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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

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

خالل دراسةةةةةةةةة الن ر ات  وذلك منيتناول هذا املقرر دراسةةةةةةةةة ااسةةةةةةةةاسةةةةةةةةيات القا يقو  علل ا التن يم القا وني ب ةةةةةةةة ل عا  

وتفسير  سنوتحليل وطرق   ر ة القا ون بما تتضمنه من تعر ف  –علم القا ون  –فيتناول الجزء ااول  فيه،ااساسية 

ومن ب ةةةةةة ل عا   وتصةةةةةةحيف ل حقوق الثاني   ر ة الحق بما تتضةةةةةةمنه من بيان  و تناول الجزء القا و ية، وتطبيق القاعدة

 التن يم القا وني ملمارسة تلك الحقوق  ثم
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب الن ر ات و املصط حات ااساسية في علم القا ون  -

 فات ااساسية للقواعد القا و ية و خصائصها و مصادرها و  طاق تطبيقها يحدد الطالب التعر  -

 ي خص الطالب قواعد الحق و تقسيماته و الن ر ات القا قيلت فيه -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع و املعارف ااولية الخاصة بالقا ون و وظيفته و أهميتهيعدد املفاهيم ااساسية  1.1

 
 يوضح الفارق بين القاعدة القا و ية و ما يت ابه معها من قواعد اخرى  1.2

 2ع يحدد النطاق الزمنا و الحيز امل اني الواجب فيه إعمال القاعدة القا و ية   1.3

 
 ي رح تفسير القاعدة القا و ية .41

 3ع مضمون الحق و تقسيماته و اشخاصهيسرد  1.5

 
 ي خص محل الحق و مصادره و كيفية ممارسته 1.6

  المهارات 2

 1م يحلل القواعد القا و ية على اختالفها 2.1

 
 يقارن بين القواعد القا و ية في اا  مة املقار ه 2.2

 2م يطبق القاعدة القا و ية ب  ل سليم 2.3

 
اقع  .42  العملي و مبررات فرض القاعدة القا و يةيميز بين الو

 3م يناقش مبررات فرض القاعدة القا و ية و مدى تطورها ملواكبة التغييرات املجتمعية  2.5

  القيم 3

 1ق يتقبل امل اركة املجتمعية  3.1

 2ق ي ارك مجموعات العمل في حوار 3.2

 3ق يستخد  الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 وضرورته ووظيفته القا ون  عن مقدمة 1

 3 األخرى  القواعد عن وتفر قها خصائصها القا و ية القاعدة تحديد 2

3 
 الحةةةاكمةةةة األخرى  القواعةةةد وبين بين ةةةا التفرقةةةة ومعيةةةار وأ واعهةةةا القةةةا و يةةةة القواعةةةد تقسةةةةةةةةةةةيم

 ااجتماعي للسلوك

6 

 6 (....العرف الت ريع،)القا و ية القواعد مصادر 4

 3 القا و ية القواعد صياغة 5

 6 وامل ان الزمان وفي األشخاص على القا و ية القواعد تطبيق 6

 6 وأ واعها /بالحقوق  التعر ف 7

 3 الحق أشخاص 8

 6 الحق محل 9

 3 الحق استعمال 10

 45 المجموع
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 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

1.1 
يعةةةةةدد املفةةةةةاهيم اانسةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةة و املعةةةةةارف األوليةةةةةة 

 الخاصة بالقا ون و وظيفته و أهميته

 املحاضرات

 الح طالتعلم 

 العصف الذهنا

 التحر ر ة اامتحا ات  

  شفو ة أسئلة

 أسئلة ذات إجابات قصيرة
1.2 

يوضةةةةح الفارقبين القاعدة القا و ية و ما يت ةةةةابه 

 .معها من قواعد اخرى 

1.3 
يحدد النطاق الزمنا و الحيز امل اني الواجب فيه 

 إعمال القاعدة القا و ية

 القا و يةي رح تفسير القاعدة  1.4

 يسرد مضمون الحق و تقسيماته 1.5

1.6 

 ي خص محل الحق و مصادره و كيفيته

 المهارات 2.0

 املناق ات الجماعية  يحلل القواعد القا و ية على اختالفها 2.1

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة

 

 التحر ر ة اامتحا ات

 تقار ر 

 مقاات وواجبات

 القواعد القا و ية في اا  مة املقار هيقارن بين  2.2

 يطبق القاعدة القا و ية ب  ل سليم 2.3

2.4 
اقع العملي و مبررات فرض القةةاعةةدة  يميز بين الو

 القا و ية

2.5 
ينةةاقش مبررات فرض القةةاعةةدة القةةا و يةةة و مةةدى 

 تطورها ملواكبة التغييرات املجتمعية 

 القيم 3.0

 املناق ات الجماعية .املجتمعيةيتقبل امل اركة  3.1

 التعلم التعاوني

 فةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةال  إشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراك

 .الجماعية املناق ات

 

تةةةقةةةو ةةةم الةةةواجةةةبةةةةةةات وأوراق 

العمل الفردية وامل ةةةةةةةةةةةتركة 

بةةةيةةةن مةةةجةةةمةةةوعةةةةةةات الةةةعةةةمةةةةةل 

 الطالبية

 املكتبة

عةةةةرض شةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةو  وكةةةةتةةةةةةا ةةةةي 

لةةةةةةاعةةةةةةمةةةةةةال املةةةةةة ةةةةةةلةةةةةةف  ةةةةةة ةةةةةةا 

 الطال 

3.2 

 ي ارك مجموعات العمل في الحوار

3.3 

في تكنولوجيةةةةا يسةةةةةةةةةةةتخةةةةد  الوسةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةل الحةةةةديثةةةةة 

 املعلومات

اسةةةةةةةةةةةةةةتةةةةخةةةةةةدا  الةةةةتةةةةطةةةةبةةةةيةةةةقةةةةةةات 

 والقضايا العملية

تةة ةةلةةيةةف الةةطةةال  بةةةةةةااعةةمةةةةةةال 

 الفردية و الجماعية

 

تةةةقةةةو ةةةم الةةةواجةةةبةةةةةةات وأوراق 

العمل الفردية وامل ةةةةةةةةةةةتركة 

بةةةيةةةن مةةةجةةةمةةةوعةةةةةةات الةةةعةةةمةةةةةل 

 الطالبية

 املكتبة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %30 الحاد  ع ر الفصلي االختبار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ا واجبات -ابحاث  2

 %5 الدراس ا طوال الفصل مشاركةال 3

 %50 السادس ع ر ختبار نهائيالا 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

يحتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد اعضاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة   اما و ساعات 

ة هيئة التدريس املعلن ءو جداول اعضةةا اارشةةاد اادادي ا ل ل عضةةو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع ال لية

 للطال  بال  ل الذ  يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 :الكتب المقررة المطلوبة-1

 مكتبة ، ١٤٢٦الريس، رزق .د الرويس، خالد .د القا و ية العلو  لدراسة املدخل كتا 

 ٣ ط ال قر ،

 المساندةالمراجع 

 ءاإل ما دار النعيم، العز ز عبد األ  مة علم ومبادئ ال رعية األح ا  صول أ 

  ط العر ي، ،١٤٢٢

 ١٩٩٤ ١ط اإلسكندر ة، املعارف، (، مح اةفرج توفيق) القا و ية، للعلو  املدخل 

  ١٩٩٢ ،١ ط اإلسكندر ة، املعارف، مح اة كيره، حسن القا ون، أصول 

 اإللكترونيةالمصادر 

 محامون  موقع. 

 (السعود ) ال ورى مجلس موقع. 

 السعودية العدل وزارة موقع. 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 .طالًبا ٣0 عددل تتسع محاضرات قاعة

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيا ات بسبورة ذكية

 ئل ااتصال باا تر تاالقاعات مجهزة بوس تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 إستبا ة التقو م املقرر )غير مباشر( الطال  فاعلية طرق التدريس / مصادر التعلم

 تقر ر املقرر الدراس ا )مباشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطال 

مةةةةةةدى اكةةتسةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةطةةال  ملةةخةةرجةةةةةةات 

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس الكلية القسممجلس  جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ا جاءت االجتماعية و القانونية في شببببببببرة العريرة العراية مرل االسببببببببمم م  مقارن  ا بم يتناول هذا املقرر التعريف باالنظمة
ام بة الشبببببببببببركعة الاراء كنظام الحكم و القاببببببببببباء و نظام الرواص و نظام املواريا و الوصبببببببببببية و نظام االموال و امللكية و نظ

 العقود و االتفامات و نظام العرائم و العقواات

  ررالهدف الرئيس للمق. 2

 يعرف الطالب تاريخ األنظمة في العصر العاهلي واإلسممي. -

 _ يعدد الطالب ملراحل تطور القوانين في العصر االسممي .

 _ يشرح الطالب لنشأة القانون في العريرة العراية ومصادره .

 .وتطور القاعدة القانونية في شرة العريرة العراية _ ينامش الطالب مدي مساهمة الشرائ  القديمة في نشاة

 _ يستعرض الطالب نظم الحكم واالدارة والرواص وامللكية في الشرائ  القديمة والحديثة .

 _ يحلل الطالب طريعة النظام القاائي ونظام العرائم والعقواات في النظم القانونية املختلفة .
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

 1ع يستخلص تاريخ نشأة النظم القانونية في املعتمعات القديمة . 1.1

 يحدد املراحل التي مر ب ا تطور القانون والشركعة في العصرين العاهلي واالسممي . 1.2

 2ع تطوره .يستعرض كيفية نشأة القانون في العريرة العراية ومراحل  1.3

 
 يوضح مدي مساهمة الشرائ  القديمة في تطور التشركعات املعاصرة . 1.4

يشبببببببرح طريعة النظم القانونية من نظام الحكم واالدارة والرواص ونيرها من النظم القانونية  1.5

 القديمة واملعاصرة .

 3ع

  المهارات 2

 1م يعرض للفوارق بين األنظمة القانونية في الشرائ  واملعتمعات القديمة والحديثة  2.1

 2م في العصر االسممي والعاهلي  . والشركعة يقارن بين مراحل تطور القانون  2.2

 3م يحلل طريعة النظم القانونية التي ظهرت بالعريرة العراية . 2.3

 الشرائ  التاريخية ومدي تطورها في العصر االسممي .يميز بين النظم القانونية في  2.4

  القيم 3

 1ق يتقرل املشاركة املعتمعية . 3.1

 يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

يتكيف علي العمل سبببببببببواء الفردي أو العما ي من خمل مجموعات العمل املشبببببببببتركة لتنمية  3.3

 تحمل املسئولية .

 2ق

 العمل م  زممئة في النشاطات العماعيةيقود مجموعات  3.4

3.5 . 
ً
 3ق يتواصل م  أعااء هيئة التدركس والطمب لتطوير أنفسهم ومهارات م ذاتيا

 
 يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.6

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اإلسممالحياة االمتصادية لسكان شرة العريرة العراية مرل  1

 6 الحياة االجتماعية 2

 3 املعتقدات الدينية 3

 3 واالدارة نظام الحكم 4

 6 نظام القااء  5

 6 نظام الرواص 6

 6 نظام املواريا والوصية 7

 6 ، نظام العقود واالتفامياتنظام امللكية واألموال 8

 6 نظام العرائم والعقواات  9

 45 المجموع
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 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

1.1 
يسبببببببببببتخلص تبببببباريخ نشببببببببببببببببأة النظم القببببببانونيببببببة في 

 املعتمعات القديمة .

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 التحريرية االمتحانات

  شفوية أسئلة

 أسئلة ذات إجابات مصيرة
1.2 

يحدد املراحل التي مر ب ا تطور القانون والشركعة 

 في العصرين العاهلي واالسممي .

1.3 
يسبببببببببببتعرض كيفيببببببة نشببببببببببببببببأة القببببببانون في العريرة 

 تطوره .العراية ومراحل 

1.4 
يوضبببح مدي مسببباهمة الشبببرائ  القديمة في تطور 

 التشركعات املعاصرة .

1.5 

يشبببببببببببرح طريعة النظم القانونية من نظام الحكم 

واالدارة والرواص ونيرهببببببا من النظم القببببببانونيببببببة 

 القديمة واملعاصرة .

 المهارات 2.0

2.1 
يبببعبببرض لبببلبببفبببوارق ببببيبببن األنبببظبببمببببببة البببقببببببانبببونبببيببببببة فبببي 

 الشرائ  واملعتمعات القديمة والحديثة 

 املنامشات العماعية 

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحريرية االمتحانات

 تقارير 

 مقاالت وواجرات
2.2 

يقببببارن بين مراحببببل تطور القببببانون والشبببببببببببركعببببة في 

 العصر االسممي والعاهلي 

2.3 
طببرببيببعببببببة الببنببظببم الببقببببببانببونببيببببببة الببتببي ظببهببرت يببحببلببببببل 

 بالعريرة العراية .

2.4 
يميز بين النظم القانونية في الشبببببببببببرائ  التاريخية 

 ومدي تطورها في العصر االسممي .

 القيم 3.0

 يتقرل املشاركة املعتمعية . 3.1

 املنامشات العماعية

 التعلم التعاوني

 فبببببببببببي البببببببببببطبببببببببببمب إشبببببببببببببببببببببراك

 .العماعية املنامشات
 

تبببقبببويبببم البببواجبببرببببببات وأوراق 

العمل الفردية واملشبببببببببببتركة 

ببببيبببن مبببجبببمبببوعببببببات البببعبببمبببببل 

 الطمبية

 املكترة

عببببرض شبببببببببببببببفببببوي وكببببتببببببا ببببي 

لبببببباعببببببمببببببال املببببببكببببببلببببببف ببببببب ببببببا 

 الطمب

اسببببببببببببببتببببخببببببدام الببببتببببطببببرببببيببببقببببببات  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 والقاايا العملية

 مشروع بحا
 

تبببقبببويبببم البببواجبببرببببببات وأوراق 

العمل الفردية واملشبببببببببببتركة 
3.3 

يسبببببببببببتخببببدم الوسبببببببببببببببائببببل الحببببديثببببة في تكنولوجيببببا 

 املعلومت
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

مبببجبببمبببوعببببببات البببعبببمبببببل ببببيبببن 

 الطمبية

 املكترة
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

من إجمالي درجة 

 التقييم

 %30 الحادي عشر الفصلي االخترار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجرات -ابحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االخترار ن ائي 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 وساعات ينتهج القسم السياسات الكفيلة بامان تواجد أعااء هيئة التدركس خمل 
ً
الساعات املكتبية املحددة نظاما

اإلرشاد االكاديمي لكل عاو هيئة تدركس وفقا للمحدد واملعلن علي موم  الكلية وجداول اعااء هيئة التدركس املعلنة 

 للطمب بالشكل الذي يكفل إطمع العمي  على تلك املواعيد.

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

 للمقرر مرجع الرئيسال
_ جامعة امللك   عرد الحميد الحاص صالح_ د.  تطور القوانين في شرة العريرة العراية

 . 1426 - 1سعود _ ط

 المساندةالمراجع 
النظم االجتماعية والقانونية في شببببببببرة العريرة مرل االسببببببببمم  _ د. محمد سببببببببمم زناتي  _ 

 . 1418 - 1جامعة امللك سعود _ ط

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موم  وزارة العدل 

 موم  مجلس الشوري السعودي .

 موم  املكترة الرممية السعودية .

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 .طالًرا 30 لعدد تتس  محاضرات ماعة

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

 القاعات الدراسية مجهرة بأجهرة عرض الريانات بسرورة ذكية
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 متطلبات المقرر العناصر

 باإلنترنتئل االتصال االقاعات مجهرة بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 التقويم املقرر )نير مراشر( استرانة الطمب فاعلية طرق التدركس / مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مراشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطمب

مببببببدى اكببتسبببببببببببببببباب الببطببمب ملببخببرجببببببات 

 التعلم
 مياس مخرجات التعلم )مراشر( استاذ املقرر 

 لخ(إمصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم  

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

 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 - 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي اسم المقرر:

 LAW 103 رمز المقرر:

 القانون البرنامج:

 القانون القسم العلمي:

 ( محافظة الغاط )العلوم والدراسات اإلنسانية  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 6 .......................................................................................................................... الطلبة. أنشطة تقييم 2

 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1
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 7 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

 األولالمستوي   /هـ 1442 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

التعريف بالشرررررررررررراعة والفقه اإلسرررررررررررالميق وميرررررررررررادرا ومقارقته بالقواق   الوضرررررررررررعيةق املدارس الفق ية يحتوى هذا املقرر 

املعتمدة .القواعد الفق ية قميرررررررررررادرها أقواع اق املختلفة عبر العيرررررررررررور اإلسرررررررررررالميةق أعالب املذاه  اإلسرررررررررررالمية والكت  

 دراسة بعض القواعد الفق يةق التعريف بامللك وأقواعه والعقد وتقسيماته.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .واملبادئ التي يقوب عليها التشراع اإلسالمييعرف الطال  األسس  -

 .األخرى منزلة الفقه اإلسالمي وما يم زا عن الشرائع يناقش الطال   -

 .املراحل التي مر بها الفقه اإلسالمي وكيفية تطورايعدد الطال   -

 .أهمية النقلة الحضارية التي صاحبت الفقه اإلسالمييشرح الطال   -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع إلسالميالخاصة بالفقه ا األوليةواملعارف  األساسيةعرف املفاهيم ي 1.1

 القديمة والحديثة  شراعية ب   الفقه اإلسالمي وغ را من الشرائعيوضح الفوارق الت 1.2

 2ع يحدد األسس التي يقوب عليها التشراع اإلسالمي . 1.3

 .يعدد مراحل الفقه اإلسالمي وكيفية تطورا 1.4

 3ع اإلسالمي وم زاته. يب   خيائص الفقه 1.5

  المهارات 2

 1م ب   الشراعة والفقه اإلسالمي والقواق   الوضعية يقار   2.1

 2م يم ز ب   املشكالت املعاصرة والحلول الفق ية بالتشراع اإلسالمي 2.2

 3م الفق ية وتطبيق ا على مشكالت العير القواعد ف م على القدرة تنمية 2.3

  القيم 3

 1ق املشاركة املجتمعية .يتقبل  3.1

 2ق يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 3ق يستخدب الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 التعريف بالشراعة والفقه اإلسالمي واألدوار التي مر بها التشراع اإلسالمي 1

 9 املدارس الفق ية املختلفة عبر العيور اإلسالمية 2

 6 أعالب املذاه  اإلسالمية والكت  املعتمدة 3

 9 القواعد الفق ية قميادرها أقواع ا ودراسة بعض القواعد الفق ية. 4

 6 موازقة ب   الفقه اإلسالمي والقواق   الوضعية 5

 9 التعريف بامللك وأقواعه والعقد وتقسيماته 6

 45 المجموع
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 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

1.1 
الخاصرررررررررررة بالفقه  األوليةواملعارف  األسررررررررررراسررررررررررريةعرف املفاهيم ي

 إلسالميا

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العيف الذهني

 االمررررررررررتررررررررررحرررررررررراقررررررررررات  

 التحريرية

  شفوية أسئلة

أسئلة ذات إجابات 

 قي رة

1.2 
شرررررررررررراعيرررررة ب   الفقررررره اإلسرررررررررررالمي وغ را من يوضرررررررررررح الفوارق الت

 القديمة والحديثة  الشرائع

 يحدد األسس التي يقوب عليها التشراع اإلسالمي . 1.3

 .الفقه اإلسالمي وكيفية تطورايعدد مراحل  1.4

 يب   خيائص الفقه اإلسالمي وم زاته. 1.5

 المهارات 2.0

املرررررررررررنررررررررررراقشررررررررررررررررررررررات  ب   الشراعة والفقه اإلسالمي والقواق   الوضعية يقار   2.1

 الجماعية 

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحريرية االمتحاقات

 تقارير 

 مقاالت وواجبات
2.2 

املشررررررررررركالت املعررررراصررررررررررررة والحلول الفق يرررررة برررررالتشرررررررررررراع يم ز ب   

 اإلسالمي

2.3 

الفق ية وتطبيق ا على مشكالت  القواعد ف م على القدرة تنمية

 العير

 القيم 3.0

 يتقبل املشاركة املجتمعية . 3.1

 املناقشات الجماعية

 التعلم التعاوني

 فرررري الررررطررررال  إشرررررررررررررررراك

 .الجماعية املناقشات
 

ترررررررقرررررررويرررررررم الرررررررواجررررررربرررررررات 

وأوراق العمرررل الفرديرررة 

واملشررررررررررررررررررررترررررررررركرررررررررة بررررررررر ررررررررر  

مررررجررررمرررروعررررررات الررررعررررمررررررل 

 الطالبية

 املكتبة

عرض شرررررررررررفو  وكتررا ي 

لررمعررمررررررال املرر ررلررف بررهررررررا 

 الطال 

اسررررررررتخداب التطبيقات  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 والقضايا العملية

 مشروع بحث
 

ترررررررقرررررررويرررررررم الرررررررواجررررررربرررررررات 

وأوراق العمرررل الفرديرررة 

واملشررررررررررررررررررررترررررررررركرررررررررة بررررررررر ررررررررر  

مررررجررررمرررروعررررررات الررررعررررمررررررل 

 الطالبية

 املكتبة
 

3.3 

 يستخدب الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

من إجمالي درجة 

 التقييم

 %30 الحاد  عشر الفيلي االختبار 1

 %15 طوال الفيل الدراس ي واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال الفيل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االختبار نهائي 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

املكتبية املحددة قظاما و ساعات ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضما  تواجد اعضاء هيئة التدراس خالل الساعات 

ة هيئة التدراس املعلن ءاالرشاد االكاديمي ل ل عضو هيئة تدراس وفقا للمحدد و املعلن على موقع ال لية و جداول اعضا

واتاحة الفرصة للطال  لالستماع إليهم وتوجيهم داخل  للطال  بالش ل الذ  يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد

 علق باملواد الدراسية واملقررات.القسم فيما يت

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  املعاصررررررررررةق  -التطور  -النشررررررررر ة العامة:املدخل لدراسرررررررررة الفقه اإلسرررررررررالمي وقظرياته

 ب. ٢00٢ املعارفقالشرقباص يق رمضا  علي السيدق دار 

  املدخل لدراسرررررررررة الفقه اإلسرررررررررالميق الشررررررررررقباصررررررررر يق الشررررررررراف يق منشرررررررررورات الحل ي

 ب. ٢00٩الحقوقيةق 

   14٢٢تاريخ التشراع والفقه اإلسالميق د. محمد أحمد سراجق وآخرو 

 المساندةالمراجع 

  ق وميرررررادرا وتاريخالتعريف بالفقه اإلسرررررالمي  اإلسرررررالمي:املدخل لدراسرررررة التشرررررراع

 1املطبوعات الجامعية.  العر يق بلحاجق ديوا ق

 .املدخل في التعريف بالفقه اإلسالميق محمد ميطفى شل يق دار النهضة العربية 

 اإللكترونيةالمصادر 
  السعودية.موقع املكتبة الرقمية 

  

  ىأخر

  االطالع على مرررا ييررررررررررررردر من اجقهرررادات علميرررة من قبرررل ال يئرررات العلميرررةق ومعرفرررة

ن املجقهدو  إلى اآلراء التي قالوا بها مثل ما ييررررررردر عالكيفية التي توصرررررررل بها أولئك 

 املجامع الفق ية وهيئات كبار العلماء في األقطار اإلسالميةق

 .هيئات الرقابة الشرعية في امليارف اإلسالمية 

  التكييف الشرررررررررررر ي ملا ييررررررررررردرا ولي األمر من أقظمة مسرررررررررررتمدا من ميرررررررررررادر األح اب

 الشرعية
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 المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 .طالًبا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة

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

 بسبورة ذكيةالقاعات الدراسية مج زة ب ج زة عرض البياقات 

 ئل االتيال باالقترقتاالقاعات مج زة بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إستباقة التقويم املقرر )غ ر مباشر( الطال  فاعلية طرق التدراس / ميادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مباشر( املقرر استاذ  فاعلية طرق تقييم الطال 

مرررررردى اكررتسررررررررررررررررا  الررطررال  ملررخرررجررررررات 

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر 

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

 التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 - 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 
 


