
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التربية الكلية:
 الدراسات اإل سالمية :القسم األكاديمي

 في التربية البكالوريوس البرنامج:

 .ISD  171  المدخل إلى الفقه وأصوله المقرر:

 د/محاسن موسى الحاج  المقرر:منسق 

 د/عبد الرحمن  بن صالح الذ يب  البرنامج:منسق 

  هـ1439 /04 /21 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 :التوصيفتاريخ 
 ه12/3/1439

 جامعة المجمعة. إسم المؤسسة التعليمية: . 

  الدراسات اإلسإلمية قسم                                   التربية كلية :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD  171           المدخل إلى الفقه وأصوله . : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان  . عدد الساعات المعتمدة:2 .2

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

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

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

   .7 اليوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .6

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

 ) قسم الدراسات اإلسالمية  ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 %   90 النسبة: √  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

 
   

 % 10 النسبة: √   كترونيلالتعليم اإل .ب
 

     

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

     

 ....... % النسبة: - بالمراسلة .د
 

     

 ....... % النسبة: - أخرى .ه
 

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

 األهدافب   
 اهو الهدف األساسي من هذا المقرر:م-1الرئيس ؟هدف المقرر ما- 

 .مبادئ علمي الفقه واألصولالطالبة ان تعرف   

 قواعده وتأصيل أصوله. و اءدور الفقه مقاصد السامية لهذين العلمين وإبرازان تستنتج ال  
 قيادي ان تسهم في الحلول البناءة وحل قضايا المجتمع سواء كانت عضوا في جماعة ام كانت في موقع  
 

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

 حاث الجديدة في مجال الدراسة(المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألب
 شرائح–استخدام وسائل التقنية الحديثة في عرض المعلومات ومناقشتها  بور بوينت  /2
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف

 .مبادئ علمي الفقه واألصولالطالبة ان تعرف 

 اء و قواعده وتأصيل أصوله.دور الفقه مقاصد السامية لهذين العلمين وإبرازان تستنتج ال  
 قيادي ان تسهم في الحلول البناءة وحل قضايا المجتمع سواء كانت عضوا في جماعة ام كانت في موقع  

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة الموضوعات

0مبادئ علم الفقه واألصول  1 2                    

0التمييز بين علوم الفقه وأصوله وقواعده  1 2 
  

1  0ةتاريخ نشأة الفقه واألصول ومناقشة دعوى تأثر الفقه بالنظم السابق  
 

2                   

1  0الفقه اإلسالمي ومصادر التشريع في عصر النبوة خصائص  
 

2 
  

1  0أسباب ظهور الخالف الفقهي بين الصحابة وأسلوبهم في معالجته  
 

2 
 

     0أهم أسباب ظهور مدرستي الحديث والرأي وأبرز روادهما
 

 1  
 
2 

 أبي حنيفة وأبرز المصطلحات المتداولة في المذهباإلمام  أصول مذهب
 0أعالمه والمصادر المعتمدة في نقل المذهب والفتوىبرز وأ

 2  
4 
 

 اختبار       اختبار أعمال السنة رقم    
                                                         1اختبار أعمال السنة رقم 

  

1 2 
 

هب اإلمام مالك وأبرز المصطلحات واألعالم والمصادر ،،ذأصول م  
اإلمام الشافعي وأبرز المصطلحات واألعالم والمصادر ،أصول مذهب 

 0فى نقل المذهب والفتوي المعتمدة

2 4 
  

     المصطلحات والمصادر   ا صول مذهب األمام احمد بن حنبل وأبرز
  رى المذاهب الفقهية المعتمدة األخ و في نقل المذهب والفتوى ةالمعتمد
 0أعالمها ومصادرهاوابرز 

2  
4 
 

  مذاهباألصوليين في التأليف وأبرز المؤلفات األصولية في مختلف المناهج 
 0 2،  اختبار أعمال السنة رقم 

1  
2 
 

ذج ماالتأليف الفقهي واألصولي في العصر الحاضر وأبرز اسهاماته وبعض ن
يات المتمثل في الموسوعات الفقهية والنظرالتجديد المعاصر في التأليف 

 0المجامع الفقهية وربط ذلك باالجتهاد الجماعيالفقهية  وإنجازات 

1  
 
2 
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 30                      15                             : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

اليوجد  اليوجد 2 ساعات التدريس الفعلية اليوجد    30 اليوجد  

30  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 الساعات المعتمدة  

 

 :أسبوعيا  خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان  

   
 

سها قياطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا  مخرجات التعلم  .4
 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .مناسبةالفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوال   -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم هاو تتسق معتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا   -

قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا   -
 كل ن يتضمنأ لزم يال، مع مالحظة أنه لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  ررمق

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
تدريالاستراتيجيات

 مقررللس 
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

  اختبار شفوي  المحاضرة    عرف الطالبة جهود العلماء في تقنيين الفقه وأصولهيان   1-1

  اختبار تحريري    لمحاورة             ا   على النظريات الفقهية واألصولية يتعرف 1-2

1-3       

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
لي استنباط األدلة للقضايا الفقهية المعاصرة والتي استجدت ع

  المجتمع المسلم
  مشروع جماعي والحوار المناقشة

2-2 
أليات الفتوى لما استجد من نوازل وقضايا عصرية  طبقان ت

  وان تستنبط الحكم الشرعي لها
  مشروع جماعي  والحوار المناقشة

2-3       

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

  اختبارات فصلية     لمحاورةا  سهم في الحلول البناءة للقضايا االجتماعيةي 3-1

3-2       

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

 يستخدم أكثر تقنية للمعلومات في جمع األفكار
 

 

 العرض والمالحظة
  ا رعرض األفك

ةمناقشة شفهي  

 تكليفات جماعية 
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4-2 
والتكاليف   يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل والتحدث

 الجماعية

العرض 
  والمالحظة

  مناقشات شفهية

   )إن وجدت(النفسية الحركيةمهارات ال 5

  ال تنطبق   ال تنطبق  ال تنطبق  5-1

5-2 ...................................................................................   ................ ................ 

 

 الدراسي:خالل الفصل ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

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

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 توزعدرجات 10   وحدةعقب كل   اختبار شفوي عقب كل وحدة  1

  طول الفصل الدراسي  ابحاث جماعية وفردية  2
على الحضور والمشاركة 

   بكل انواعها

   طول الفصل الدراسي  مراجعة لحفظ االدلة من الكتاب والسنة 3

  %  30درجة أي 30  8او  7  . درجة 15على كل اختبار  2اختبار اعمال السنة عدد  4

  االختبار النهائي 5

 نهاية الفصل
األسبوع السابع 
عشر او الثامن 

 عشر

  % 60درجة أي 60

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

مع )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 
 ساعتان                                          
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 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 دراسة تاريخية في الفقه واألصول واالتجاهات التي ظهرت فيه  / مصطفى سعيد الخن 

 :المراجع الرئيسة-2

 تاريخ التشريع اإلسالمي لمناع القطان   /1

 التشريع اإلسالمي للخضري تاريخ /2

 تاريخ التشريع اإلسالمي لعلي حسب هللا /3
 / تاريخ التشريع اإلسالمي ألبو زهرة 4
 

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

  بها:يوصى  التيوالمراجع الكتب -3
   1992/  1413االسالمي   /مؤسسة الرسالة /الطابعة العاشرة / مناع القطان /  تاريخ التشريع  

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 ة الشاملة المكتب /3الشبكة االسالمية  /2:مواقع الفتوى /1 اقع اإلنترنتالمراجع اإللكترونية، مو

 
 

 األسطوانات المدمجة:و،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، تعليمية أخرى مثلمواد أي أدرج . 4
 أخرى:مواد تعليمية 

                     حقيبة التعلم الذاتي مطبوعة من جامعة الملك سعود                                     /1

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد داخل ي عدد المق)أراتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 طالبة قاعة محاضرات               25ون لكل  / ) يك 1 
  تجهيزات مثل شاشة عرض /ووصلة نت /2

  
 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البياناتتقنية مصادر2
 ان يكون بكل قاعة حاسب /1: مصادر الحاسب اآللي-

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :حددهامصادر أخرى )/3
 ..........................................................................................................................................      

 أخرى:صادر م-/4
 الينطبق
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 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
        تقييم الطالب للمقرر الدراسي  يمكن تحليل  ذلك من خالل نتائج       /1 

  المناقشات الفاعله في اثناء المحاضرات  0النتائج  االحصائية الستمارة تقويم المقرر          
          0تحليل  درجات الطالبات في اإلختبارات وتفسيرها          

 تدريسفي ال /   سمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة  2  

 . تطبيق استبانة تقييم األقران 

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
  تقرير األداء السنوي للقسم
 عمليات تطوير التدريس

ء هيئة اعضاورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات :( يمكن تحقيق ذلك من خالل –عمليات تطوير التدريس        /3
طبيق استراتيجيات ت D2Lاالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات .تطبيق نظم التعليم األكترونى  الحديثة  0التدريس 

  0التدريس الحديثة 
 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  /4
 أو عينة من ختباراتلتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية  أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة )

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةالواجبات مع 

 عمليات التحقيق من معايير االنجاز لدى الطالب 

 ة من قبل اعضاء القسم .يمكن تحقيق ذلك من خالل :مراجعة اوراق االجاب 

  من خالل فحص ملفات انجاز الطالب .يمكن تحقيق ذلك 

 . فحص نتائج الطالب 

  مراجعة العينة العشوائية 
 

 :ويرهالمقرر الدراسي والتخطيط لتطف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص     /5
  لمقرر ايمكن تحقيق ذلك من خالل تحليل نتائج تطبيق استمارة تقييم المقرر وتحديد جوانب القوة والضعف فى.  

  ) االطالع على االبحاث فى مجال التخصص )العربية واالجنبية  

 تحديد مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر استخدام نتائج تقويم 
 

 

 

 د/عبد الرحمن بن صالح الذيب   :منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... ع:ـــــــــــــــــــــالتوقي
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