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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 لثامناملستوى ا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

BIS   318    دالالت األلفاظ 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %  50 المحاضرات التقليدية 1

 % 20  التعليم المدمج  2

  10%  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %  20  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 18 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3
 - )تذكر(ى أخر 4
 18 اإلجمالي 

 

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

  :املقرر هذا يف يدرس

ض رومعنى التعا يعنى هذا المقرر, بالتعريف  بكل من االجتهاد, والفتوى, والتقليد, وبيان أهم المسائل المتعلقة بها,

 والترجيح, وموقف المجتهد حيال تعارض األدلة.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ما هو الهدف األساسي من هذا المقرر:

 .نواع المجتهدين يتعرف الطالب على أ أن-1

 تطور االجتهاد منذ عصر النبوة الي عصرنا الحالييتعرف الطالب على  أن-2

 ما يسوغ فيه االجتهاد وما ال يسوغ فية الجتهايتعرف الطالب على  أن-3

 بينها.يمتلك الطالب القدرة على الترجيح بين األقوال أو الجمع  أن-4
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 تعلق به من أحكاميعلي معرفة المراد بالتقليد وما أن يكون الطالب قادرا -5

 .كيفية الترجيح بين األقوال المتعارضة أن يفهم -6

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 لفترروي فرري اتجتهرراد وا المبررادو والمفرراويم و المصررطلحات ا ساسرريةأن يعرررف و يفهررم  النتريررات  1.1

 وتتبع الرخص.تجتهاد, التقليد , الفتوىكا

K1 

 K2 .الحديثة باتجتهاد والتقليدأن  يعرف و يفهم التخصص المبني  على التطورات  1.2

 K3 ان يميز اداب الفتوي والمفتي والمستفتي 1.3

 K4 طرق الترجيح بين األدلة المتعارضةأن يستحضر  .1.4

ل أن يتفاعللل مللع زمالئلله فللي القاعللة ويتعللاون معهللم فللي بيللان أهميللة التفسللير التحليلللي فللي حلل 1.5

 المشكالت االجتماعية.

K5 

  المهارات 2

 S1 مراحل تطور االجتهادأن يحلل  2.1

 S2 .تجزؤ االجتهاد ومتى يتغير االجتهاد وأسبابة أن يبن 2.2

 S3 بين أنواع المجتهدينأن تميز  2.3

اتجتهرراد أن يطبررق المفرراويم والمبررادو والنتريررات   لمعالجررة القشررايا و المشرر. ت  المتعلقررة . ب 2.4

 .والتقليد

S4 

 V1 القيم 3

 V2 أن يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرين. 3.1

 V3 أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  3.2

 V4 أن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث ملتزًما بالمهام المطلوبة. 3.3

 V5 أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل 3.4
 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
نلذ زملن مالتعريف باالجتهاد, شروطه )الذاتية والموضلوعية,,  أركانله, التلدرج التلاريخي لالجتهلاد 

 النبوة حتى االن, أقسام المجتهدين, المسائل التي يسوغ فيها االجتهاد والتي اليسوغ,
4 

 2 مسألة تجزء االجتهاد, وتجديده 2

 4 عليهمسألة تغير االجتهاد وأسبابه والقواعد المبنية  3

 2 االجتهاد الجماعي, المراد به, أهميته , مجاالته. 4

5 
ألخللذ التقليللد, المللراد بلله, حكملله, أركانلله, مسللألة سللؤال العامللة للمجتهللدين, الموقللف الصللحيح مللن ا

 بالرخص. واالتباع والفرق بينه وبين التقليد, وبيان موقف العامي عند تعدد المجتهدين.
4 

6 
, ضللوابط الفتللوى, شللروطها,  أسللباب اخللتالف  االفتللوى,, المللراد بهللا , حكمهللا, عيللم مسللؤوليته

 الفتوى وأثر ذلك على المستفتين, بيان آداب المفتي والمستفتي
4 

7 
 معنللى التعللارض والتللرجيح, موقللف المجتهللد حللال تعللارض األدلللة,  وشللروط حصللول التعارض,بيللان

 مناهج العلماء في دفع التعارض, وترتيب األدلة وتقديم مايستحق التقديم منها.
4 

 28 المجموع
 

 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

 االختبار الشفهي المناقشة والحوار لمعالجلة   والنيريلات والمبلاد  أن يطبق المفلاهيم 1.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 باالجتهاد والتقليد.المتعلقة .   المشكالت القضايا و

1.2 
 والبحل  والتحقّلق لالستقصاء, أساليب أن يمارس 

 أو المعقّللللللللللدة  والمشللللللللللكالت القضللللللللللايا فللللللللللي

 الفتوى. باالجتهاد, التقليد ,المعاصرة.المتعلقة 

 المناقشات الصفية العصف الذهني

1.3 

 المعرفللة فهللم إلظهللار مختلفللة  بطللرق أن يتواصللل

  المتخصصللة والمهللارات  المعرفللة ونقللل النيريللة,

الحضللللللور المتعلقللللللة  مللللللن متنوعللللللة لمجموعللللللة

 باالجتهاد, التقليد , الفتوى

المحاضللرة عللن طريللق شللرح 

 وتحليل عناصر الموضوع

طلللب عللرض مشللتر  أمللام 

 الطالبات

    

    

 المهارات 2.0

2.1 
التللللللدريب فللللللي مجموعللللللات  يبين مراحل تطور الفقه االسالميأن 

 صغيرة كورش العمل

البحلللللللللللللوث التطبيقيلللللللللللللة 

 الجماعية.

2.2 
ملللن الفوائلللد العاملللة أن يسلللتنبط بعلللا األحكلللام و

 القواعد األصولية

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث

 

2.3 
 تقويم الحاالت الدراسية التعلم الذاتي األدلة المتعارضة ان يطبق الترجيح بين

 

 القيم 3.0

3.1 
 أن يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية فلي تعاملله ملع

 اآلخرين.

 المالحية المباشرة حضور ورش عمل

 تقويم األقران العمل في مجموعات أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  3.2

3.3 
مللع زمالئلله فللي كتابللة البحللوث ملتزًمللا أن يتعللاون 

 بالمهام المطلوبة.

 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

3.4 
 أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثنلاء قيادتله لفريلق

 العمل

بطاقللللللة مالحيللللللة لتقيلللللليم  استراتيجية اتخاذ القرار.

 األداء.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )با سبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3,4 أسئلة متنوعة عبر نيام البال  بورد 1

 %5 14-1 منزلية.واجبات  2

 %20 6 اختبار تحريري أول 3

 %20 12 اختبار ثاني 4

 %40 16 اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي,  ,تقديميعرض  شفهي, ,تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( ساعات اسبوعيًا,4الساعات االرشادية 

 ( ساعات أسبوعيًا,. 4الساعات المكتبية 

 البال  بورد التواصل عبر النيام التعلم االلكتروني

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 أصول الفقه الذي تيسع الفقيه جهله, د. عياض السلمي. المرجع الرئيس للمقرر
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 المساندةالمراجع 

 أصول الفقه, أ.ووبة الزحيلي/1

 الواضح في أصول الفقه, د. عمر ا شقر /2

 الفتيا ومناوج اإلفتاء, د. عمر ا شقر. /3

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع ا لوكة )المجلس العلمي(. /1

 الم.تبة الوقفية. /2

 ملتقى أول الحديث. /3

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 وغريها(: عامل،املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، وامل .1
 

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

  .أن تكون القاعة جمهزة ابلسبورة الذكية ومتطلباهتا 
 ه عنووود أن يكووون لكووول قاعووة جهوووااث تالووا با  لوووو للطالبووات للرجوووو   ليوو

 احلاجة. 
 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  ثراء املكتبة مبصادر التعلم املتعددة  

  لكرتونية خاصة ابلقسماحلاجة  ىل مكتبة 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضللور المتبللادل بللين األسللاتذة الللذين 

يدرسللللون المسللللاق ذاتلللله ل فللللادة مللللن 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

التقللللارير السللللنوية التللللي تعللللدها ادارة 

 الجودة والقسم األكاديمي.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

: تدقيق تصحيح عينة من )مثلالطالب 

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة 

تدريس مستقلين, والتبادل بصورة 

دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى,:

 

 مباشر ألساتذةا

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم المقرر.

الحضللور المتبللادل بللين األسللاتذة الللذين 

يدرسللللون المسللللاق ذاتلللله ل فللللادة مللللن 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر,مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الط ب, مدى تحصيل , فاعلية التدريس )مثل.مجاتت التقويم 

 تحديدوا( تمي) أخرى ,يرتالمراجع الن البرنامج,قيادات  التدريس,أعشاء ويئة  )الطلبة, ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الثامنة عشر رقم الجلسة

 وـ02/06/1441 تاريخ الجلسة
 


