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اٌمغُ :اٌذساعبد اإلعالُِخ
الكلية /القسم :اٌىٍُخ اٌغبِؼُخ ثؾمً

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .4 .4اسم المقرر الدراسً ورمزه :فقه عبادات  752/ 7سلم
 .7 .7عدد الساعات المعتمدة7 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :الدراسات االسالمٌة
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)
 .1 .1السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :اٌّغزىي اٌغبثغ

 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):فقه المعامالت
 .6 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت):
 .2 .2موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئٌس بتبوك ،والمقار
الفرعٌة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة



ب .التعلٌم اإللكترونً
ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)
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 -4ما هدف المقرر الرئٌس ؟
 .1يتعرف الطالب عمى األحكام الشرعية المتعمقة بالزكاة والصيام والحج والجياد.
 .2أن يستنتج الطالب الحكم اإلسالمية والمقاصد السامية من وراء تمك العبادات واألحكام.

يستجد من المسائل والنوازل الفقيية وحكميا الشرعي مؤيداً بالدليل.
 .3أن يعرف الطالب ما
ّ
 .4أن يشعر الطالب بالقيم الراقية التي تعبر عنيا سماحة الدين اإلسالمي فيما يتعمق بأحكام القتال
والجياد في سبيل اهلل كاألمر بعدم قتل النساء والصبيان والشيوخ والرىبان في المعركة.

 -7اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
ػًّ ِمبسٔخ ٌٍطٍجخ ثُٓ اٌىزت اٌمذَّخ وثُٓ اٌىزت اٌؾذَضخ اٌزٍ َزُ اٌزذسَظ ِٕهب
االطالع ػًٍ اٌىزت اٌؾذَضخ فً اٌّبدح
اعزؼبٔخ اٌطٍجخ ثبالٔزشٔذ فٍ ثؼض األِىس اٌّىصمخ ووُفُخ اٌشعىع إٌُهب

ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأحكام الزكاة وشروطيا وحكمة مشروعيتيا واألموال التي
تجب فييا ومصارفيا وكذلك أحكام الصيام وفضمو وشروطو وأركانو ومفسداتو باإلضافة إلى التعريف

بمناسك الحج والعمرة وصفاتيا وأحكاميا وبيان أنواع األنساك كما ييدف ىذا المقرر إلى التعريف بأحكام

الفدية واليدي واألضحية وأحكام الجياد في سبيل اهلل وبعض األحكام الفقيية المتعمقة بالنوازل في تمك
الموضوعات.

 .4الموضوعات التي ينبغي تناولها:
لبئّخ اٌّىضىػبد

عبػبد اٌزذسَظ

ػذد األعبثُغ

مقذمت للمادة ومناقشت مخطط المقرر وتىزيع الذرجاث
تعريفاث مهمت

4

وحكمة

4

تعريف

الزكاة

وحكميا

وشروطيا

7
7
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مشروعيتيا ,واألموال التي تجب فييا الزكاة
زك اااة النق اادين ,زك اااة ال اازروع وال م ااار ,زك اااة ع ااروض
التجارة ,وزكاة الحمي) ,قتل الغيمة
(مصارف الزكاة  ,زكاة الفطر وحكميا وفضميا ,زكاة

7

4

7

4

الروات ا ااب ,زك ا اااة العق ا ااارات وايا ا ارادات المص ا ااان  ,وم ا ااا
شاكميا ,است مار أموال الزكاة

الص اايامع تعريف ااو وحكم ااو وفض اامو وش ااروطو وأركان ااو,

7

4

أصااحاب األعااذار وماان يجااب عميااو ماانيم القضاااء أو

الفدية

مفس اادات الص ااوم ,وج ااوب الكف ااارة وع اادم وجوبي ااا ,م ااا

7

4

يكره وما يستحب لمصائم,

,تأخير القضاء وحكمو ,صوم التطوع ,أ ر التقنية
الحدي ة في الصيام.

كتاااب المناسااك وفيااوع تعريااف الحااج وحكمااو وصاافتو,

4

7

7

4

تعريااف العما ارة وحكميااا وص اافتيا ,المواقياات ,اإلحا ارام
ومحظوراتو.
أركاا ااان الحاا ااج شا ا ااروطو ,حكا ا اام تاا ااأخيره م ا ا ا اكتما ا ااال

7

4

الشااروط ,األنساااك ال ال ااة ع التمت ا  ,الق اران واإلف ارادع
تعريفيا وحكميا ,وبيان أفضميا.
الفدي ااة والي ااديع تعريفي ااا ,وبي ااان حكمي ااا ,األض ااحية,

7

4

العقيقة ,حكميا ,فضميا.

 ,اجتماع األضحية والعقيقة ,وقت ذبح العقيقة
الجيادع فضل الجياد والرباط في سبيل اهلل,
حكمو ,ومتى يكون ,حكم الدعوة لإلسالم قبل
القتال

4

7

المراجعة واالختبار الدوري األول وال اني

2

4
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 .7إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة

16

الساعات المعتمدة

76

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى
1
المراجعة
واالختبار
الدوري
األول
والثانً
1

المجموع
34

34

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً :ساعتان
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 .1مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر

1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار
الوطني للمؤهالت
المعرفة

-4
4

ِؼشفخ االؽىبَ اٌزً رخص اٌؼجبداد ِٓ صُبَ
وصوبح وؽظ وأؽىبَ اٌغهبد

-4
7

ِؼشفخ ِب َغزغذ ِٓ اٌّغبئً وإٌىاصي ٌفمهُخ
وؽىّهب اٌششػٍ ِؤَذا ثبٌذًٌُ

-4
3

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌألؽىبَ اٌفمهُخ اٌزٍ رّىٕه ِٓ
رفمُه إٌبط وإفزبئهُ فٍ اٌّغبئً واٌّشىالد
اٌفمهُخ

م

استراتيجيات التدريس
للمقرر

طرق التقويم

اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ
واٌخزبٍِ
االخزجبساد
اٌّالؽظخ
اٌذوسَخ
واٌزصىَت
رصؾُؼ اٌجؾىس وإٌهبئُخ
واٌزمبسَش
رفبػً اٌطالة ػٓ
اٌّؾبضشاد
طشَك اٌؾىاس
إٌظشَخ
إٌّبلشخ
اٌؾىاس وإٌّبلشخ
اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ
اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ
واٌخزبٍِ
االخزجبساد
اٌّالؽظخ
اٌذوسَخ
واٌزصىَت
رصؾُؼ اٌجؾىس وإٌهبئُخ
واٌزمبسَش
رفبػً اٌطالة ػٓ
اٌّؾبضشاد
طشَك اٌؾىاس
إٌظشَخ
إٌّبلشخ
اٌؾىاس وإٌّبلشخ
اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ
اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ
واٌخزبٍِ
اٌّالؽظخ
واٌزصىَت

االخزجبساد
اٌذوسَخ
وإٌهبئُخ
رفبػً اٌطالثؼٓ
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رصؾُؼ اٌجؾىس
واٌزمبسَش
اٌّؾبضشاد
إٌظشَخ
اٌؾىاس وإٌّبلشخ
اٌزؼٍُُ اٌزؼبؤٍ
المهارات االدراكية

2

-7
4

3

-3
4

طشَك اٌؾىاس
إٌّبلشخ

َغزذي اٌطبٌت ػًٍ فمه االعزٕجبط ٌالؽىبَ اٌششػُخ
َُّض اٌطبٌت ثُٓ اٌذًٌُ اٌشاعؼ واٌذًٌُ اٌّشعىػ
َغزشؼش اٌطبٌت ؽىّخ اٌزششَغ فٍ اٌؼجبداد

أوراق عمل توزع على
المجموعات
واجبات تكلف بها
مجموعة من الطالبات
مجلة ٌشترك فٌها جمٌع
الطالبات لكل المقرر
الحوار والمناقشة
والمشاركة لموضوعات
المقرر

التقوٌم البنائً
والختامً
المالحظة
والتصوٌب
تصحٌح البحوث
والتقارٌر
مراجعة األعمال
من قبل أستاذ
المادة وتقٌم هذه
األعمال
االختبارات الشفوٌة
والتحرٌرٌة .
المشاركة أثناء
المحاضرة .
األبحاث ذات
الصلة

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

اٌمذسح ػٍٍ اٌزفىُش اٌّغزمً و إٌّبلشخ
اٌطب ٌت ٌذَه اٌمذسح ػٍٍ اٌزىاصً ِغ
اِخشَٓ ؛ وٌىٕه ٌُ َزؼىد رٌه فٍ ِغبي اٌجؾش
واٌذ سط ؛ وثٕبء ػٍُه َغت رىٍُف اٌطالة
ثأػّبي عّبػُخ ؛ َزشبسوى فٍ إٔغبصهب
هٕبن ِٓ اٌطالة ِٓ ٌذَه اٌمذسح اٌفب ئمخ ػٍٍ
رؾًّ اٌّغئىٌُخ ؛ فٍ ِغبي اٌجؾش واٌذسط ؛
ورؾزبط إٌٍ ِغشد اٌزٕجُه واٌزشغُغ فمظ ؛ ٌزٕغض
أثشص األػّب ي ؛ ورظهش أسلٍ اٌّهبساد

إٌّبلشخ
واٌؾىاساٌّؾبضشاد و
اٌزىٍُف ثبألثؾبس
اٌغّبػُخ  .اٌزىٍُف ثؼًّ
وسلخ ػًّ عّبػُخ

التحدث أمام
اآلخرٌن.
تنمٌة مهاراتالقٌادة لدى الطالب
تكلٌف الطالب
باستخراج الحكم
من الدلٌل
استخراج وصٌاغة
أوجه الداللة
استخراج أركان
بعض األدلة
الشرعٌة من دلٌل
الكتاب والسنة
التقوٌم البنائً
والختامً

-3
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7
4
-1
4
-1
7
5
-5
4
-5
7
-5
3

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
طرق الوصول إلً
قادرة على الرجوع لالنترنت واخذ المادة العلمٌة
المعلومات والبٌانات
الموثقة فقط
حث الطالب علً متابعة
متابعة األحكام الفقهٌة واألصولٌة المستجدة
كل ما هو جدٌد من
اٌؾىاس وإٌّبلشخ ثطشَمخ ػٍُّخسس
األحكام الفقهٌة
المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
رغُذ اعزخذاَ
اٌجشِغُبد اٌّطٍىثخ
َطجك اٌطبٌت أؽىبَ اٌؼجبداد ِٓ اٌصُبَ
ِٓ ِذسعخ اٌّمشس.
واٌضوبح واٌؾظ
رزمٓ ِهبساد اٌجؾش
اٌؼٍٍّ اٌصؾُؼ
رُّٕخ ِهبسح اٌمُبدح ٌذي اٌطبٌت

إٌمبػ واٌؾىاس

اٌزؾذس اِبَ اِخشَٓ

إٌمبػ واٌؾىاس

اٌّشبسوخ
اٌّزبثؼخ

اٌزمُُُ اٌشفهٍ
ٌٍؾىاس وإٌّبلشخ
ثُٓ اٌطبٌجبد
اٌزىبٌُف اٌفشدَخ
واٌغّبػُخ
اٌزىبٌُف اٌفشدَخ
واٌغّبػُخ

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
األعجىع اٌخبِظ
 4اخزجبس أػّبي اٌغٕخ األوي
%02
%02
خالل المحاضرة
 7عرض شفهي
االسبىع الرابع
%02
 3تسليم واجباث
والسابع
األعجىع اٌزبعغ
 1اخزجبس أػّبي اٌغٕخ اٌضبٍٔ
%02
 5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ األوي
%02
االسبىع السادس عشر
األعجىع اٌخبِظ
 6اخزجبس أػّبي اٌغٕخ األوي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).

ه .مصادر التعلّم
 .4أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
حاشٌة الروض المربع للبهوتً  ،والملخص الفقهً للفوزان
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 .7أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
 اٌّغٍٕ الثٓ لذاِخ
 اٌششػ اٌىجُش ٌؼجذ اٌشؽّٓ ثٓ لبِخ
 سؽّخ األِخ فٍ اخزالف األئّخ ٌٍذِشمٍ
اخزالف اٌؼٍّبء ٌٍّش ورٌ
دساعبد فمهُخ فٍ لضبَب طجُخ ِؼبصشح ا/ػّش األشمش /اٌفمه ػًٍ اٌّزاهت األسثؼخ

 .4أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:


ِىلغ اٌّىزجخ اٌشبٍِخ :



ِىلغ اٌّشىبح اإلعالُِخ :

http://shamela.ws/index.php/categories

.０

http://www.almeshkat.net/books/index.php
اٌشجىخ اإلعالُِخ (www.islamweb.n

 .1أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:

و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .4المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):

 .7مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .4استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
اعزّبػبد وٌمبءاد ِغزّشح ٌّزبثؼخ وً ِب هى عذَذ ودساعخ أعبٌُت رطىَش اٌّمشس ورىصَغ االعزجُبٔبد اٌّمذِخ ٌٍطٍجخ
ػٓ اٌّمشس اٌذساعٍ راد اٌّؾبوس اٌّزؼذدح

 .7استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
االعزجُبٔبد اٌخبصخ ثزمىَُ اٌّمشس ٌذي اٌطٍجخ
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 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
اٌزذسَت ػًٍ وً ِب هى عذَذاٌزطىَش وِزبثؼخ وً ِب هى عذَذ ِٓ ٔىاصي فمهُخ

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء
هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع أعضاء هٌئة
رصؾُؼ اٌىاعجبد وأوساق اٌؼًّ واٌجؾىس اٌّمذِخ ِٓ اٌطٍجخ
تدرٌس من مؤسسة أخرى). :
.1

 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:


اعزّبػبد وٌمبءاد ِغزّشح ٌّزبثؼخ وً ِب هى عذَذ ودساعخ أعبٌُت رطىَش اٌّمشس

رىصَغ االعزجُبٔبد ورؾٍٍُهب ٌٍىلىف ػًٍ ِىاطٓ اٌمىح واٌضؼف واالعزفبدح ِٕهب ورؼذٍَهب ثّب َزٕبعت وِصٍؾخ اٌطبٌجبد فٍ وً ِمشس .

اسم العضو المسئول عن التوصيف د .هويمل العمراني
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
التوقيع:

التاريخ 84114/72
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