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توصٌف المقرر الدراسً

اسم المقرر :قضاٌا فقهٌة معاصرة
رمز المقررisls458 :
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نموذج توصٌف مقرر دراسً
تارٌخ التوصٌف :للعام الجامعً 9331/9341

إسم المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة تبوك
اإلسالمً
الكلٌة /القسم:

التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
أ.
 .1 .1اسم المقرر الدراسً ورمزه :قضاٌا فقهٌة معاصرة isls458
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتان
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً:

(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه

.4
.5
.6
.7

البرامج) المقرر ٌُدَ رس لكل األقسام

 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :الثامن
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :فقه العبادات ( )2،1وفقه المعامالت  ،وفقه األسرة ( )2،1وفقه الحدود
والجناٌات
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .7موقع 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

ے

النسبة:

%88

ب .التعلٌم اإللكترونً

ے

النسبة:

%28

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعلٌقات:

ب .األهداف

نموذج توصيف مقرر دراسي ،رمضان 3418هـ ،الموافق يونيو 1037م

3

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

 -1ما هدف المقرر الرئٌس ؟
تهدف هذه المادة بشكل أساسً إلً أن :
تعرف الطالبة ما جد من المسائل والنوازل الفقهٌة وحكمها الشرعً مؤٌَّداً بالدلٌل.
ٌتكوِّ ن لدى الطالبة رأي واضح ومبنً على الدلٌل من تلك المسائل.
تزداد الطالبة ٌقٌنا ً بأن اإلسالم وشرٌعته جاءت صالحة لكل زمان ومكان .
باب االجتهاد فٌها ٌضمن التعامل الواقعً مع المشكالت المعاصرة.
تتدرب الطالبة على البحث فً المشكالت الفقهٌة المعاصرة ورأي الفقهاء فٌها.
كمااا تهاادف إلااى أن ٌتسااع صاادر الطالبااة لتقباال الخااالف فااً الاارأي فااً إطااار االجتهاااد و نشااود الحااق
واالستدالل الصحٌح ،وأن تتعرف الطالباة علاى مروناة التشارٌع اإلساالمً ومواكبتاه للحاوادث والقضااٌا
المستجدة
 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسيً  .ممليل اتسيتخدام المتزاٌيد لتقنٌية المعلوميات
أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

 الحوار والمناقشة.
 العصف الذهنً وطرح األسئلة
 التعلم التعاونً وتشكٌل فرق البحث
 أنشطة تعلٌمٌة وتدرٌسٌة مصاحبة .
 التعلم الذاتً من خالل تكلٌف الطالب بإعداد بحوث حول بعض النقاط الجزئٌة للمقرر

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

وصف عام للمقرر:
المادة تدرس للمستوى اللامن وتحتوي على دراسة الكلٌر من القضاٌا المعاصرة سواء المتعلقة
بالعبادات أو المعامالت أو المسائل الطبٌة .
 .1الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
قائمة الموضوعات
معنى اتجتهاد الفقهً ،شروطه وضوابطه ،حكمه وحجٌته وأقسامه التعرٌف بفقه
النوازل ،أهمٌة دراستها ،أنواع النوازل ،بعض المصادر التً تكلمت فً موضوع
النوازل
نماذج للقضاٌا الفقهٌة المعاصرة والخاصة بالعبادات
نماذج للقضاٌا الفقهٌة المعاصرة والخاصة بالمعامالت المالٌة وبٌان منهج التعامل

عدد األسابٌع
1
1
1

ساعات التدرٌس
1
1
1
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مع هذه القضاٌا وبٌان خصائص فقه المعامالت
التأمٌن ،أنواعه وبٌان الحكم الشرعً لكل نوع ،وبٌان البدائل اإلسالمٌة للتأمٌن
األسهم والسندات
المصارف اتسالمٌة  ،والحواتت
اتجارة المنتهٌة بالتملٌك  ،والملكٌة الفكرٌة.
نماذج لبعض القضاٌا الطبٌة المعاصرة كنقل الدم وأحكامه ،وحكم استخدام البنج
والتخدٌر عند إقامة الحدود
الفحص الطبً قبل الزواج وحكمه من الناحٌة الشرعٌة اٌجابٌاته وسلبٌاته وهل
للدولة إجبار المقبل على الزواج بإجراء الفحص الطبً
التلقٌح اتصطناعً مفهومه وصوره واألسباب الداعٌة للجوء للتلقٌح والحكم
الشرعً لهذه الصور
طرق منع اإلنجاب بالتعقٌم ومساوئه وأحكامه الشرعٌة
تحدٌد الوفاة والمعامالت الفاعلة على بدن اتنسان بعد الوفاة ــ موت الدماغ ـ
اتجهاض وانواعه وحكم كل نوع

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

 .2إجمالً عدد ساعات المقرر وتوزٌعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

2
22

دروس
إضافٌة

معامل أو
استدٌو

تطبٌق

أخرى

المجموع

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي ماإلضافً) التً ٌقوم بها الطالب خالل أسبوعٌاً:

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاتت اإلطار الوطنً للمؤهالت واتساقها مع طرق قٌاسها
واستراتٌجٌات تدرٌسها
ٌحدد الجدول التالً مجاتت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت
 أوتً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. لانٌا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. لاللا ً :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

م

9
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاتت اإلطار استراتٌجٌات التدرٌس للمقرر
الوطنً للمؤهالت
المعرفة

 أنتحفظالطالبةأدلةاألحكامالشرعية
التيتقومعليهاالمسائلالمستجدة

 عرضالمادةالعلميةبواسطة
 طرحاألسئلة 

طرق التقوٌم

األسئلة المباشرة :شفوية أو  
تحريرية،مقاليةأوموضوعية
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المعاصرة.

 أنتذكرالطالبةأدلةاألحكامالشرعية
التيتقومعليهاالمسائلالمستجدة

 المناقشةوالحوار
 الشرحوالتمثيل

المعاصرة،وتسترجعهاعندالحاجة.

استخدامأسلوباالختبارالمفتوح 
)quizواالختبارالقصير(

لضماناالستذكارالمتواصل 

التقويمالبنائيوالختاميلضمان 

تنبهالطالبالمستمرخالل

 أنتتذكرالطالبةقدراًمناسباًمنالقضايا
الفقهيةالمعاصرةوأنتلمبهابحسبانها

المحاضرة

منالواجباتالشرعيةالعصريةلتحقيق



سعادتهااألبدية .
2-1

 أنتصفالطالبةنوازلجديدةوحديثة
ويتصورهاتصوراًصحيحاً.
ّ

المحاضراتالنظرية

الحواروالمناقشة .
-التعلمالتعاوني 

 أنتضعالطالبةنوازلجديدةفيقائمة ،اختيارأحدالكتبالمعاصرة
وتتم ّكنمنتنزيلاألحكامالشرعية
عليها،مؤيّدةًبالدليل.
ُ
 أنتشرحالطالبةالقضاياالمستجدةو
توضحعالقةالفقهاإلسالميبها،و

كيفيةعالجهالها.

المتضمنةلبعضمفرداتالمنهج

 التقويمالمستمرلضمانتفاعل
الطالبأثناءالدرس.

 االختباراتالشهريةوالنهائية

إلعطاءالطالبالعديدمنالفرص

لالستيعابوتحسينالمعدل

وتحليلعباراتهللطالبلتعويدهم  المالحظةوالتصويب.
علىالقراءةفيالكتبالمعاصرة

تصحيحالبحوثوالتقاريرمعتنبيه

باستخداماللوحةفيعرض

األستاذبشكلفرديفيأوقات

ومعرفةالتعبيراتالفقهية.االهتمام الطالبإلىأخطائهممنخاللمراجعة
تقسيماتالموضوع .

مناقشةالطالبفيالمادةالعلمية

المقروءةوربطهابالحكمالشرعي .

الساعاتالمكتبية.


توجيهالطالبإلىحفظاألدلة

وربطهابالحكمالشرعي .

ضرباألمثلةالفقهيةوتصوير

المسائللتقريبهاألذهانالطالب .
اختيارمسألةأوأكثرمنالمسائل

الخالفيةالمعاصرةبينالعلماء

المعاصرين،ودراستهاوعرض

أدلتهاومناقشتها،معترجيح

األقوالوبيانسببالترجيحوثمرة
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الخالف.عملالبحوثوالمقاالت

فيالمستجداتالفقهية.

 التعلمالذاتيمنخالل
تكليفالطالببإعداد

بحوثوتقاريرعنبعض

جزئياتالمقرر 

 األنشطةالتعليميةوالتدريسية

المصاحبة:استخداماإلنترنت

–أشرطةفيديووأشرطة

سمعيةوأقراصكمبيوتر–
حضورالندواتالدروس

والمحاضرات-عمل

استباناتحولبعضالقضايا

أوبعضمفرداتالمقرر
- األنشطةالتعليمية

3-1

والتدريسيةالمصاحبة:

استخداماإلنترنت–أشرطة

فيديووأشرطةسمعيةوأقراص


كمبيوتر–حضورالندوات
الدروسوالمحاضرات-

عملاستباناتحولبعض
القضاياأوبعضمفردات

المقرر
2

المهارات المعرفٌة

1-2

4

مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة

1-3

 االستعدادللتجاوبمعالزميالتاثناء
القيامبالمشروعاتواالبحاث.
 تعزيزالعالقةبينالطالبةواألستاذة
إليجادبيئةتعليمإيجابية.

االختباراتالشفويةوالتحريرية.

ـمشاريعبحثية.

ـتقيمالواجباتوالمناقشات

التربيةعليتحملالمسؤوليةعنطريق

محتوياتالمقررذاتالصلة .

ـطلبتقريرمنكلطالبةعنالعمل
الذيقامتبهمعالمجموعة .

ـتكليفالطالبةبتقييماداءزميالتها
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لبعضالتكليفات .

 أنتظهرالطالبةالتزامهابمواعيد

ـتكليفالطالباتبعملمناقشة

المحاضرات.

جماعيةوإدارتها

 أنتستعرضالطالبةمدىحاجةالبشرية
إلىالفقهاإلسالميلمعالجةقضاياها
المتجدِّدة.
 أنتحللالطالبةماتعرضلهامن

إشكاالتفيقضايامعاصرةوفقما

درستمنأسسوموجهاتشرعية
منضبطة

2-3

 أن تظهر الطالبة مهارتها في الحوار ـتقيماالبحاثالفرديةوالجماعية

3

مهارات اتتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة

والمناقشة

1-4
2-4

ـتكليفالطالباتبالقيامبأعمال

جماعية.

ـالمشاركةفياألنشطةالجماعية

 استخدام تقنية الكمبيوتر (شبكة  المحاضراتاالكاديمية.

 ـاالختباراتالشفويةوالتحريرية.

االنترنيت )في عملية البحث عن  ـ النقاش المشترك والحوار  ـتقيمالواجباتوالمناقشات

المراجعالمطلوبةلعملالواجبات
5
1-5
2-5

المفتوح

المهارات النفسٌة الحركٌة مإن وجدت)
ال ٌوجد

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م مهام التقوٌم المطلوبة مملال :اختبار ،مشروع جماعً ،كتابة األسبوع المحدد لتسلٌمه
مقال ،خطابة ،تقدٌم شفهً ،مالحظة......الخ)
1

اختباردوريأول

2

اختباردوريثاني

3

واجباتـاختبارقصيرـأنشطة

4

أنشطةمنهجية

5

االختباراتالنهائية

نسبته من التقٌٌم النهائً

السابعوالثامن

%02

العاشروالحاديعشر

%02

طولالفصل

%51

طولالفصل

%1

نهايةالفصل

%02

6
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د .اإلرشاد األكادٌمً 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).
الساعات المكتبٌة لكل عضو =  3ساعات أسبوعٌا ً
تقدٌم اإلرشاد الكافً ،وتقدٌم المشورة فً الموضوعات األكادٌمٌة المختلفة
إقامة جلسات إضافٌة لمناقشة األبحاث التً أعدها الطالب فً المقرر
ه .مصادر التع ّلم
 .1أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
كتبالفقهالمعاصرةوالفتاوىوالقراراتالجماعيةفيالمؤتمراتوغيرها.
 .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
.5فقهالنوازلللشيخبكرعبداهللأبوزيد 
0ـالمسائلالطبيةالمستجدةفيضوءالسريعةاإلسالمية،د..محمدعبدالجواد 
3ـنقلالدموأحكامه،محمدصافي .

0ـدراساتفقهيةفيقضاياطبيةمعاصرة،أ.عمرسليماناألشقر .

1ـالتقنيةالحديثةفيالخالفالفقهي،د.هشامعبدالملكآلالشيخ 

2ـنقلوزراعةاألعضاءاآلدميةمنمنظورإسالمي،د.عبدالسالمالسكري .
3ـطفلاألنابيبوالتلقيحالصناعي،حسنالقحطاني .

 4ـحقاالبتكارفيالفقهاإلسالميالمقارن،خليلعمادالدين-5مجلةالبحوثالعلمية-52.مجلةرابطةالعالماإلسالمي-55.
قراراتالمجمعالفقهي-50.قراراتهيئةكبارالعلماء.وغيرذلك
 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:

كل املواقع ذات الصلة ومنها:
 .1موقع الشٌخ ابن باز (رحمه هللا)
 -2موقع الشٌخ ابن عثٌمٌن (رحمه هللا) -3 .موقع اإلسالم الٌوم.
4ـ موقع مجلة البحوث المعاصرة .وغٌر ذلك.
 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
 المكتبة الشاملة من خالل أسطوانة مدمجة




برامج قرآنٌة ونبوٌة ذات صلة بموضوعات المقرر

مواقع االنرتنت ذات العالقة مبوضوعات املقرر.
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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):
 .1المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):

قاعة تتسع لعدد  51طالبة
 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):

ت ٌوجد

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

ت ٌوجد
ز .تقوٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره
 .1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:

استبانةتوضحفيهاالطالبةرؤيتهاعنالمقرر،ومدياالستفادةمنه،والمعوقاتأثناءالدراسة،والوسيلة
األفضلمنوجهةنظرهالتخطيتلكالمعوقات.
ـتقييمالمقررعنطريقاستبانات .
استراتيجياتأخرىلتق ويمعمليةالتدريسمنقبلاألستاذأوالقسم:
ــالتقييمالذاتي
ـملفالمادةتذكرفيهااليجابياتوالسلبيات.
استباناتتقييماألستاذ .2إجراءات تطوٌر التدرٌس:
.عقدورشعمل

ـندواتخاصةبجودةالتعليم.
ـمراجعةتطويريةبيناألساتذةفيالمقرر.
ـتوجيهاتادارةالقسمحولأداءعضوهيئةالتدريسبناءعلىالمالحظةالمباشرة
 .3إجراءات 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 تدرٌس من مؤسسة أخرى):

اليوجد 
نموذج توصيف مقرر دراسي ،رمضان 3418هـ ،الموافق يونيو 1037م

8

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

 .4صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:

تقديمملفدوريللمقرراتللتعرفعليالسلبياتوااليجابيات.
إعادةالنظرفيالمفرداتالمعتمدةللمقررومحاولةصياغتهابشكلجيديتوافقمعقضاياالعصر.
إعطاءعضوهيئةالتدريسحريةإلضافةالمستجداتمتىلزماألمر.
مراجعةالمقرراتللتأكيدمناستمراريةمالئمتهاالحتياجاتالطالبات.
عقدورشعملواجراءمقارناتمرجعيةمعجامعاتأخرىوفاعلياتتطويرالمقررلديهم.
د  /مصطفى محمد ٌحً عبده د /مرٌم عبد السالم بكر -تٌماء

اسم العضو المسئول عن التوصٌف
اسم منسق البرنامج :د.علٌوي الشمرانً
التوقٌع:

التارٌخ 1448 /8 /18هـ
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