  ومراتدددب الورثدددة  دددل ندددوع مددد  يط دددف  أن  2.2

 وفًقا ملا تعلمه م  قوا ط.

 . األسئلة الشفهية التللم الذات 

يقدددددددددددددارن الطالدددددددددددددب بدددددددددددددين  راء الفقفددددددددددددداء وأسددددددددددددد اب أن  2.3

احدددددددتالفف  وأدلددددددد ه  فيمددددددددا يرددددددد  أحكدددددددام املواريددددددددث  

 ،ومناقش ها وبيان الراجح منها

 . الحلقاج الدراسية .التللم التلاون 

الحجدددددب فدددددي بعدددددض  قوا دددددط تعلمددددده مددددد  مدددددا ينفدددددذأن  2.4

 .املسائل

مناتشللللللللللة التقللللللللللارير  التللم التلاون 
 النحثية

الفددرق بددين ميدد ا  الجددط مددع اإلحددوة ،واألب  يظفددرأن  2.5

 .مع اإلحوة

 االختناراج التحريرية . والحوار المناتشة

 الكفاءات 3.0

ا شخصللي   هتطللوير ذاتلل مسللؤولية أن يتحمللل 3.1
 ا.ومهني  

أثنللللللللللللللاء  المناتشللللللللللللللة
 .المحاضرة

 . الفردية األعمال تقييم

جماعلة ضلمن  ريل  و أن يفضل اللمل     3.2
 كون عاتاج بيجانية ناجحة م  اآلخرين.ي

اسللللللللللتراتيجية الللللللللللتللم 
المتمركللللللللللللللز حللللللللللللللول 

 .المشكاج

 الجماعية األعمال تقييم
. 

مهللارة أن يكللون لديلله القللدرة علللى تنميللة  3.3
 اتخاذ القرار.

التقلللللللللويم الجملللللللللاع   التللم التلاون 
 للواجناج )شفوي ا(

المجتمليللللة اإلسللللامية ونللللالقيم  أن يلتللللزم 3.4
 .   تلامله م  اآلخرين السائدة

نطاتلللة ماحللللة لتقيللليم  .استراتيجية اتخاذ القرار
 .األداء

ا مللل  المتللملللين لغوي لللالملللللم تواصلللل أن ي 3.5
 ا وعن نلد .وجسدي  

المناشللللللرة  الماحلللللللة التللم التلاون .
 ومشلللللللللاركة لتفاعلللللللللل

 المحاضلرة أثنلاء الطلنة
. 

الكترونيةو وموات  مصادر تللم  يستخدم أن 3.6
 .تلليمية على الويا ذاج الصلة نالمقرر

 التقييم الذات  التللم التلاون .

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
مببن الثالببث إلبب   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مبببن األول إلببب   المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

 %40األسببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي 5
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 السابع عشر

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
   تم تقسم الطاا لمجموعاج ارشادية كل مجموعة تحج اشراف عضو هيئة تدريس 
  ورنط كل مجموعة نمرشدها االكاديم  من خال موت  الجاملة 

  على  قسم وهوأعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض يتم أعالنة على لوحة إعالنات  الوالوتج المتوت  أن يتواجد
 النحو التالي :

 

  ساعاج اسنوعي ا(4)الساعاج االرشادية 

 ( 4الساعاج المكتنية .)ساعاج أسنوعي ا 

 س أا وعة الواتردو ومجمالنلام التللم االلكترون  الناك نوعنر و عنر الموت  اإللكترون  للجاملة. التواصل

 الخاصة نالمقرر.

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

 للمقرر المرجع الرئيس

المقرراسم الكتاب   

Textbook title 

اسم المؤلف 

 )رئيسي(

Author's 

Name 

 اسم الناشر

Publisher 

 سنة النشر

Publishing 

Year 

مباحث في  •

•علم الفرائض،    

عببببد ن ببببن محمبببد 

 الطيار

 هـ1431 مكتبة الرشد، 

التحقيقببات المرضببية 

فبببببببببببي المباحبببببببببببث 

 الفرضية، 

فضيلة الشيخ صبال  

 بن فوزان الفوزان،.

مكتببببببببة المعبببببببارف 

 الرياض

م  1986  -1407

. 

-هــــــــــــــ 2،1426ط دار الكتب العلمية بهاء الدين المقدسي العدة شرح العمدة

 م2005

 المساندةالمراجع 

 هـ1432 دار عالم الكتب البن قدامة المقدسي المغن 

للشييييييييييي   ييييييييييال   الملخ  الفقه 
 الفوزان

 هـ1423 دار العا مة

الشرح الممتل  عللى 
 المقن زاد 

 دار ابن الجوزي للشي  ان عثيمين
 

1428 

 اإللكترونيةالمصادر 

   موقع المكتبة الشاملةhttp://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php 

        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

 المجالت العلمية المعتمدة  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  .تاعة مجهزة نالمنصة التلليمية ومتطلناتها 

 مقلد. 40تو ر مقاعد ال يزيد عددها عن 

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

 .المنصة التلليمية    القاعاج الدراسية 

 Data showجهاز اللرض االلكترون  

 ململ مجهز نالصوتياج.  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

اســـــتطالع رأى الطـــــالم فـــــي  تقـــــويم 

ـــرر الدراســـي مـــن خـــال  اســـتمارة  المق

 عن المقرر. رضا الطالم

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالم
ـــــارات  ـــــارات  –الشـــــهرية االختب االختب

 رقات العملو –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقريــر  –نمــوذق قيــاس مخرجــات الــتعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالم، 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

 الرابعة رقم الجلسة

 ه 28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


