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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األوللمستوى ا /ولىاألالسنة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 90 اإلجمالي 
 

، ويشرمل للر : جميرع أنشرطة الرتعلم، مثرل: سراعات االسرتذكار، للمقرررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

 :تي موضوعات هذا المقرر على ثالثة أقسامأت 

 .القسم األول: يحوي التعريف باآلداب الشرعية، وآداب طالب العلم خصوصا

القسم الثاني : التعريف بالشريعة اإلسالمية عموما، وبيان خصائصها ومميزاتها، وعالقتها  

 .لرد على بعض الشبه المثارة حولهابالشرائع السابقة، والفروق بينها وبين القوانين الوضعية، وا

القسم الثالث:  التعريف بعلٍم من علوم الشريعة، أال وهو "علم الفقه"، ولل  بتعريفه والمرور 

على مراحله وأدواره، وأبرز المعالم لكل دور منها، ثم الكالم عن التمذهب وحكمه، والتعريف 

 ب المؤلفة فيها.بالمذاهب الفقهية األربعة المتبوعة، وبأئمتها، والكت 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يدرك الطالب أهمية األدب ومنزلته في الدين، ويتعرف على اآلداب المتعلقة بطلب  .1

 العلم خصوصا؛ ليتحلى بتل  اآلداب، ويتخلق بها.

تعظيم الشريعة اإلسالمية في نفس الطالب، من خالل تعريفه بالشريعة اإلسالمية  .2

 وفضلها وعظمتها،  وما امتازت به عن الشرائع قبلها.وخصائصها، 

أن يلّم الطالب بتاريخ الفقه وأدواره، ويتعرف على المراحل التي مّر بها، منذ نشأته إلى  .3

 العصر الحاضر.

أن يتعرف الطالب على المذاهب الفقهية األربعة المتبوعة،  وأصولها،  وبعض الكتب 

 هذه المذاهب في  حفظ أحكام الشريعة وتقريبها للناس.والمصطلحات الخاصة بها، ويدرك أثر 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  .آداب طالب العلم الطالب  عرفأن ي  1.1

  .المذاهب األربعة وأصولها ومصطلحاتها وكتبها يلخصأن  1.2

  .مفهوم الشريعة وخصائصهايشرح أن  1.3

1...   

  المهارات 2

  .ما امتازت به الشريعة عن غيرهاالطالب  يستنتجأن  2.1

  .على الشبهات الواردة على الشريعةجديدة  أجوبةأن يضيف   2.2

2.3    

  الكفاءات 3

  .في المسائل الفقهيةاألقوال المختلفة بين  الطالب أن يرجح 3.1

  .مراحل الفقه وخصائص كل مرحلةأن يميز بين  3.2

  .المذاهب األربعةأن يقارن بين  3.3

   

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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 المقدمات، واآلداب الشرعية، وفيه:

 عرض موجز لمفردات المقرر، والتعريف بموضوعاته األساسية. -أ

واصطالحا، وبيان مكانته ومنزلته من الدين، تعريف األدب لغة  -ب

وأهميته في حياة المسلم عموما، ولطالب العلم خصوصا، مع عرض 

 مختصر لبعض اآلداب التي ينبغي أن يتخلق المسلم بها.

 بيان فضل العلم وتعلمه. -ج

2 

2 

ذكر أهم اآلداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، ويشمل:  -د

طالب العلم في خاصة نفسه، آداب طالب العلم في حياته الِعلمية )آداب 

والمنهجية في طلب العلم، آداب طالب العلم مع شيوخه، آداب طالب 

  العلم مع زمالئه(.

2 

3 

 التعريف بالشريعة اإلسالمية، ويتضمن:

تعريف اإلسالم، وذكر إطالقاته، وبيان أثره على البشرية، وكيف  -أ

 قبله.كانت حالهم 

تعريف الشريعة لغة واصطالحا، وذكر إطالقاتها، وأقسام األحكام  -ب

 الشرعية من حيث موضوعاتُها.

 العالقة بين الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية السابقة. -ج

2 

4 

خصائص الشريعة، ويشمل: )التعريف بلفظ الخصائص، وبيان  -د 

الخصائص التي اختصت بها أهمية تعلم خصائص الشريعة، وذكر أبرز 

 .(الشريعة اإلسالمية، وفارقت غيرها من األديان والتشريعات الوضعية

الرد على بعض الشبه المثارة حول الشريعة، والتركيز على الشبه  -ه

المعاصرة، كدعوى عدم صالحيتها للتطبيق، ودعوى وحدة األديان 

أهميته في تحصين السماوية، ونحوها، مع التأكيد على مبدأ "التسليم"، و

 القلب من الشبهات.

2 
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 .مبادئ علم الفقه اإلسالمي، وخصائصه

 .مبادئ علم الفقه •

أبرز المؤلفات في تاريخ الفقه، ومصطلحاته، وتراجمه، وغريبه  •

 .في المذاهب األربعة

 .خصائص الفقه اإلسالمي •

 .مناقشة دعوى تأثّر الفقه اإلسالمي بالنظم السابقة

4 
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 عصر النبوة في تأسيس الفقه.أثر 

 أهمية الدور التأسيسي للفقه في العصر النبوي. •

 مصادر التشريع في عصر النبوة. •

 التدرج في التشريع.

2 
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 أثر عصر الصحابة والتابعين في الفقه.

 حركة الفقه في عصر الصحابة، وفي عصر التابعين. •

 مصادر التشريع في عصر الصحابة والتابعين. •

الخالف الفقهي بين الصحابة، ومنهجهم في معالجته، وآدابهم أسباب  •

 في ذلك، وأمثلة ذلك.

 مدرستا الحديث والرأي، وأسباب ظهورهما، وأبرز روادهما. •

 مرحلة تدوين الفقه استقالالً.

2 
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 مسيرة الفقه في عصر األئمة المجتهدين.

 أسباب ازدهار الفقه في عصر األئمة المجتهدين. •

 االستنباط األصولية في عصر األئمة المجتهدين.قواعد  •

 المقارنة بين تدوين الفقه في هذا العصر وما قبله. •

أبرز أئمة هذه الفترة غير أئمة المذاهب األربعة: األوزاعي، والثوري، 

 والليث، وداود الظاهري، والطبري، ونماذج من فقههم.

2 
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 المجتهدين.مسيرة الفقه بعد عصر األئمة 

أسباب دعوة  طائفة من العلماء إلى سد باب االجتهاد في هذه الفترة،  •

 وآثار ذلك على الفقه.

االطالع على نماذج من كتب الفقه المذهبي، والوقوف على الفروق بين  •

 مدونات هذا العصر وسابقه.

 الطرائق الجديدة في التأليف من شروح وحواش ومنظومات. •

 المذهبي، وأثرها على الفقه وسبل تالفيها.ظاهرة التعصب 

2 

10 

 حركة الفقه في العصر الحاضر.

 التجديد الفقهي في مجال التدريس والتأليف. •

 التعريف بالمجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، ومراكز الفتوى. •

 أهمية الصياغة الواضحة للفقه لتقريبه للناس. •

التجديدية المتمثلة في: الموسوعات االطالع على بعض النماذج 

 والمعاجم والنظريات الفقهية.

2 
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 .معالم المذهب الحنفي 

 .سيرة اإلمام أبي حنيفة، والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي •

 .أبرز خصائص مذهبه إجماالً  •

 .أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الحنفي، ومصادرها •

 .المذهب الحنفيأبرز أعالم  •

 المصادر المعتمدة عند الحنفية في نقل المذهب والفتوى

2 

12 

 معالم المذهب المالكي.

 سيرة اإلمام مالك، والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي. •

 أبرز خصائص مذهبه إجماالً. •

 أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب المالكي، ومصادرها. •

 المالكي.أبرز أعالم المذهب  •

 المصادر المعتمدة عند المالكية في نقل المذهب، والفتوى.

2 

13 

 معالم المذهب الشافعي.

 سيرة اإلمام الشافعي، والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي. •

 أبرز خصائص مذهبه إجماالً. •

 أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الشافعي، ومصادرها. •

 الشافعي.أبرز أعالم المذهب  •

 المصادر المعتمدة عند الشافعية في نقل المذهب، والفتوى.

2 

14 

 معالم المذهب الحنبلي.

 سيرة اإلمام أحمد، والظروف المؤثرة في تميز منهجه الفقهي. •

 أبرز خصائص مذهبه إجماالً. •

 أبرز المصطلحات المتداولة في المذهب الحنبلي، ومصادرها. •

 الحنبلي.أبرز أعالم المذهب  •

 المصادر المعتمدة عند الحنابلة في نقل المذهب، والفتوى.

2 

 30 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
 المحاضرة. - .آداب طالب العلم عرف الطالب أن ي

 

االختبارات  -

 التحريرية.

 تقويم األبحاث الواجبات الفرديةالمذاهب األربعة وأصولها  أن يلخص 1.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .ومصطلحاتها وكتبها

 
أن يشرح مفهوم الشريعة 

 األسئلة الشفوية الحوار والمناقشة وخصائصها.

 المهارات 2.0

2.1 
ما امتازت به الطالب  أن يستنتج

 الشريعة عن غيرها.
 األسئلة الشفوية العصف الذهني

2.2 
أن يضيف أجوبة جديدة على  

 الشبهات الواردة على الشريعة.
 تقويم األبحاث واجبات فردية

2.3     

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يرجح الطالب بين األقوال المختلفة 

 .في المسائل الفقهية
 تقويم المناقشات المجموعاتأسلوب 

3. 2 
أن يميز بين مراحل الفقـه وخصـائص 

 كل مرحلة.
 األسئلة الشفوية الحوار والمناقشة

 تقويم األبحاث واجبات فردية أن يقارن بين المذاهب األربعة. 3 .3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الفصل األنشطة والمشاركة 1
 %10 طوال الفصل تكاليف جماعية 2
 %20 العاشر االختبار الفصلي التحريري 3
 %60 السادس عشر االختبار النهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم -

 .تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم -

 .إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب -

 .اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين -

 .تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -

 .الطالب في مختلف االنشطة بالكليةاشراك  -

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

 المدخل لدراسة الشريعة د.عبدالكريم زيدان للمقرر المرجع الرئيس
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 المساندةالمراجع 

 أوال: الكتب الشاملة لموضوعات المقرر، ومنها:  
 اإلسالمي، للدكتور/ عمر األشقر. المدخل إلى الشريعة والفقه    -1
 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، للدكتور/ ناصر الغامدي.    -2

 ثانيا: الكتب الخاصة بموضوع اآلداب، وأدب الطلب: 
 اآلداب الشرعية والمنح المرضية، البن مفلح.   -1
 جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر.   -2
 السامع للخطيب البغدادي. الجامع ألخالق الراوي وآداب    -3
 تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم البن جماعة.   -4
 مقدمة المجموع لإلمام النووي.   -5
 حلية طالب العلم، للدكتور/ بكر أبو زيد.   -6
 من هدي السلف في طلب العلم، للدكتور/ محمد بن مطر الزهراني.   -7
 هللا العصيمي.     تعظيم العلم، للدكتور/ صالح بن عبد   -8

 ثالثا: الكتب الخاصة بتاريخ الفقه وأدواره: 
 الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي الفاسي.   -1
 تاريخ الفقه اإلسالمي لمحمد علي السايس.   -2
 دراسة تاريخية للفقه وأصوله، للدكتور/ مصطفى سعيد الخن.   -3
 ور. تاريخ الفقه اإلسالمي، للدكتور/ إلياس درد   -4
 تاريخ الفقه اإلسالمي وأصوله، للدكتور/ يوسف البدوي.   -5

 رابعا/ الكتب الخاصة بالمذاهب الفقهية: 
المذهب   -3اصطالح المذهب عند المالكية  -2المذهب عند الحنفية  -1

 عند الشافعية. ثالثتها للدكتور/ محمد إبراهيم علي. 
 القادر بن بدران. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد    -4
 مقدمة في المذهب الحنبلي، للشيخ علي الهندي.   -5
المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات   -6

 األصحاب، للدكتور/ بكر أبو زيد. 
 البحث الفقهي.. للدكتور/ إسماعيل عبد العال.   -7
 مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم الظفيري.   -8
األربعة: أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها، تأليف:  المذاهب الفقهية  -9

وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 بالكويت. 

 خامسا: كتب أخرى متنوعة: 
 رفع المالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية.   -1
 .التركي أسباب اختالف الفقهاء، للدكتور/ عبد هللا    -2

 اإللكترونيةالمصادر 

  https://islamhouse.comموقع الفقه اإلسالمي  -1

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  -2

http://www.alifta.net    

 http://www.nwazel.comمجلة األصول والنوازل-3

مجلة الجمعية الفقهية -4

https://islamhouse.com/
http://www.alifta.net/
http://www.nwazel.com/
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 /http://www.alfiqhia.org.saالسعودية

مجلة كلية الشريعة بجامعة أم -5

  https://uqu.edu.sa/page/ar/967القرى

ــة -6 ــة العامــــــــــــ ــة الرئاســــــــــــ ــوث العلميــــــــــــ للبحــــــــــــ

 http://www.alifta.comواإلفتاء

 المكتبة الشاملة  -7

 جامع الفقه اإلسالمي -8

 

  ىأخر

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. .1

 مجلة البحوث اإلسالمية. .2

 مجلة العدل. .3

 مجلة القضائية. .4

 اإلسالمي.مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم  .5

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة تضم خمسين مقعداً ) الحد األقصى للشعبة ( -1

 معمل تعلم الكتروني. -2

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

 بروجكتور  -1

 حاسب آلي  -2

 سبورة ذكية -3

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

محتويـــات المقـــرر الدراســـي 

 ومفرداته.

ــة  ــاء هيئـــ ــالب وأعضـــ الطـــ

 التدريس.

ــل  ــة تتمثــ ــراءات مراقبــ إجــ

 الجودة فيما يلي:

ــائج  ــة نتـــ ــل ودراســـ تحليـــ

ــة  ــويم الطلبــ ــتمارات تقــ اســ

 للمقررات الدراسية.

ــرق فاعلية اسـتراتيجيات تـدريس  ــدريس وف ــة الت ــتاذ عضــو هيئ ــيم األســ اســــتمارات تقيــ

http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alifta.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 للمقررات الدراسية. المراجعة الداخلية للبرنامج. المقرر الدراسي.

فاعلية أساليب وطـرق تقـويم 

 الطالب في المقرر.  

ــدريس  ــة التــــ ــو هيئــــ عضــــ

والمــــــــراجعين الــــــــداخليين 

ــادة  ــرق عمـ ــارجيين وفـ والخـ

 الجودة.

ــائج  ــة نتـــ ــل ودراســـ تحليـــ

ــلية  ــة الفصـ ــارات الطلبـ اختبـ

ــررات  ــي المقــ ــة فــ والنهائيــ

 الدراسية للبرنامج.

مدى تحصيل مخرجات الـتعلم 

 للمقرر الدراسي.

البرنامج وخبـراء عمـادة قيادة 

 الجودة.

الفحـــص والتـــدقيق الـــدوري 

والفصـــلي مـــن قبـــل قيـــادات 

البرنــــامج وخبــــراء عمــــادة 

 التطوير والجودة.

مصادر التعلم المحددة للمقرر 

 الدراسي.

قيادات البرنامج، تقويم نظـراء 

 من المتخصصين.

الفحـــص والتـــدقيق الـــدوري 

ــادات  ــل قيـ ــن قبـ ــلي مـ الفصـ

ـ  ــراء ـمــ ــامج والنظــ ن البرنــ

 المتخصصين.
   

   

 

 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

 (مباشرمباشر وغير )يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 السابعة رقم الجلسة

 هر29/3/1441 تاريخ الجلسة

 يعتمد ،،،

 رئيس قسم الدراسات القضائية      

             
 أ.د. ناصر بن محمد مشري الغامدي

 


