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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: هـ6/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 كلية التربية / قسم الدراسات اإلسالمية   :القسم /لكليةا

 بنمعلومات عامة عنهالدراسي والتعريف بالمقرر  .أ
 ISD 142               فقه الصالة آدابها : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 (   2)    :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد 

 دراسات اإلسالمية

 الثاني المستوى .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 المدخل إلى الفقه وأصوله .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 اليوجد. .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 قسم الدراسا اإلسالميةكلية  التربية / ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،المقرر موقع تقديم. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 % 90 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 % 10 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف .ب
ن امها مقادره على تحديد ماهية الصالة في اللغة واالصطالح ،أدلة وحكمة مشروعيتها ،  وأحك تكون أن

،  وسلم شروط صحه وأركان وواجبات وسنن ومفسدات الصالة ومبطالتها ، وصفة صالة النبي صلى هللا عليه
الجنائز  حكامأعرف كذلك و تعرف أنواع صالة التطوع وأوقاتها ، وفائدة الصالة وأهميتها ، وحكم تاركها ، وت

 وحكم زيارة القبور .
 

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرراالستفادة من 
 استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المقرر 

 المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات

 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية 
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
ا من أحكامهماهية الصالة في اللغة واالصطالح ،أدلة وحكمة مشروعيتها ،  والتعريف بيتناول هذا المقرر 

 سلم ،وعليه شروط صحه وأركان وواجبات وسنن ومفسدات الصالة ومبطالتها ، وصفة صالة النبي صلى هللا 
 م الجنائزأحكا و تعرف أنواع صالة التطوع وأوقاتها ، وفائدة الصالة وأهميتها ، وحكم تاركها ، وتعرف كذلك

 وحكم زيارة القبور .
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مة إلقاوحكم تاركها وحكمة تشريعها اآلذان وا اتعريف الصالة وبيان منزلته
 وأحكامهما وحكمهما .

1 2 

ا ، صفة الصالة وشروطها ، وأركانها ، وواجباتها ، وسننها ، ومكروهاته
 ومبطالتها 

 سجود السهو ، تعريفه ، وأنواعه ، وحكم كل نوع ، وحكمة تشريعه

2 4 

 4 2 تشريع الجماعة .صالة الجماعة ، واإلمامة ، وأحكامهما ، وحكمة 

 2 1 صالة أصحاب األعذار ، تعريفها ، وأنواعهم ،وحكم كل نوع .

هجمع الصالة وقصرها في السفر ، وجمعها في المطر والمرض ونحو  1 2 

 4 2 صالة الخوف  وأحكامها ، صالة الجمعة ،وأحكامها

العيدين أوقاتها  ، صالة صالة النافلة ، تعريفها وأقسامها وأحكامها و
وأحكامها وحكمها  ا، وتعريفه   

2 4 

 4 2 صالة الكسوف والخسوف واالستسقاء  ،التعريف واألحكام والحكمة

ودفنه   أحكام الجنائز  : حكمها ، غسل الميت  ، وتكفينه ، والصالة عليه ،
 وزيارة  القبور .

2 4 

 

  : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 (تانساع)   اً:أسبوعيخالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
          

 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطار للمقرر وفقًامخرجات التعلم  .4
 هاتدريس
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
ل ك أن يتضمن لزمال ي ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاطرق المستهدفة و

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
 استراتيجيات

 مقررللتدريس ال
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 أحكام الصالة  عرفي 1-1
المحاضرة 

 واإللقاء  
 اختبار شفهي

 عمل جماعي            العصف الذهني ما تميزت به فريضة الصالة عن باقي أركان اإلسالم  حدد ي 1-2

1-3             

 المعرفيةالمهارات  2

 أسئلة شفهي    العصف الذهني أركان الصالة وواجباتها ، ومبطالتها  ميز بين ي 2-1

2-2 

استخدام اسلوب  ا .يستنبط األحكام الفقهية لما يستجد من نوازل في فقه الصالة

الحوار التعليمي 

  وتبادل األفكار

 مناقشة أبحاث

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
     لبعضعرض   البناءة للقضايا الفقهية المعاصرةسهم في الحلول ي

        من الواقع       النماذج

          المالحظة   

 .  والتعليق

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

ة جمع معلومات عن الماد مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فيي

 العلمية

تقييم التكليفات  عرض األفكار

والبطاقات 

 والمالحظة

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1 
المالحظة  التمثيل  يطبق أحكام الصالة وفق صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم

 والمحاكاة
 
 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،جماعي : اختبار، مشروعمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 
 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية

طول الفصل 

 الدراسي
15%  

%15  7 اختبار أعمال السنة األول    

%15 12 اختبار أعمال السنة الثاني   
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 بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.اقدمذكر مع )

 ساعتان أسبوعيا  

 
 مصادر التعلّم .ه

 : المطلوبةالكتب المقررة  -في قائمة  –أدرج . 1
 م2012 -هـ 1433، 6: الملخص الفقهي ، مكتبة الهداية ، الدار البيضاء، طصالح الفوزان * 
 ابن ضويان إبراهيم بن محمد سالم : منار السبيل في شرح الدليل *     

   ابن العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر 

  م1981 -هـ 1401المقدسي المغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، ابن قدامة 
 ابن تيمية : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مطابع دار العربية ، بيروت 

     

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ةساسيألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2

 : اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  الموادأدرج . 3

 :  موقع الفقه اإلسالمي http:llwww.islamfeqh.com  

  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء 
 المكتبة الشاملة ، الشبكة اإلسالمية  

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

  اسطوانات مكتبية 
 برامج سمعية ومرئية  

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

  طالب 25قاعة محاضرات لكل 

 مقاعد دراسية 
 مقعد لعضو هيئة التدريس ومنصة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 منصة إلكترونية

 .وصلة نت 

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3

 اثراء المكتبة بمصادر التعليم المختلفة 
 الحاجة  الى مكتبة إكترونية  خاصة بالقسم 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

  تطبيق استمارة تقييم المقرر وتحليل النتائج 

  تحليل نتائج تطبيق االستمارة 
  وضع مقترحات للتحسين      

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
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  لتدريساواالستفادة من أهل الخبرة في سمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة 

 . تطبيق استبانة تقييم األقران 

  مراجعت نسب النجاج الموصي بها 

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 تقرير األداء السنوي للقسم  

 :تطوير التدريس إجراءات .3

  علموالت التعليملقاء دوري  مع المتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب 

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم 

 التعليم االلكتروني 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة أختبارات لتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 النتائج العامة  للطالبات في االختبارات الشفهية والتحريرية 

  النتائج االحصائية ،معدالت نسب النجاح 

  مراجعة عينة عشوائية من كراسات اإلجابة للطالب 

  نتائج تقييم األبحاث الفردية والجماعية  

  تدقيق عينه عشوائيه من قبل منسق القسم 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 االجتماع  الدورى ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف 

 تطبيق استبانات موضوعية ألخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته 

 وطرق احة الحديثة تقرير عن المقرر وأوجه القصورمراجعة الخطط الدراسية تبعا للمعطيات المت 
 التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما يحقق جودة المقرر

 حقق تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما ي
                              جودة المقرر                                                     

  تقرير عن نسب النجاح تقرير حول مقترحات التطوير واساليب التعليم والتقويم 

  تشكيل لجنة لمراجعة المقرر من قبل منسقي المواد. 
 

 

 الذيب بن صالح عبد الرحمن : منسق البرنامجسم ا

  : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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