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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 ى السادسالمستو  / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 1فقه العبادات   وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 80                24 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %10 3  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %10 3  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 6 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:مخرجاته المقرر و هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

لفقهية القواعد امجموعة من :من المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خاللها على 

  الكبرى والصغرى وما يتعلق بها من أحكام 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -

 ة على مبادئ علم القواعد الفقهية وانواعها والمؤلفات فيهاتعريف الطالب -

 .أن يعرف الطالب معنى قاعدة األمور بمقاصدها، وأدلتها، والقواعد المندرجة تحتها -

 .أن يعرف الطالب معنى قاعدة اليقين ال يزول بالشك، وأدلتها، والقواعد المندرجة تحتها -

 .يسير، وأدلتها، والقواعد المندرجة تحتهاأن يعرف الطالب معنى قاعدة المشقة تجلب الت -

 .أن يعرف الطالب معنى قاعدة ال ضرر وال ضرار، وأدلتها، والقواعد المندرجة تحتها -

 .أن يدرك الطالب العالقة بين القاعدة األم والقواعد المندرجة تحتها -



 
4 

هية د الفقستجدات بالقواعأن يتمكن الطالب من تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية، وأن يلحق النوازل والم -

 المناسبة.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 علي املراد بالقواعد   تتعرف أن  1.1

 K2 و الفروق بين أنواع القواعد أنواع القواعد تصنفأن  1.2

 K3 نشأة القواعد وأهم المؤلفات في القواعد الفقهيةأن تستعرض تاريخ   1.3

 K4 أن توضح  القواعد الكبرى وتعرف بعض الفروع الفقهية المبنية عليها. 1.4

   

  المهارات 2

 S1 القواعد الفقهية مركبا ولقبامفهوم  يميزأن  2.1

 S2 القواعد الفقهية والضابط الفقهي يقارن بينأن  2.2

2.3 
اع القواعد الفقهية واألصولية وغيرهاأنو ان يميز  -  

 

S3 

 S4 ستنبط  الفروع الفقهية من القواعد الفقهيةأن ي .4..2

   

   

  القيم 3

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

صتتل  الكتتونيتت و وموا تتع تعليميتت  علتتذ الويتت   ا  المصتتادت تعلتتم  يستتتمدم أن 3.2
 .بالمقتت

V2 

 V3 ا.ا ومهني  شمصي   هتطويت  ات مسؤولي  أن يتحمل 3.3

كتتون عا تتا  بيجابيتت  ناجحتت  متتع يجماعتت  ضتتمن  تيتت  و أن يفضتتل العمتتل  تت   3.4
 اآلمتين.

V4 

 V5 .ين   تعامله مع اآلمت المجتمعي  السائدةاإلسامي  وبالقيم  أن يلتزم 3.5

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  تقائمة الموضوعا م

1 

 أوال: املقدمة، وتشمل ما يأتي:

 مبادئ علم القواعد الفقهية. -1
 نشأة القواعد الفقهية، وتطورها، وتدوينها. -2

 الفرق بين القواعد الفقهية وما يشبهها. 

2 

 2 أنواع القواعد الفقهية، والفروق بينها. -3 2
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 حجية القاعدة الفقهية.  -4

 مناهج املؤلفين.أبرز املؤلفات في القواعد الفقهية و 

3 

 ثانيا: القواعد الكبرى  
 ومدددا يندددداا من ،دددا مددد  معنا دددا ، أ مي ،دددا ،أ،ل ،دددا ، القاعددددأل اىو دددو: اىمدددوا  مقا دددد ا 

 ومطبيقات،ا قواعد

4 

4 
 ،ددا معنا ددا ، أ مي ،ددا ،أ،ل ،ددا ، ومددا ينددداا من القاعدددأل النانيددة: اليقددزو ال يددكو   الشدد  

 م  قواعد ومطبيقات،ا

4 

5 
 ،ددا معنا ددا ، أ مي ،ددا ،أ،ل ،ددا ، ومددا ينددداا من:  عدددأل النالنددة: املشددقة متيددر ال   ددزر القا

 م  قواعد ومطبيقات،ا

4 

6 
  مدددمعنا دددا ، أ مي ،دددا ،أ،ل ،دددا ، ومدددا يندددداا من ،دددا :  القاعددددأل العا:عدددة: ال  دددعا وال  دددعاا 

 قواعد ومطبيقات،ا

2 

7 
،أ،ل ،ا ، وما ينداا من ،ا م  معنا ا ، أ مي ،ا : القاعدأل الخام ة : العا،أل منكمة 

 قواعد ومطبيقات،ا

2 
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 :ثانيا : ا عز القواعد الصغعى 

معنا ا ، أ مي ،ا ،أ،ل ،ا ، وما ينداا القاعدأل اىو و : إعما  الكالم أو و م  إ ماله : 

 من ،ا م  قواعد ومطبيقات،ا

2 

9 
ما ينداا من ،ا م  قواعد معنا ا ، أ مي ،ا ،أ،ل ،ا ، و : القاعدأل النانية : ال ا:ع ما:ع 

 ومطبيقات،ا

2 

10 
معنا ا ، أ مي ،ا ،أ،ل ،ا ، وما ينداا : القاعدة الثالثة : ال مساغ لالجتهاد في مورد النص 

 من ،ا م  قواعد ومطبيقات،ا

2 

11 
معنا ا ، أ مي ،ا ،أ،ل ،ا ، وما ينداا من ،ا : القاعدة الرابعة : الخروج من الخالف مستحب  

ومطبيقات،ام  قواعد   

2 

12 
معنا ا ، أ مي ،ا ،أ،ل ،ا ، وما ينداا : القاعدة الخامسة : ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال   

 من ،ا م  قواعد ومطبيقات،ا

2 

 30 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

 التدريس املباشر علي املراد بالقواعد   تتعرف أن  1.1
 

واالختبارات  .اسئلة شفهية

 التحريرية 

و الفرروق برين أنرواع  أنواع القواعد تصنفأن  1.2

 القواعد

 املشاركة اثناء املحاضرة العصف الذهني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

تسرررتعرض تررراريخ نشرررأة القواعرررد وأهرررم  أن  1.3

 المؤلفات في القواعد الفقهية

االختبااااااااااااااااااارات الت ريريااااااااااااااااااة و  النقاش والحوار

 .سئلة شفهيةاال 

أن توضررح  القواعررد الكبرررى وتعرررف بعررض  1.4

 الفروع الفقهية المبنية عليها.

 التدريس املباشر
 

 .اسئلة شفهية

 التدريس املباشر باالقواعد الفقهية مركبا ولقمفهوم  يميزأن  1.5
 

ب ااااااااااااااااااااااااااااااااو  وأوراق عماااااااااااااااااااااااااااااااا  

 .وتقارير

 المهارات 2

 . تحتيتي االمتباتا  ال أثناء المحاضتة المنا ش  القواعد الفقهية والضابط الفقهي يقارن بينأن  2.1

2.2 

أنواع القواعد الفقهية ان يميز  -

 واألصولية وغيرها
 

 .املناقشة

 

 املشاركة اثناء املحاضرة

2.3 
)العاااارو   املحاضاااارة املطااااورة الفروع الفقهية من القواعد الفقهية ستنبط أن ي

 التقديمية(

 .م  ب و  وأوراق ع

2..4. 
طالاااااااااض باااااااااين القضااااااااااء والت كااااااااايم ال يميااااااااازأن 

 وغيرها من الواليات  

ة لت ريرياااااااااااااااااااااااااااالختبااااااااااااااااااااااااااارات ا .التعلم الذاتي

 املشاركة اثناء املحاضرة

2.5 
ق بهاا أن يميز الطالض الدعاوى الكيدية وما يتعل

 من أحكام

 العصف الزهني

 

 .م  ب و  وأوراق ع

2.6 
قااااااا  الحكااااااام القضاااااااا ي، ن- أن يشااااااارب الطالاااااااض

 وطرق االعترا  على األحكام القضائية.

المحاضررررررررررررررة المطرررررررررررررورة 

 )العروض التقديمية(
 االختباااااااااااااااااااااااراتالواجبااااااااااااااااااااااات و 

  الت ريرية

 القيم 3

ا متتتع المتعلمتتتين لغوي تتتالمعلتتتم تواصتتتل أن ي 3.1
 د .ا وعن بعوجسدي  

أثنتتتتتتتتتتتتتتاء  المنا شتتتتتتتتتتتتتت 
 .المحاضتة

  الجماعي األعمال تقييم
. 

الكتتوني و وموا ع مصادت تعلم  يستمدم أن 3.2
 .تعليمي  علذ الوي   ا  الصل  بالمقتت

استتتتتتتتتتتتاتيجي  التتتتتتتتتتتعلم 
المتمتكتتتتتتتتتتتتتتز حتتتتتتتتتتتتتتول 

 .المشكا 

 . الفتدي  األعمال تقييم

ا شمصتتي   هتطتتويت  اتتت مستتؤولي  أن يتحمتتل 3.3
 ا.ومهني  

التقتتتتتتتتتويم الجمتتتتتتتتتاع   التعاون التعلم 
 للواجبا  )شفوي ا(

جماعت  ضتمن  تيت  و أن يفضل العمل     3.4
 كون عا ا  بيجابي  ناجح  مع اآلمتين.ي

بطا تتت  ماحلتتت  لتقيتتتيم  .استتاتيجي  اتما  القتات
 .األداء

المجتمعيتتتت  اإلستتتتامي  وبتتتتالقيم  أن يلتتتتتزم 3.5
 .   تعامله مع اآلمتين السائدة

المباشتتتتتتتة  الماحلتتتتتت  اون .التعلم التع
 ومشتتتتتتتتتاتك  لتفاعتتتتتتتتتل

 المحاضتتة أثنتاء الطلب 
. 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 رعاش

20% 

3 
مببن الثالببى إلببى  تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مبببن األول إلبببى  المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
   تم تقسم الطا  لمجموعا  اتشادي  كل مجموع  تح  اشتاف عضو هيئ  تدتيس 
   وتبط كل مجموع  بمتشدها االكاديم  من مال مو ع الجامع 

  على  قسم وهوحة إعالنات  الأعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض يتم أعالنة على لووالو   المتو ع أن يتواجد
 النحو التالي :

 

 (  4الساعا  االتشادي)ساعا  اسبوعي ا 

 (  4الساعا  المكتبي .)ساعا  أسبوعي ا 

 س أ  وع  الواتتدو ومجمالنلام التعلم االلكتتون  الباك بوعبت و عبت المو ع اإللكتتون  للجامع . التواصل

 الماص  بالمقتت.

 
  فق:والمرامصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 اسم الكتاب المقرر

Textbook title 

اسم المؤلف 

 )رئيسي(

Author's 

Name 

 اسم الناشر

Publisher 

 سنة النشر

Publishing 

Year 

  املم ع في

القواعد 

 الفقهية  

 

ليددددد  وا م ددددي   دددد  

منمددددددددد  ددددددددد  ما دددددددددد 

 الدوسعي 

 و التياض زدن  دات

 
 2005 - هـ 1426

 م

 

 المساندةالمراجع 

 

 مفصل    القواعد الفقهي  للدكتوت يعقو  الباحسينال    /1

 التياض – التدمتي دات النشت: 

 م 2011 -هـ  1432  /الطبع تاتيخ 
2/   

 وجيز    اضاح القواعد الفقهي  ال

 للدكتوت محمد صد   البتنو

 بيتو  – مؤسس  التسال الناشت : 

 1996-   هـ1416الطبع  : تاتيخ 
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  -سامي   دات البشائت اإل –لقواعد والضوابط الفقهي   للدكتوت محمد عثمان شبيت ا -3
 هـ1415الطب  األولذ 

تسال  مؤسس  ال –للدكتوت عبد الكتيم زيدان  –وجيز    شتح القواعد الفقهي  ال-4
 م1990-هـ 1411الطبع  األولذ  –بيتو  

هـ( ـ دات الكت  771عبد الوها  بن عل  السبك   ) األشباه والنلائت ـ تاج الدين  -5
 م(1991هـ= 1411) /1العلمي  ـ بيتو  . لبنان ـ ط

د حقي  عبتنف  ـ األشباه والنلائت ـ زين الدين بن ببتاهيم المعتوف بابن نجيم الح-6
 هـ1387العزيز الوكيل ـ مؤسس  الباب  الحلب  ـ

هـ( 911الشا عي  ـ جال الدين السيوط   )األشباه والنلائت     توع و واعد  قه   -7

 هـ1387ـ    ـ مصطفذ الباب  الحلب  ـ مصت
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :المتاجع اإللكتتوني و موا ع اإلنتتن ...الخ 

 http://www.islamfeqh.com مو ع الفقه اإلسام       : 

 :  مو ع المكتب  الشامل 

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

 :  مو ع المشكاة اإلسامي 

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

 

  ىأخر

 

 مث  : الكتض و املراجع التي يوص ى بها )املجالت العلمية، التقارير،...الخ(

 مجالت العلوم الشرعية في الجامعات السعودية. 

 مجلة الب و  العلمية. 

 مجلة الجمعية الفقهية السعودية. 

 
 

 المطلوبة:والتجهيزات المرافق . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

  .اع  مجهزة بالمنص  التعليمي  ومتطلباتها  

 مقعد. 40تو ت مقاعد ال يزيد عددها عن 

 التجهيزات التقنية
 برمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، ال

 . المنص  التعليمي     القاعا  الدتاسي 

 Data showجهاز العتض االلكتتون  

 معمل مجهز بالصوتيا .  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

اسرررررتطالع رأى الطرررررالم فررررري  تقرررررويم 

الدراسررري مرررن خرررال  اسرررتمارة المقررررر 

 عن المقرر. رضا الطالم

االختبرررررارات  –االختبرررررارات الشرررررهرية  أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقريررر  –نمرروذق قيرراس مخرجررات الررتعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالم، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.لتقويم مجاالت ا

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم تمادجهة االع

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


