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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  ثالث: ال يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اخترنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 0 0 التعليم المدمج  2

 %20 4  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 %100 28  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 2 واتساب تلقرام وغيراها تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  وصف العام للمقرر:ال .1

ل الفقه من المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خاللها بعلم أصو

م أصول وموضوعة واستمداده واهميته وحكم تعلمه ، كما يوضح الفرق بن علم الفقه وعلم أصول الفقهوبن عل

لمناهج ، كما الفات األصولية في مختلف الفقه والقواعد الفقهيةومراحل تدوينه ،ومناهج التأليف فيه وأبرزالمؤ

التي بنى عليها  يعرف بالقاعدة األصولية ويبين الفرق بينها وبين الضابط الفقهي ، ويقدم تعريفا موجزا باالصول

 االئمة األربعة مذاهبهم ويوضح  الحكم الشرعي واقسامة والتكليف  ومايتعلق به من أحكام.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 معرفة حقيقة علم أصول الفقه وتاريخه ونشأته واستمداده والفرق بينه وبن علم الفقه . -

 كل مدرسة في التاليف طرق معرفة المدراس األصولية و -

 معرفة حقيقة الحكم الشرعي ،وأقسامه.  -

 فهم حقيقة حقيقة التكليف و عوارض األهلية ،وأنواعها ،ومدى أثر كل منها على التكليف.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

أن يذكر الطالب مبادئ علم  أصول الفقه  و مدراسة ومناهج التاليف  لكل مدرسة  1.1

. 

K1 

1.2  
 
 أن يذكر الطالب معنى الحكم الشرعي لغة واصطالحا

 . 

K2 

 K3 الطالب أقسام الحكم الشرعي  .أن يحدد  1.3

 أن يستعرض أحكام أقسام الحكم الشرعي التكليفي  1.4

 )الواجب واملندوب واملباح والحرام واملكره( 

K4 

 K5 أن يعدد الطالب أقسام الحكم الشرعي الوضعي  1.5

 K6 ان يعّرف الطالب  حقيقة األهلية وأنواعها  1.6

  المهارات 2

 S1 أن يشرح أركان وشروط التكليف ومونعه 2.1

 S2 بين الحكم الشرعي والعقلي والحس ي   الطالب يميز أن 2.2

 S3 أن يفرق الطالب بين الواجب املوسع واملضيق والعيني والكفائي  . 2.3

 S4 .أن يقارن بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي   .4..2

 S5 أهلية الوجوب وأهلية االداءأن يقارن  بين  2.5

  القيم 3

 V1 ا وعن بعد .ا وجسدي  مع المتعلمين لغوي  المعلم تواصل أن ي 3.1

صتتتتتتلة الكت ونية، ومواقع تعليمية على الويب ذات المصتتتتتتاد  تعلم  يستتتتتتت دم أن 3.2
 .بالمق  

V2 

 V3 ا.ا ومهني  ش صي   هتطوي  ذات مسؤولية أن يتحمل 3.3

كون عالقات إيجابية ناجحة مع يجماعة ضتتتتتتتمن   ي  و أن يفضتتتتتتتل العمل     3.4
 اآل  ين.

V4 

 V5 .ين   تعامله مع اآل   السائدة المجتمعيةاإلسالمية وبالقيم  أن يلتزم 3.5

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

: املقدمات األصولية  1
َ
  أوال

 

 تعريف علم أصول الفقه. والتمييز بين علوم :الفقه وأصوله وقواعده

 استمداد علم أصول الفقه و موضوعة

 .تاريخ نشأة علم أصول الفقه..واملدارس األصولية ومنهج كل مدرسة في التأليف

4 
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 القواعد األصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 
: الحكم الشرعي 3

َ
  ثانيا

 

 
 ( حقيقة الحكم، وتقسيماته.1)

 

2 

 

 ( قسام الحكم الشرعي التكليفي.2)

 )أ( الواجب

 حقيقة الواجب، وحكمه، وصيغه*  

 أقسام الواجب باعتبارات متعددة.*  

 وقته.حكم تأخير الواجب املوسع حتى آخر * 

 مسألة ما ال يتم الواجب إال به هل يجب أو ال؟*  

 )ب( املندوب 

 حقيقة املندوب،*           

 وحكمه،  *          

 وصيغه.* 

 )ح( املحرم :

 حقيقة املحرم، * 

 وحكمه، * 

 وصيغة.* 

 أقسامة * 

 )د( املكروة

 حقيقة املكروه،* 

 وحكمه، * 

 وصيغه. * 
 )هـ( )و(املباح

 املباححقيقة * 

 وحكمه، * 

 وصيغه.*   

8 

6 

 لحكم الوضعي :تعريف ا-(3)

 )أ( السبب والعلة

 السبب*       

 العلة *       

 الفرق بين العلة والسبب عند األصوليين *      

 )ب( الشرط 

 )ج( املانع

4 
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7 

 )د( الصحة والفساد

 )هـ( الرخصة والعزيمة
 واألداء واالعادة والقضاء

4 

 6 االهلية /3 
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 (االهلية والتكليف 4)

 )أ( االهلية :

 أقسام  االهلية ) أهلية الوجوب  و وأهلية االداء(*  

 )ب( التكليف :

 تعريف التكليف*  

 أركان التكليف*  

 وشروط التكليف*  

 وموانع التكليف *  

 28 املجموع 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

أن يذكر الطالب مبادئ علم  أصوووووووووووووول الفقه   1.1

 و مدراسة ومناهج التاليف  لكل مدرسة .

 التدريس املباشر
 

واالختبارات  .اسئلة شفهية

 التحريرية 

أن يذكر الطالب معنى الحكم الشرعي لغة  1.2

 
 
 واصطالحا

 . 

 املشاركة اثناء املحاضرة العصف الذهني

االخووووتووووبوووووووارا  الووووتووووحوووور وووور وووووووة و  النقاش والحوار أن يحدد الطالب أقسام الحكم الشرعي  . 1.3

 .سئلة شفهيةاال 

أن يستعرض أحكام أقسام الحكم الشرعي  1.4

 التكليفي 

 )الواجب واملندوب واملباح والحرام واملكره( 

 التدريس املباشر
 

 .اسئلة شفهية

أن يعوودد الطووالووب أقسووووووووووووووام الحكم الشووووووووووووورعي  1.5

 الوضعي 

 التدريس املباشر
 

 .بحوث وأوراق عمل وتقار ر

 . تح ي يةاال تبا ات ال أثناء المحاض ة المناقشة ان يعّرف الطالب  حقيقة األهلية وأنواعها  1.6

 المهارات 2

 .أداء مالحظة استما ة .المحاض ة النظ ية أن يشرح أركان وشروط التكليف ومونعه 2.1

2.2 
بين الحكم الشووووورعي والعقلي  الطالب يميز أن

 والحس ي  

التقييم الشتتتفه  للحوا   الحوا  والمناقشة
 لبةبين الط
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 
أن يووفوورق الووطووووووالووووووب بوويوون الووواجووووووب املوووسووووووووووووووع 

 واملضيق والعيني والكفائي  .

 التدريس املباشر
 

واالختبارات  .اسئلة شفهية

 التحريرية 

2..4. 
أن يووقووووووارن بوويوون الووحووكووم الشوووووووووووووورعووي الووتووكوولوويووفووي 

 .والحكم الشرعي الوضعي  

 املشاركة اثناء املحاضرة العصف الذهني

2.5 
االخووووتووووبوووووووارا  الووووتووووحوووور وووور وووووووة و  النقاش والحوار األداءأن يقارن  بين أهلية الوجوب وأهلية 

 .سئلة شفهيةاال 

 القيم 3

ا مع المتعلمين لغويتت  المعلم تواصتتتتتتتتتل أن ي 3.1
 ا وعن بعد .وجسدي  

أثتتتتنتتتتاء  التتتتمتتتتنتتتتاقشتتتتتتتتتتة
 .المحاض ة

 ةالجماعي األعمال تقييم
. 

الكت ونية، ومواقع مصاد  تعلم  يست دم أن 3.2
 .تعليمية على الويب ذات الصلة بالمق  

لم  ع ت ل جيتتتتة ا ي ت ت ا استتتتتتتت
 .المتم كز حول المشكالت

 . الف دية األعمال تقييم

ا شتتت صتتتي   هتطوي  ذات مستتتؤولية أن يتحمل 3.3
 ا.ومهني  

التتتتتقتتويتتم التتجتتمتتتتاعتت   التعلم التعاون 
 للواجبات )شفوي ا(

جماعة ضتتمن   ي  و أن يفضتتل العمل     3.4
 كون عالقات إيجابية ناجحة مع اآل  ين.ي

بطتتاقتتة مالحظتتة لتقييم  .است اتيجية ات اذ الق ا 
 .األداء

 المجتمعيتتةاإلستتتتتتتالميتتة وبتتالقيم  أن يلتزم 3.5
 .   تعامله مع اآل  ين السائدة

المبتتتاشتتتتتتت ة  المالحظتتتة التعلم التعاون .
 الطلبة ومشا كة لتفاعل
 . المحاض ة أثناء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالببث إلى  تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول إلببى  المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات اال شادية)ساعات اسبوعي ا 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعي ا 

 بالمق  .البالك بو د، ومجموعة الواتس أب ال اصة النظام التعلم االلكت ون  التواصل عب  
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة  .1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 

 أصول الفقه الذي ال يسع الفقهيه جهله

 

 للدكتو  عياض بن نام  بن عوض السلم 

 

 دا  التدم ية، ال ياض 

 م 2005 -هـ  1426الطبعة: األولى، 

 غي  مفه س

 المساندةالمراجع 

 

    ِعْلِم أُُصوِل الِفْقِه اْلُمقَاَ نِ  اْلُمَهذَّبُ   /1

 )تح يٌ  لمسائِِله ود استها د اسة  نظ يَّة  تطبيقيَّة (

 عبد الك يم بن عل  بن محمد النملة

 ال ياض –دا  النش : مكتبة ال شد 

 م 1999 -هـ  1420الطبعة األولى: 
2/   

 اإلحكام    أصول األحكام

 تحقي  : د. سيد الجميل 

 عل  بن محمد اآلمدي أبو الحسن المؤلف :

 بي وت –الناش  : دا  الكتاب الع ب  

 هـ1404الطبعة األولى: 

المصادر 

 اإللكترونية

   موقع المكتبة الشاملةhttp://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php 

        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

  ىأخر

 الواضح في أصول الفقه.ملحمد سليمان األشقر 

 . املستصفى للغزالي 

  للزركش يالبحر املحيط 

 .فواتح الرحمو  لألنصاري 

 .شرح تنقيح الفصول للقرافي 

 .شرح مختصر روضة الناظر للطوفي 

  التمهيد في تخر ج الفروع على األصول لألسنوي 

 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي 

 عوارض األهلية عند األصوليين لحسين بن خلف الجبوري

 

 

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40تو   مقاعد ال يزيد عددها عن 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 القاعات الد اسية.لمنصة التعليمية ا    

 Data showجهاز الع ض االلكت ون  

 . معمل مجهز بالصوتيات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

استطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر 

خالل اسييييييتمارة رضييييييا  الدراسييييييي من

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبييارات  –االختبييارات الشييييييهرييية 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قييياس مخرجييات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 القسممجلس  جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ1440-1-28 تاريخ الجلسة

 


