
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التربية       الكلية:
 الدراسات اإل سالمية :القسم األكاديمي

 الدراسات اإلسالمية  البرنامج:
 ة والصيام الزكا فقه  المقرر:

 د/محاسن موسى الحاج المقرر:منسق 

 د/ عبد الرحمن بن صالح الذيب البرنامج:منسق 

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

ف:  التوصيتاريخ 
 ـه11/3/1439

 جامعة المجمعة          إسم المؤسسة التعليمية:  

  الدراسات اإلسإلمية  قسم                  التربية كلية  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 فقه الزكاة والصيام 

                                     ISD 243  

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

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

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

9.   

 ية:تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7
 قاعات كلية التربية بجامعة المجمعة قسم الدراسات األسالمية 

   

 . 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
  

 فاألهداب   
طلبة وصف موجز لنتائج التعلم األساسية لل رر:ماهو الهدف األساسي من هذا المق-؟ هدف المقرر الرئيسما

 المسجلين في المقرر 
 ان تحلل األحكام الشرعية التي يقوم عليها فقه الزكاة والصيام ـ  
 تستنتج المقاصد السامية لال حكام الخاصة بفقه الزكاة والصيامـ ـ  
 داتالعبا ان تساهم في خدمة المجتمع ببيان أحكام الزكاة والصيام واالعتكاف التي تتوقف عليها صحةـ  

عرض قنية خدام المتزايد لت)مثل االستالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2
 أحكام الزكاة والمقادير واالنصبة   ووسائلها وكيفية توزيع الزكاة
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 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر
 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية ذات الصلة

 لتدريس الحديثة في تدريس المقرر استخدام استراتيجيات ا
     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
 ان تحلل األحكام الشرعية التي يقوم عليها فقه الزكاة والصيام ـ  
 تستنتج المقاصد السامية لال حكام الخاصة بفقه الزكاة والصيامـ ـ  
 داتالعبا ان تساهم في خدمة المجتمع ببيان أحكام الزكاة والصيام واالعتكاف التي تتوقف عليها صحةـ  

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

عية تعريف الزكاة وبيان حكمها وحكمتها ومنزلتها وآثارها االجتماأوال 
 واألمنية واالقتصادية

1 2 

 ثانيا شروط وجوب الزكاة والجهة المكلفة بتحصيلها 
ثالثا األموال التي تجب فيها الزكاة الذهب الفضة الثروة النقدية تعريفها 

 أنواعها أنصبتها ومقدارها في العصر الحالي وشروطها وأحكامها

2 2 

 وحكام النقود الورقية المعاصرة ونشأتها 
رة الثروة التجارية تعريفها أنواعها شروطها أحكامها ب عروض التجا
 ومسائلها المعاصرة

2 4 

ا ج الزروع والثمار الثروة الزراعية تعريفها أنواعها شروطها أحكامه
 ومسائلها المعاصرة

2 4 

 ا د بهيمة االنعام الثروة الحيوانية تعريفها أنواعها شروطها أحكامه
 أحكام زكاة الدين واشركات والعقارات واألسهم ونحوها /رابعا

2 4 

 مصارف الزكاة تعريفها أنواعها شروطها أحكامها /خامسا 
 زكاة الفطر تعريفها وقتها أحكامها/سادسا 

1 2 

 تعريف الصوم وبيان حكمته  /سابعا
 حرم أقسام الصيام وأمثلتها وأدلتها الفرض المندوب المكروه الم/ثامنا 
 إثبات دخول شهر رمضان وموجبات صيامه /تاسعا

1 2 

حة حكم صيام شهر رمضان ومنزلته وشروطه وآدابه واألعذار المبي/عاشرا 
 للفطر والمسائل المعاصرة وحكمة ذلك 

 ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة أو دونها وما ال /الحادي عشر
 يبطله 

         ره   ما يستحب للصائم وما يك صفة قضاء الصوم وصفة الكفارة/الثاني عشر 

1 2 

 االعتكاف وأحكامه وحكمته                      
 مراجعة عامة

1 2 
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   : جمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعهاإ 

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

اليوجد  اليوجد 2 ساعات التدريس الفعلية اليوجد    30 اليوجد  

30  .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة  

 

 :اأسبوعي  خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2
 ساعتان  

 

 راتيجياتواستسها قياطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطار للمقرر وفق امخرجات التعلم  .3
  هاتدريس

 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
تدريس الاستراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 اختبار شفهي المحاضرة واإللقاء   واالعتكاف ان تعرف الطالبة أحكام فقه الزكاة والصيام 1-1

 اختبار تحريري   استخدام اسلوب الحوار معرفة مكانة الزكاة والصيام في االسالم   1-2

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

 عمل جماعي            التعلم التعاوني األدلة الخاصة بفقه الزكاة والصيام واالعتكافاستنباط  2-1

 عمل فردي المناقشة والحوار ربهعبد باسرار التشريع في تنظيم عالقة الان تساهم في خدمة المجتمع ببيان  2-2

2-3    

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 سهم في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرةي 3-1
عرض  لبعض     

    النماذج من الواقع          

المالحظة          

 والتعليق

3-2    

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

همناقشة شفهي عرض األفكار ة جمع معلومات عن الماد مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فيي 4-1  

4-2    

 التوجد       وجدت )إنالنفسية الحركيةمهارات ال 5

4.  : 
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 التقويم المطلوبة مهام م
 (......الخمالحظةتقديم شفهي،  ،خطابة،كتابة مقال ،جماعي: اختبار، مشروع مثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية 1
طول الفصل 

  درجات أي  10 الدراسي

8  -  اختبار أعمال السنة األول  2  7 
درجة أي  15 

15%  

12  السنة الثانياختبار أعمال  3 %15درجة أي  15 11-   

 15 االختبار النهائي 4
درجة أي  60 

60%.  

5     

6    

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

   والتواصل عبر االيميل,-- أسبوعياً  ساعتان ساعة مكتبية  اسبوعيا   2
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 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين 
 
 

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

  - القرآن الكريم. على زاد المستقنع للشيخ محمد صالح العثيمين الشرح الممتع 
 الزحيلي الكتب المسا ندة  الفقه اإلسالمي وادلته لوهبه---

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

  المكتبة الشاملة  /3الشبكة االسالمية  /2:مواقع الفتوى /1 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ 

 4/موقع الفقه اإلسالمي 
 الكتاب المقترح /منار السبيل فى شرح الدليل ألبن ضويان 

 

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

 :اإلنترنت...الخاقع المراجع اإللكترونية، مو-4 

   المكتبة الشاملة  /3الشبكة االسالمية  /2:مواقع الفتوى /1 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ 

    /ميموقع الفقه اإلسال 

   
 أخرى:مواد تعليمية -5

 ة الفنيةنظيميمثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /اللوائح الت:     
 

 

 

 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

  طالب 25قاعة محاضرات لكل 

 مقاعد دراسية 
 مقعد لعضو هيئة التدريس ومنصة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البياناتتقنية مصادر  .2
 :مصادر الحاسب اآللي-

  منصة إلكترونية 
  وصلة نت. 

 (:مة بهاكرها، أو أرفق قائفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناكمثالً :حددهامصادر أخرى ) .3
 أخرى:صادر م

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

         يمكن تحليل  ذلك من خالل نتائج  تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس 

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

 

 لتدريس من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية اواستراتيجيات أخرى لتق .2

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

  تطبيق استبانة تقييم األقران    

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 عمليات تطوير التدريس التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي(         

 :تطوير التدريس إجراءات .3
  يئة اعضاء هورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات :( يمكن تحقيق ذلك من خالل –عمليات تطوير التدريس

طبيق ت D2Lيثة االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات .تطبيق نظم التعليم األكترونى  الحد 0التدريس 
  0استراتيجيات التدريس الحديثة 

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة من أتبارات لتصحيح االخ 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 

  مراجعة اوراق االجابة من قبل اعضاء القسم .يمكن تحقيق ذلك من خالل 

  من خالل فحص ملفات انجاز الطالب 

 مراجعة العينة العشوائية فحص نتائج الطالب و 
 

 :والتخطيط لتطويرهالمقرر الدراسي ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
الع على .االط يمكن تحقيق ذلك من خالل تحليل نتائج تطبيق استمارة تقييم المقرر وتحديد جوانب القوة والضعف فى المقرر

 م االبحاث فى مجال التخصص )العربية واالجنبية (تحديد مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر استخدام نتائج تقوي
 

 

 د/عبد الرحمن بن صالح الذيب   :منسق البرنامجسم ا

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