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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: هـ1439 /11/3  :التوصيفتاريخ  

 كلية التربيه / فسم الدراسات اإلسالمية   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
  ISD 449    فقه االيمان والنذور واألطعمة : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 (2) :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

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

 دراسات اإلسالمية

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

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

7.  

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

 جامعة المجمعة ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 % 100 النسبة: ✓   قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 % 15 النسبة: ✓ كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

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

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1
 

 في االستثناء وحكم، الكفارة ونوع ، الكفارة وجوب وشروط، اراتهافوك، وأحكامها، وآدابها، األيمان  معرفة:
 .اليمين
 .وأحكمها،  النذور وأنواع، وحكمه، النذر
 .تحريمه وحاالت، حله وشروط الصيد وأحكام، وأحكامها وشروطها الذكاةب المراد   

 ما على باتوالمشرو المطعومات في والحرمة الحل قواعد وتطبيق، اليومية الحياة في وآدابها اليمين أحكام
 .منها يستجد

 لقسمة بين الشركاء، وبيان الدعاوىدابه، وشروط صحة الدعوى ،واأحكام القضاء في اإلسالم وآ
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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(.  
................................................................................................................................................ 

 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية ذات الصلة

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

 المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات

 
 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
، الكفارة نوعو ، الكفارة وجوب وشروط، اراتهافوك، وأحكامها، وآدابها، األيمان  معرفةيتناول هذا المقرر  

 .اليمين في االستثناء وحكم
 .وأحكمها،  النذور وأنواع، وحكمه، النذر
 .تحريمه وحاالت، حله وشروط الصيد وأحكام، وأحكامها وشروطها الذكاةب المراد   

 ما على اتوالمشروب المطعومات في والحرمة الحل قواعد وتطبيق، اليومية حياته في وآدابها اليمين أحكام
 .منها يستجد

 وشروط صحة الدعوى ،والقسمة بين الشركاء، وبيان الدعاويدابه، في اإلسالم وآأحكام القضاء 
 

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ار إلىضطرنواع األطعمة المباحة من الحيوانات والنباتات, وحكم كل نوع, حكم االأ
 المحرمات من  المطعومات  والمشروبات.  

1 2 

 2 1 المراد بالذكاة, وحكمها وشروطها, والحاالت التي يحرم فيها الصيد 

غير هللا لحلف يكم اأحكام األيمان: تعريف اليمين, وبيان اليمين التي تجب بها الكفارة, ح
 تعالى, شروط وجوب الكفارة في اليمين.

حكم ن ,واليمي فارةك, نوع حكم االستثناء في اليمين وأثره, حكم تحريم ما أحل هللا تعالى 
 تقديم الكفارة على الحنث.

 

2 4 

ل ككم وحالنذر وحكمه ،حكم نذر فعل الطاعة، أو فعل المعصية، أنواع النذر،
 نوع.

1 2 

 4 2 شروط تولى القضاء  :أحكام القضاء في اإلسالم 

 2 1 حكم قبول القاضي الرشوة , انواع الرشوة  :آداب القاضي

 4 2 صحة الدعوى , القسمه بين الشركاء طريق الحكم وصفته , شروط 

شهاده بال المراد بالدعاوى والبينات , الفرق بين المدعى والمدعى عليه , المراد
  قبولهاوشروط 

2 4 

في  نييمكتاب القاضي إلى القاضي , والشهادة على الشهادة , ورجوع الشهود , ال
 , وشروطها الدعاوى 

 وشروطه المراد باإلقرار 

2 
 

1 

4 
 
2 
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 المراجعة

 

   : 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

 

 ا: أسبوعي  خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفردي  دراسة الساعات عدد  .3
 ساعتان 

 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا  مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 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 : أوال   -
 .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 تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
اختبار  المحاضرة واإللقاء   ، وشروط  وجب كفار االيمان األيمان أحكامعرف ي

 شفهي

1-2 
م كل من الحيوانات والنباتات، وحكأنواع األطعمة المباحة يدرك  

 نوع.

       التعلم التعاوني

  
عمل 

 جماعي   

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
أسئلة  العصف الذهني واألطعمة المحرمة األطعمة المباحةبين ميز ي

 شفهي   

2-2 

استخدام اسلوب  من أحكام   . يطبق ما تعلمه

الحوار التعليمي 

  وتبادل األفكار

تكليفات 

 فردية

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

     لبعضعرض   سهم في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرةي

من الواقع    النماذج

           

 المالحظة   

         

.  والتعليق  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4



 

 

4 / 7 

4-1 
ة نتر نت في مهارة البحث و جمع معلومات عن المادستخدم اال ي

 العلمية

تكليفات  العرض والمالحظة

 جماعية

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ................ ................ ال تنطبق 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ...الخ(...مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،اختبار، مشروع جماعي: مثال)

األسبوع 
المحدد 
 لتسليمه

 يم النهائيينسبته من التق

 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية .6 1

طول 
الفصل 
 الدراسي

%15درجات أي  10  

8،  7 اختبار أعمال السنة األول  .7 2 %15درجة أي  15   

12،  11 اختبار أعمال السنة الثاني .8 3 %15درجة أي  15   

.%60درجة أي  60 15 االختبار النهائي .9 4  

5    

6    

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 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 )

................................................................................................................................................ 

 ساعة مكتبية  اسبوعيًا 2
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 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 م2012 -هـ 1433، 6صالح الفوزان : الملخص الفقهي ، مكتبة الهداية ، الدار البيضاء، ط  

 ابن ضويان إبراهيم بن محمد سالم : منار السبيل في شرح الدليل 

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

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

 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
................................................................................................................................................ 

 

 : ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت 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
 

  المكتبة الشاملة 

 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 هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 ال ينطبق. .

 

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

 التحسين تطبيق استبيا ن تقييم المقرر وتحليل النتائج ، ووضع مقترحات 
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  المشاركة الفعالة للطالب في المحاضرة 
 مستوى نتائج الطالب في االختبارات

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 

  سلتدرياسمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة في 

  األقران .تطبيق استبانة تقييم 

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 تقرير األداء السنوي للقسم

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 

 التواصل مع األقسام المناظرة ، واالستفادة من الخبرات 

 تعلمم واللقاء دوري  مع المتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب التعلي 

  في التعليمتطبيق التقنيات الحديثة 

 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 

   للطالبات في االختبارات الشفهية والتحريريةالنتائج العامة 

  النتائج االحصائية ،معدالت نسب النجاح 

  مراجعة عينة عشوائية من كراسات اإلجابة للطالب 
  نتائج تقييم األبحاث الفردية والجماعية

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

 االجتماع  الدوري ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف 

 تطبيق استبانات موضوعية ألخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته 

 وطرق مراجعة الخطط الدراسية تبعا للمعطيات المتاحة الحديثة تقرير عن المقرر وأوجه القصور 
 تدريس بما يحقق جودة المقررالتحسين والتطوير من قبل عضو هيئة ال

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

  تقرير عن نسب النجاح 

 ليب التعليم والتقويم تقرير حول مقترحات التطوير واسا 

  تشكيل لجنة لمراجعة المقرر من قبل منسقي المواد 
 

 
 

 

 الذيبصالح د/ عبد الرحمن  . : منسق البرنامجسم ا

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