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 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية      :  1440    -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -والدراسات اإلسالمية الشريعةالقسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 1
 0101611-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  تطبيقات أصولية على آايت القرآن الكرمي  1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  ماجستري  يف أصول الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي األول  4
 ات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد. املتطلب5
 ال يوجد   -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: طالب وطالبات 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 احملاضرات التقليدية قاعات  •
  :80 النسبة% 

    
 التعليم اإللكرتون  •

  :20 النسبة% 
    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •
    
  النسبة:   ابملراسلة  •

    
   النسبة:   أخرى تذكر •

 تعليقات: ال يوجد. 
 

 األهداف  -ب



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .1

 أن يرتبط الطالب ابملصدر األول للتشريع الستخراج ما حواه من مباحث أصولية   .2

 أن ينمي الطالب ملكته األصولية بتكرار النظر والتدبر يف آايت القران الكرمي  .3

 أن يكتسب الطالب خربة يف صياغة القواعد األصولية واللغوية  .4

 يا .أن يتمكن الطالب من حتليل النصوص بصفة عامة حتليال أصول .5

 أن يتقن الطالب استنباط القواعد األصولية من اآلايت القرآنية.  .6

لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،   -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط    -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مقرتحات للتطوير: 
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. .1

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. .2

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. .3

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم   .4

علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، وبناء  ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات  .5
 على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر. .6

 لربانمج(. وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل ا -ج
 وصف عام للمقرر: 

 يتناول هذا املقرر: التطبيق األصويل على النص القرآن يف موضوعات فقهية خمتلفة أو على سور قرآنية  بعينها.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس   عدد األسابيع  قائمة املوضوعات 

فيها    .1 املؤلفة  الكتب  وأشهر  ونشأهتا  األصولية  التطبيقات  مفهوم  مقدمة يف 
 ومنهج التطبيق وضوابطه .

1 2 



 6 3 تطبيق على آايت األحكام يف ابب العبادات   .2

 6 3 تطبيق على آايت األحكام يف ابب املعامالت  .3

 6 3 تطبيق على آايت األحكام يف ابب األحوال الشخصية .4

 6 3 تطبيق على آايت األحكام يف أبواب متفرقة   .5

 4 2 تطبيقات أصولية على سور قرآنية خمتارة  .6

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

معامل أو  دروس إضافية  حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية 
 2     2 الساعات املعتمدة 

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -ساعات الدراسة عدد  .3

 ساعات  6
 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  .4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق   : ضع طرق التقييماثلثاً  -

ال تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جم
 من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
التعرف  .د 1-1 يف  القرآن  النص  أمهية  على  الطالب  يتعرف  أن 

 على القواعد األصولية 
 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية   -
 

 االختبارات التحريرية -
تقومي املناقشات أثناء  -

 احملاضرة 



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يذكر الطالب ضوابط استخراج القواعد من  .ذ 1-2

 النص ألقرآن 

   

 إعداد التقارير -
إلقاء وعرض التقارير  يف برامج    -

 العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير  -
 والتمارين 

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية

 تقومي األقران-
 

 املهارات املعرفية  2
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

أن ينمي الطالب ملكته األصولية بتكرار النظر   . ر 
 والتدبر يف آايت القرآن الكرمي 

أن يكتسب الطالب خربة يف صياغة القواعد   . ز 
 األصولية واللغوية 

أن يتمكن الطالب من حتليل النصوص بصفة  .س
 عامة حتليال أصوليا . 

أن يستحضر الطالب القاعدة األصولية بشروطها   -
 وضوابطها عند التطبيق على النص القرآن 

 البحث واالستقصاء  -
 اإللقاء وعرض املعلومات -
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف مصادر  -

 املعلومات 
حلقات النقاش اجلماعية   -

 واحلوارات املتبادلة
 التفكري الناقد -

 االختبارات  -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث 
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة  .1 3-1

 العلمية والدقة 

واختالف أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب   .2
 اآلراء ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي 

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . .3

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار. .4

أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات   .1
 املقرر

التواصل الفعال مع  -
اجلهات املختلفة للحصول 

 على املعلومة

عرض الطالب   -
 للتقارير

تكوين فريق فقهي  -
 وإدارته 

 التدريس التباديل -

 إدارة حلقة النقاش -

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -
 قياس ردود األفعال  -
مالحظة أداء الطالب  -

 وتسجيل امللحوظات
 قياس ردود األفعال  -
 تقبل الرأي اآلخر -
 النقاشاملشاركة يف  -
 



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
املشاركة الفاعلة يف  -

 انشطة املادة الصفية

 املناظرة الفقهية -

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب واملواقع  4-1

 االلكرتونية 
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير والواجبات املتعلقة 

 ابملقرر وموضوعاته 
التقنية يف التواصل مع األستاذ  أن يكون قادرا على استخدام 

 والزمالء يف املقرر
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب من خالل 

 التقاريراليت يقدمها

 احملاضرات الصفية -

استخدام التقنية يف  -
 إجراء البحوث

تقدمي املادة العلمية  -
 ابستخدام أجهزة العرض

 التقارير العلمية  -

تقومي األداء  -
 أثناء العرض 

تقومي الرجوع   -
 للمواقع اإللكرتونية

تقومي التقارير  -
 الكتابية

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

شفهي،  م تقدمي  خطابة،  مقال،  مجاعي، كتابة  مشروع  اختبار،  )مثال:  املطلوبة  التقومي  مهام 
 مالحظة......اخل( 

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  من  نسبته 
 النهائي

 20 مستمر حضور ومشاركة   1

الثالث  حبث  2 األسبوع 
 عشر

20 

السادس  االختبار النهائي   3 األسبوع 
 عشر

60 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .1
ع أن ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 الساعات املكتبية .1



 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتون .2

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  .3

  

 مصادر التعلنم . أ
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 أحكام القرآن لإلمام الشافعي   .1

 أحكام القران للجصاص  .2

 أحكام القرآن البن العريب  .3

 التفسري الكبري للرازي .4

 البيان يف بيان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم  .5

 اإلشارات اإلهلية اىل املباحث األصولية للطويف   .6

 اإلكليل يف استنباط علوم التنزيل للسيوطي  .7

 التحرير والتنوير البن عاشور   .8

 أضواء البيان للشنقيطي  .9

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -1
 جبامعة األزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون  -2
 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .  -3
 جملة جممع الفقه اإلسالمي.-4
 .تصدرها املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت  -5
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
  http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1
   https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 جمالس االصوليّي : -2
 

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املكتبة األصولية  .1

 املكتبة الشاملة  .2

 اجلامع للرتاث   .3

 املوسوعة الفقهية الكويتية  .4

 معلمة زايد .5

 
 املرافق املطلوبة  .ب

تربات،  بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ
 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبان )قاعات  .1
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .2
 جهاز كمبيوتر  -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض .1

  
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  ز. 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  .1
 استبانة تقومي املقرر .2
 .تنظيم لقاءات مجاعية بّي القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر .3
 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتون خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتون.  .4

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 تقومي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –
 إجراءات تطوير التدريس: .3
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي −



 .ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بّي أعضاء هيئة التدريستنظيم  −
 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   -       

 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي،  .4

 من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. -
 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة  -
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5
 تقارير املقررات بشكل دوري.مراجعة  –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -
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 اسم املقرر: دالالت األلفاظ  

 0101612-4رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-4اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية :القسم-الكلية

 
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  2
 0101612-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه: دالالت األلفاظ 1 .1
 4. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري أصول الفقه3 .3

 ه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذ

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .6
 التعليمية: احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية  •
 :80 النسبة % 

    

 التعليم اإللكرتون •
 :20 النسبة % 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  •

    



  النسبة:  ابملراسلة •

    

  النسبة:  أخرى تذكر  •
 

 تعليقات: 

 

 األهداف 3
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 أن يتعرف الطالب على مباحث دالالت األلفاظ عند األصوليّي.  . أ

 أن يتقن الطالب مهارة استثمار األحكام الشرعية من ألفاظ النصوص بنظرة مشولية.  .ب

 األلفاظ.أن يفرنق الطالب بّي مناهج املدارس األصولية يف تقسيم دالالت  .ج

أن يدرك الطالب مناهج األصوليّي يف استنباط األحكام من ألفاظ النصوص حبسب أقسام األلفاظ ابعتباراهتا   .د
 املختلفة. 

 أن ينمي الطالب امللكة االستداللية اللفظية الدقيقة لديه.  .ه

لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات   -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر.  .6



 لمقرر من جلنة الدراسات العليا ابلقسم. املراجعة الدورية ل .7

 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا املقرر. .8

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل  -
 الربانمج(.  

 وصف عام للمقرر:
على  داللتها  وطرق  تقسيمها،  األصوليّي يف  ومناهج  املختلفة،  ابعتباراهتا  األلفاظ  معرفة دالالت  املقرر:  هذا  يتناول 

 فاظ ابعتبار داللتها، ومعرفة أحكام الدالالت، ومراتبها عند التعارض.األحكام وأقسام األل
 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .2

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 8 2 أقسام األلفاظ ابعتبار وضع اللفظ للمعىن: )العام واخلاص، املطلق واملقيد، ...(. 
 8 2 أقسام األلفاظ ابعتبار وضع اللفظ للمعىن: )... األمر والنهي، املشرتك(.

 4 1 أقسام األلفاظ ابعتبار استعماهلا: )احلقيقة واجملاز، الصريح والكناية(.  
الواضحة:  األلفاظ  األول:  القسم  املعىن وخفائه:  األلفاظ ابعتبار ظهور  أقسام 
 عند اجلمهور: )الظاهر، النص(، وعند احلنفية: )الظاهر، النص، املفسر، احملكم(. 

2 8 

املتشابه(، وعند  )اجململ،  اجلمهور:  الواضحة: عند  األلفاظ غري  الثان:  القسم 
 ل، املتشابه(. العالقة بّي الظاهر واملؤول.  احلنفية: )اخلفي، املشكل، اجملم

2 8 

أقسام األلفاظ ابعتبار داللتها على معناها وضعاً: )داللة املطابقة، داللة التضمن، 
 داللة االلتزام(. 

1 4 

أقسام األلفاظ ابعتبار كيفية داللتها على األحكام: عند احلنفية: )عبارة النص، 
 داللة االقتضاء(.إشارة النص، داللة النص، 

1 4 



)داللة  احلنفية:  عند غري  األحكام:  على  داللتها  ابعتبار كيفية  األلفاظ  أقسام 
املنطوق: املنطوق الصريح، املنطوق غري الصريح. داللة املفهوم: مفهوم املوافقة،  

 مفهوم املخالفة، أنواع مفهوم املخالفة(.  

2 8 

 8 2 أحكام الدالالت، مراتب الدالالت عند التعارض.  
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .3
معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 

 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل األسبوع:   -عدد ساعات الدراسة  .4

 ساعة 12

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  .5

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
التعلم أوالً  .ت املطلوب يف جماالت  للقياس حسب  قابلة  تكون  املقرر، حبيث  تعلم  اجلدول مبخرجات  مبلء  قم   :

 املناسبة.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. اثنياً  .ث
التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات : ضع طرق  اثلثاً  .ج

تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه  
 .ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
أن يتعرف الطالب على أمهية دالالت األلفاظ  .4 1-1

 عند األصوليّي 
 إلقاء احملاضرات. .5

 

احلوار  .6
 واملناقشة.

تقسيم  أن   1-2 يف  األصوليّي  مناهج  على  الطالب  يتعرف 
 دالالت األلفاظ وطرق داللتها على األحكام

إبعداد  الطالب  تكليف 
 البحوث والتقارير العلمية.

يف  املشاركة 
العملية  التدريبات 

 داخل القاعة. 

أن يتعرف الطالب على الوسائل العلمية اليت تدرك هبا  1-3
 دالالت األلفاظ.

إبعداد تكليف   الطالب 
 البحوث والتقارير العلمية.

البحوث  إعداد 
 والواجبات. 

 
 املهارات املعرفية 2
ما   2-1 وبّي  األلفاظ  دالالت  علم  بّي  الطالب  يفرق  أن 

 يشبهه من العلوم .
 احلوار واملناقشة. التعليم التعاون

ألفاظ   2-2 من  الشرعية  األحكام  الطالب  يستثمر  أن 
 مشولية.النصوص بنظرة 

 اآلالت والوسائل اليت تدرك هبا دالالت األلفاظ.  على

احلوار بّي الطالب ومع 
 الطالب.

البحوث  إعداد 
 والواجبات. 

أن يعدد الطالب الفروع الفقهية املناسبة لكل قسم من  2-3
 أقسام دالالت األلفاظ. 

العرض احلاسويب ملفردات 
 املقرر. 

 االختبار التحريري. 

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
األعمال   التعليم التعاون احلوار اهلادف من خالل املناقشة. 3-1 تقومي 

بشكل  الفردية 
 دوري.



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

ومع   العمل بروح الفريق. 3-2 الطالب  بّي  احلوار 
 الطالب.

األعمال   تقومي 
بشكل  اجلماعية 

 دوري.
ملفردات   حملتوايت املقرر. التشجيع والتحفيز للتطبيق العملي  3-3 احلاسويب  العرض 

 املقرر. 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنمية قدرات الطالب من خالل استخدام التكنولوجيا  4-1

 احلديثة. 
استخدام الربامج احلاسوبية 
يف  االلكرتونية  واملواقع 
وأوراق   البحوث  إعداد 

 العمل. 

 

تنمية قدرات الطالب على الربط بّي القاعدة واملبحث  4-2
 األصويل وبّي أمثلتها الفقهية.

  احلوار واملناقشة.

  العصف الذهين. التحليل والشرح والبيان. تنمية مهارة اإللقاء ومهارة 4-3
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .6
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  نسبته من 

 النهائي
 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

2 
األسبوع   البحث 

 الثالث عشر 
20 % 



3 
األسبوع   النهائي االختبار 

 السادس عشر 
60 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم  .6
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 

 

 مصادر التعلنم  .7
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 األصول، للجصاص.الفصول يف  .ش

 كشف األسرار، عبد العزيز البخاري. . ص

 التلويح، التفتازان. . ض

 إحكام الفصول، الباجي. . ط

 نفائس األصول، القرايف. . ظ

 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، الرجراجي.  .ع

 املستصفى، الغزايل. .غ

 اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي. .ف

 قواطع األدلة يف أصول الفقه، السمعان. .ق



 أصول الفقه، أبو يعلى.العدة يف  .ك

 التحبري شرح التحرير، املرداوي. .ل

 املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشريع اإلسالمي، أ. د. حممد فتحي الدريين. .م

 تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، أ. د. حممد أديب الصاحل.  .ن

 أصول الفقه اإلسالمي، أ. د. حممد مصطفى شليب. .ه

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد  2

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية   .7

 جبامعة األزهر فرع القاهرة    –جملة كلية الشريعة والقانون  .8

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .  .9

 جملة جممع الفقه اإلسالمي. .10

 .اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جمال التخصص .11

 جملة األصول والنوازل   .12

 جملة أصول التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة .13

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

 املكتبة الوقفية.  .7

 األصوليّي. جمالس  .8

 املكتبة الشاملة. .9



 املكتبة األصولية. .10

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

  http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع : 

  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 جمالس االصوليّي : -2

 املرافق املطلوبة  .8
املرافق مبا يف ذلك حجم   الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل  بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .2

  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 اانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البي  .3
 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض .4
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .5
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .4
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1

 االستباانت.  .2
 البحوث وأوراق العمل الفصلية. .3
 االختبارات الفصلية والنهائية.  .4
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .2

 املراجعة الفصلية للمقرر من قبل جلنة التطوير ابلقسم. 

 املراجعة اخلارجية.

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 استباانت متعددة من: القسم/ الكلية/ اجلامعة.
 إجراءات تطوير التدريس:  .3
 العناية بنتائج االستباانت ونتائج تقومي الطالب. −
 األخذ بتوصيات جلان القومي. −
 التدريس.حضور الدورات املتعلقة بتطوير مهارات  −
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة   .4

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من   تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.
 عشوائية من اختبارات الطلبة تصحيح عينة  

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5

 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  –
 أعضاء القسم لتقومي املقرر عقد ورش عمل مع  -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -

 

 

  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: دراسات نصية يف املصادر األصولية  
 0101613-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 التعليمية: جامعة أم القرى اسم املؤسسة  1440-2-13اتريخ التوصيف:

 قسم الشريعة-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  القسم:-الكلية
 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 4

 0101613-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسات نصية يف املصادر األصولية 1 .8
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري ـ ختصص أصول فقه. الربانمج )أو 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول4 .11
 هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .13
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .14
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية  •

 :80 النسبة % 
    
 اإللكرتونالتعليم  •

 :20 النسبة % 
    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  •
    
  النسبة:  ابملراسلة •
    
   النسبة:  أخرى تذكر  •

 تعليقات: 
 



 األهداف 5
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1
 أن يتعرف الطالب على املدارس األصولية على مدى اتريخ هذا العلم، ودورها يف البحث األصويل،   .9

 أن يفرق الطالب بّي اخلصائص اليت تتميز هبا كل مدرسة يف طريقة التصنيف والتبويب والتحرير.    .10

 أن يعدد الطالب أبرز املصادر املؤلفة يف كل مدرسة من املدارس األصولية.  .11

 الطالب مهارات فهم النصوص األصولية، وحتليل مضامينها العلمية. أن يتقن  .12

لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات   -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مقرتحات للتطوير:
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. .1

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  .2

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. .3

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  .4

علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر  ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات  .5
 والطالب، وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر. .6

تكليف الطالب بتحليل بعض النصوص من تفاسري الفقهاء وشروح أحاديث األحكام  وكتب اخلالف العايل   .7
 عملي  لعلم ختريج الفروع على األصول  وربط ذلك بتطبيق

 تكليف الطالب مبتابعة اإلعمال العلمية والبحثية املستجدة يف علم ختريج الفروع على األصول
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .و

 أو دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 



يتناول هذا املقرر: دراسة عدد من أهم املصادر األصولية، تتوزع على املدارس األصولية املعروفة؛ وهي مدرسة املتكلمّي، 
ومدرسة احلنفية، ومدرسة اجلمع بّي الطريقتّي، واملدرسة األصولية املعاصرة؛ ويقف الطالب على مجلة من املصادر املؤلفة 

ابلدراسة التحليلية لنصوصها، والنظر يف مناهج التأليف وطرائق التقرير العلمي ملسائل األصول يف كل   فيها، ويتناوهلا
مصدر؛ والتعرف على خصائص كل مدرسة من املدارس األصولية، وإسهاماهتا يف البحث األصويل، ومواطن اإلضافة 

 واإلبداع. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  املوضوعاتقائمة 
 ساعات التدريس  األسابيع 

 دراسة عدد من أهم املصادر األصولية يف مدرسة املتكلمّي، ويُراعى يف ذلك:
 اختيار ما ال يقل عن ثالثة مصادر من أهم مصادر هذه املدرسة. .و
احلرص على أن متثل هذه املصادر مراحل زمنية خمتلفة من عمر هذه   . ي

 املدرسة.
 خالل ثالثة جوانب: دراسة كل مصدر من  .أأ

 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب. 
 اجلانب الثان: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.

يف  املؤلف  بطريقة  الصلة  ذات  امللحوظات  ومناقشة  رصد  الثالث:  اجلانب 
 التصنيف. 

4 8 

 احلنفية، ويُراعى يف ذلك: دراسة عدد من أهم املصادر األصولية يف مدرسة 
 اختيار ما ال يقل عن ثالثة مصادر من أهم مصادر هذه املدرسة. .1
احلرص على أن متثل هذه املصادر مراحل زمنية خمتلفة من عمر هذه   .2

 املدرسة.
 دراسة كل مصدر من خالل ثالثة جوانب:  .1

 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب. 
 من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.اجلانب الثان: اختيار نصوص 

4 8 



يف  املؤلف  بطريقة  الصلة  ذات  امللحوظات  ومناقشة  الثالث:رصد  اجلانب 
 التصنيف. 

دراسة عدد من أهم املصادر األصولية يف مدرسة اجلمع بّي الطريقتّي، ويُراعى 
 يف ذلك:

 اختيار ما ال يقل عن مصدرين من أهم مصادر هذه املدرسة. .1
احلرص على أن متثل هذه املصادر مراحل زمنية خمتلفة من عمر هذه   .2

 املدرسة.
 دراسة كل مصدر من خالل ثالثة جوانب:  .3

 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب. 
 اجلانب الثان: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.

ب الصلة  ذات  امللحوظات  ومناقشة  الثالث:رصد  يف اجلانب  املؤلف  طريقة 
 التصنيف. 

4 8 

 دراسة عدد من أهم املصادر األصولية عند املعاصرين، ويُراعى يف ذلك:
 اختيار ما ال يقل عن مصدرين من أهم مصادر هذه املدرسة. .1
احلرص على أن متثل هذه املصادر مراحل زمنية خمتلفة من عمر هذه   .2

 املدرسة.
 جوانب: دراسة كل مصدر من خالل ثالثة  .3

 اجلانب األول: التعريف ابملؤلف والكتاب. 
 اجلانب الثان: اختيار نصوص من الكتاب للتدرب على فهم أسلوب املؤلف.

يف  املؤلف  بطريقة  الصلة  ذات  امللحوظات  ومناقشة  الثالث:رصد  اجلانب 
 التصنيف. 

3 6 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .9



معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 
 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .10

 ست ساعات 
 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .11

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
للقياس حسب  أوالً  - قابلة  تكون  املقرر، حبيث  تعلم  اجلدول مبخرجات  مبلء  قم  التعلم :  املطلوب يف جماالت 

 املناسبة.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثلثاً  -

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال تعلم املقرر املستهدفة وطرق 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
معرفة اخلصائص ومناهج التأليف يف املدارس األصولية  1-1

 املعروفة
 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية    -
 
 
 

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

التعرف على املصادر األصولية املختلفة ومواطن  1-2
 اإلضافة واإلبداع فيها 

احملاضرات  -
 واملناقشات 

 
 
 

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

 املهارات املعرفية 2
حتليل النصوص األصولية وإدراك ما فيها من مميزات أو  2-1

 ملحوظات.
 واالستقصاء البحث  -
 اإللقاء وعرض املعلومات -
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

 اجلماعية واحلوارات املتبادلة
  التفكري الناقد -

 االختبارات  -
التقومي املستمر   -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 حماكاة أفضل النماذج يف تقرير املعلومات األصولية 2-2
القدرة على البحث يف املصادر األصولية ابختالف  2-3

 مدارسها 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التواصل الفعال  - قيادة الفريق بنجاح  3-1

مع اجلهات املختلفة  
 املعلومةللحصول على  

عرض الطالب  -
 للتقارير 

تكوين فريق   -
 فقهي وإدارته

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

-  

 التدريس التباديل - حتمل املسئولية اجلماعية والفردية  3-2

إدارة حلقة  -
 النقاش 

املشاركة الفاعلة  -
 املادة الصفيةيف أنشطة 

 املناظرة الفقهية  -

 

قياس ردود   -
 األفعال

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش 

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 تقدمي علم األصول بكل كفاءة واقتدار

 احملاضرات الصفية -

استخدام التقنية  -
 يف إجراء البحوث

 

تقومي   -
 األداء أثناء العرض 

 

4-2 

 تصميم عروض الكرتونية يف موضوعات املقرر

تقدمي املادة  -
العلمية ابستخدام أجهزة  

 العرض 

 التقارير العلمية 

تقومي   -
الرجوع للمواقع 

 اإللكرتونية

تقومي التقارير 
 الكتابية 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق  5-1

 



 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .12
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  نسبته من 

 النهائي
 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  2

األسبوع   البحث  3
 الثالث عشر 

20 % 

األسبوع   النهائي االختبار  4
 السادس عشر 

60 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم  .7
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 مصادر التعلنم  .ح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
علم األصول على طريقة املتكلمّي؛ ومنها: الرسالة لإلمام الشافعي، والتقريب واإلرشاد أليب بكر  املؤلفات يف    -1

 الباقالن، والربهان إلمام احلرمّي اجلويين، واملستصفى أليب حامد الغزايل... إخل.

يف األصول املؤلفات يف علم األصول على طريقة األحناف؛ ومنها: أصول الكرخي، وأصول الشاشي، والفصول    -2
 أليب بكر اجلصاص، وتقومي األدلة أليب زيد الدبوسي... إخل.

املؤلفات يف علم األصول على طريقة املتأخرين؛ ومنها: بديع النظام البن الساعايت، والتوضيح على التنقيح لصدر   -3
 الشريعة البخاري، ومجع اجلوامع للتاج السبكي... إخل.

عاصرين؛ ومنها: إرشاد الفحول للشوكان، وتسهيل الوصول لعبد الرمحن احملالوي، املؤلفات يف علم األصول عند امل  -4
 وأصول الفقه حملمد زكراي الربديسي... إخل.

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 املقدمة البن خلدون.  -1



 الفكر األصويل لعبد الوهاب أبو سليمان. -2

 أصول الفقه اترخيه ورجاله، لشعبان إمساعيل.-3

 جملة األصول والنوازل.  -4

 جملة أصول التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة. -5

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 صول ومقاصد الشريعة.موقع اجلمعية العلمية السعودية لعلم األ -1
 حساب مجعية أصول على مواقع التواصل -2
 املكتبة الوقفية. -3
 املكتبة الشاملة.-4
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 املكتبة األصولية  .5

 املكتبة الشاملة  .6

 اجلامع للرتاث  .7

 املوسوعة الفقهية الكويتية   .8

 معلمة زايد .9

 املرافق املطلوبة  .خ
املقاعد داخل   الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبان )قاعات   .7

  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .8
 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض .9

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10



 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .7
5.  

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .8
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  .6

 استبانة تقومي املقرر  .7

 .تنظيم لقاءات مجاعية بّي القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر .8

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتون خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتون.  .9

 تيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتا .9
 تقومي األقران  – .10
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.   – .11
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .12
 تقومي األقران  – .13
 الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة. إعداد تقرير املقرر   – .14
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .15
 إجراءات تطوير التدريس:  .16
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي −

 .أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بّي  −

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات  - 3       
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .17

تدريس من  هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة  
 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. -



 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة  -

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .18
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. – .19
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  – .20
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقومي املقرر  - .21
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. - .22

 
  



 
 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي 
 
 
 
 اسم املقرر: مقاصد الشريعة   
 0101614-4رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 دراسيمنوذج توصيف مقرر 
 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية      :  1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية :القسم-الكلية
 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 6
 0101614-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  مقاصد الشريعة 1 .15
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  ماجستري يف أصول الفقه  3 .17

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي األول 4 .18
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 5 .19
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .20
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي 7 .21
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية  •

 :80 النسبة % 
    
 التعليم اإللكرتون •

 :20 النسبة % 
    
  النسبة:  اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  •

    
  النسبة:  ابملراسلة •
    
  النسبة:  أخرى تذكر  •

 
 تعليقات: ال يوجد 



 األهداف 7
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .ز

 الشريعة وأمهيتها وعالقتها بغريها من األدلة الشرعية   أن يتعرف الطالب على حقيقة  مقاصد .13

 أن يتعرف الطالب على دور مقاصد الشريعة يف التعرف على أحكام النوازل   .14

 أن مييز الطالب بني املقاصد احلقيقية واملقاصد املتومهة  .15

 من نصوص الشرع وتعليالته  أن يتمكن الطالب من استنتاج القواعد املقاصدية .16

 أن يوازن الطالب بني املقاصد عند تعارضها .  .17

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسّي    -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 ة(.  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراس

 مقرتحات للتطوير:
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. -

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  -

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. -

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  -

ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر   -
 والطالب، وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع.

 يف عرض املادة العلمية للمقرر.  وإبداعيةتطبيق طرق جديدة  -

الدراسي   .8 املقرر  النشرة  وصف  يف  املستخدمة  نفسها  ابلطريقة  عام  وصٌف  هنا  املطلوب  )مالحظة: 
 التعريفية أودليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
يتناول هذا املقرر: مفهوم مقاصد الشريعة وأنواعها وأقسامها ومراتبها وأمهيتها وطرق التعرف عليها ووسائل احملافظة 

 وعالقتها بغريها من العلوم واألدلة ومنهج القدامى واحملدثني يف تناوهلا    -عليها 



 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .د

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

مبادئ علم مقاصد الشريعة والصلة بينها وبني علم الفقه وأصوله والسياسة 
 الشرعية وتعليل األحكام  

3 12 

ضرورية     ( الشارع  قصد  إىل  يرجع  ما  إىل  املقاصد   –  وحاجية  –تقسيم 
ومكمالت هلذه املراتب ( مقاصد عامة وخاصة  وحمققة ومظنونة   –وحتسينية  
 ... اخل  

3 4 12 

العرب، فهم   الشريعة على أسلوب  ) فهم  الشريعة لإلفهام  مقاصد وضع 
أمّية   أمة  العرب  أن  على  التبعية   –الشريعة  املعاين  من  األحكام  استفادة 

  – رفع احلرج    –كليف ابلشاق  الت   –والثانوية ، مقاصد الشريعة للتكليف  
 التكاليف ابحلد األوسط 

3 12 

ما يقبل    –املكلف من داعي اهلوى    مقاصد وضع الشريعة لالمتثال ) إخراج 
األصل   –الشريعة مرجع األحكام كلها    –النيابة من األعمال وما ال يقبلها  

شكر املتعم واالستمتاع ابلشريعة   –يف العبادات التعبد ويف العادات التعليل  
) 

3 12 

األعمال   ( املكلف  قصد  اىل  الراجعة  قصد    –ابلنيات    املقاصد  موافقة 
 –القيام ابملصلحة الذي يؤدي إىل إتالف النفس    –املكلف لقصد الشارع  

 احليل وأنواعها وأحكامها (   –إسقاط العبد حق نفسه دون حق هللا 

3 12 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .ذ

دروس   حماضرات 
 إضافية

معامل أو  
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق  



 60     60 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .ر

 ساعة  12
 

واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها   .ز
 تدريسها

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً 

ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب على حقيقة املقاصد ونشأهتا وتطورها  1-1

 وأشهر املصنفات فيها
 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -
 
 
 

االختبارات -
 التحريرية 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
الشريعة وترتيبها   أن يتعرف الطالب على أنواع  مقاصد 1-2

    عند تعارضها
 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -
 

االختبارات -
 التحريرية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 
 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 

أن يتعرف الطالب على دور مقاصد الشريعة يف التعرف 
 على أحكام النوازل 

   أن جيري الطالب املوازنة بّي املقاصد عند تعارضها  

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات 
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف   -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقوي املستمر  -

 للتقارير واألحباث 
 تقوي األقران -
 سجل املالحظة -
تقوي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
األمانة العلمية  أن يكون قادرا على تنمية  عوامل 3-1

 والدقة  

أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 أن يكّون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار املقاصدي.

 ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر  أن  يشارك

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير 

تكوين فريق فقهي 
 وإدارته 

 التدريس التباديل

 التقوي املستمر -
 األقرانتقوي  -
قياس ردود  -

 األفعال 
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود  -
 األفعال 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 إدارة حلقة النقاش

املشاركة الفاعلة يف 
 انشطة املادة الصفية 

 املناظرة الفقهية

 

تقبل الرأي   -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب   4-1

 االلكرتونيةواملواقع 
أن يصمم عروض إلكرتونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر 
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال  

 الكتايب من خالل التقاريراليت يقدمها

 لصفية احملاضرات ا

استخدام التقنية يف إجراء  
 البحوث

تقدي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض

 التقارير العلمية 

تقوي األداء أثناء 
 العرض

تقوي الرجوع 
للمواقع  

 اإللكرتونية 

تقوي التقارير  
 الكتابية 

 ( وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقوي  . س 
مهام التقوي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع 

احملدد 
 لتسليمه

من  نسبته 
 التقييم النهائي



 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

األسبوع   البحث  2
 الثالث عشر 

20 % 

3 
األسبوع   النهائي االختبار 

 السادس عشر 
60 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .بب
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  

  

 مصادر التعّلم  .4
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم  

 املوافقات للشاطب  

 الفروق للقرايف 

 مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور  

 إرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد ليعقوب الباحسني  

 مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية حممد سعد اليويب 

 مقاصد الشريعة لعالل الفاسي 



 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية  ليوسف البدوي 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جبامعة األزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون  

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .

 جملة جممع الفقه اإلسالمي. 

 .املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها 

 جملة األصول والنوازل  

  جملة أصول التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
  http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1
  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 جمالس االصوليّي : -2

 املكتبة الوقفية  

 موقع صيد الفوائد 

 شبكة األلوكة  

 حساب مجعية أصول على توتري 

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 املكتبة االصولية 

 املكتبة الشاملة 

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 

 معلمة زايد 

 
 املرافق املطلوبة .5

املقرر   املقاعد داخل  بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

  سيقاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكرا
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر  -برجكرت لعرض التقارير - شاشة عرض
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا

 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .10

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  −

 استبانة تقوي املقرر  −

 .تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر −

الربيد  − طريق  عن  أو   للقسم،  اتبع  لذلك  خمصص  إلكرتوين  موقع  على  الطالب  انطباعات  تلقى 
 اإللكرتوين. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 
 تقوي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –



 إجراءات تطوير التدريس: 
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقوي

 .مل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش ع  −

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   - 3       
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة  مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة  

 أخرى(: 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 تشكيل جلنة لتقوي أسئلة اختبار املقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .11
 قررات بشكل دوري. مراجعة تقارير امل –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقوي املقرر -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  -
 

 

  



 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 

 القواعد الفقهية اسم املقرر:   

 0101615-2رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 

   جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-7  اتريخ التوصيف: 

 ختصص أصول الفقه  - قسم الشريعة - الشريعة والدراسات اإلسالمية  :القسم-الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  8

 0101615-2 القواعد الفقهية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 أو دكتوراه  -. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول . 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 اجلامعي احلرم : . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 %80 النسبة:   .ح قاعات احملاضرات التقليدية •

    

 % 20 النسبة:   . ط التعليم اإللكرتون  •

    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( •

    

  النسبة:   ابملراسلة  •

    

  النسبة:   أخرى تذكر  •
 



 تعليقات 

 األهداف  -ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟  .1

 أن يتعرف الطالب على عالقة القواعد الفقهية ابلفروع الفقهية. -

 أن يدرك الطالب أمهية القواعد الفقهية يف ضبط الفروع املتناثرة وحفظها. -

 أن يتعرف الطالب على عالقة القواعد الفقهية ابلقواعد األصولية ومدى التوافق واالختالف بينهما. -

 يقف الطالب على عالقة القواعد الفقهية ابخلالف الفقهي بني العلماء.أن  -

 أن يتعرف الطالب على بعض التطبيقات على القواعد الفقهية الكربى  -

 أن يتعرف الطالب على األحكام الفقهية للمسائل والنوازل املعاصرة من خالل القواعد الفقهية. -

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  وحتسّي  لتطوير    -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط   .2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 مقرتحات للتطوير:      

 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. 

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. 

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، وبناء على احلاجة ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية ت
 املستقبلية للواقع. 

 تطبيق طرق جديدة  وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي    -ج
 وصف عام للمقرر:



يتناول هدا املقرر نبذة عن مبادئ القواعد الفقهية، ويعىن بتتبع القواعد الفقهية الكربى والضوابط من الكتب الفقهية 
القدمية،  ودراسة عدد من القواعد املشرتكة بّي القواعد الفقهية واألصولية، والوقوف على أكرب قدر ممكن منها ومن 

 بربط القواعد الفقهية ابلنوازل املعاصرة، وتكوين ملكة لدى الطالب يستطيع تطبيقاهتا من املدوانت الفقهية،  كما يعىن
 من خالهلا إعمال القواعد الفقهية يف شىت جماالت الفقه، واستخراج األحكام الفقهية للمستجدات. 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

القانونية املبادئ   الفقهية، والقواعد  القواعد األصولية، والنظرايت  بينها وبّي  الفقهية، والفرق  القواعد  بعلم  املتعلقة 
 )املواد القانونية(.

2 4 

 4 2 دراسة املصادر املتعلقة بعلم القواعد الفقهية، وأثر املسار التارخيي يف تطور القاعدة الفقهية.

الفقهية )النصية، واالستقرائية(، وطرق التقعيد الفقهي، ومدى صحة االستثناء من القاعدة مصادر تكوين القواعد  
 الفقهية، وأثر ذلك يف اخلالف الفقهي، واالستدالل هبا على الفروع الفقهية، وأثر ذلك يف اخلالف الفقهين. 

2 4 

مع تدريب الطالب على رصد القواعد  عالقة القواعد الفقهية ابخلالف الفقهي، وتطبيقاهتا من خالل كتب الرتاث،  
 الفقهية من كتب الرتاث وإحصائها. 

3 6 

عالقة القواعد الفقهية ابخلالف الفقهي، وتطبيقاهتا من خالل النوازل املعاصرة، مع تدريب الطالب على رصد القواعد 
 الفقهية من فتاوى اجملامع الفقهية وإحصائها.

3 6 

 6 3 القواعد الفقهية واألصولية املشرتكة وحتليل العالقة بينها يف البناء واآلاثر على األحكام الشرعية دراسة تطبيقية لعدد من  

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
معامل أو  

 اجملموع  أخرى  تطبيق  استديو

 30  10   20 ساعات التدريس الفعلية 

 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .3

 ساعات  6



 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  .4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسقاثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً 

من كل مقرر خمرجات تعلم يف تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتض
 كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 املعرفة  1
 أن يتعرف على القواعد الفقهية ويفرق بينها وبني غريها مما يشاهبها.   1-1

 

 احملاضرات واملناقشات -

 اخلرائط املعرفية   -

االختبارات  -
 التحريرية 

تقوي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

 أن يتعرف الطالب على أثر املسار التارخيي يف تطور القاعدة بناء واستدالال.   1-2

 

 إعداد التقارير  -
يف    - التقارير   إلقاء وعرض 

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-

تقوي التقارير  -
 والتمارين 

تقوي إلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقوي األقران -

 
 أتثري التقعيد الفقهي يف الفروع الفقهية وفاقا واختالفا. أن يتعرف الطالب على   1-3

 

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد  -
 العصف الذهين -

األحباث  - مناقشة 
 أثناء احملاضرة 

 التقوي املستمر -
 تقوي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية  2



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

بّي   2-1 الربط  القـــــدرة على  الطـــــالـــــب  ميتلـــــك  والفروع أن  القواعـــــد 
 الفقهية.

 

 البحث واالستقصاء  -
 اإللقاء وعرض املعلومات  -
 كتابة التقارير   -
البحث والتتبع يف مصادر   -

 املعلومات 
 

 االختبارات  -
التقوي املستمر  -

 للتقارير واألحباث
 تقوي األقران  -
 

الفقهية  أن يكون قادرا على ختريج النوازل املعاصرة على القواعد  2-2
 الكربى، والقواعد املتفرعة عنها.

 

حلقات النقاش اجلماعية   -
 واحلوارات املتبادلة

 التفكري الناقد  -

 سجل املالحظة  -
تقوي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

ــتخراج القواعـــد الفقهيـــة من مظـــا ـــا يف  2-3 أن يتـــدرب على اســــــــــــ
 واملعاصرة.املدوانت الفقهية، وكتب قواعد الفقه القدمية  

 

 كتابة التقارير   -
البحث والتتبع يف مصادر   -

 املعلومات 
 

 سجل املالحظة  -
تقوي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 
البحث والتتبع يف مصادر   - أن يتمكن الطالب من إدراك العالقة بّي القواعد الفقهية واألصولية املشرتكة.

 املعلومات 
 

تقوي الرجوع إىل  -
 املعلوماتمصادر 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية والدقة   3-1

أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي 

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 من إدارة فريق احلوار الفقهي .  أن  يتمكن

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

التواصل الفعال مع اجلهات  
املختلفة للحصول على 

 املعلومة 

 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 

 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش

 التقوي املستمر -
 تقوي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال 
مالحظة أداء   -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود   -
 األفعال 

 تقبل الرأي اآلخر -



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

املشاركة الفاعلة يف أنشطة   
 املادة الصفية  

 املناظرة الفقهية  

 

املشاركة يف   -
 النقاش 

  

3-2    
 تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات  4
أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب واملواقع   4-1

 االلكرتونية
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير والواجبات 

 املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 والزمالء يف املقرراألستاذ 
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب من 

 اليت يقدمها   خالل التقارير

 احملاضرات الصفية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث 

تقدي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية  

تقوي األداء أثناء 
 العرض 

للمواقع تقوي الرجوع 
 اإللكرتونية

 تقوي التقارير الكتابية 

4-2    
 ( وجدت  املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق  5-1

 
 جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
تقدي  م خطابة،  مقال،  مجاعي، كتابة  مشروع  اختبار،  )مثال:  املطلوبة  التقوي  مهام 

 مالحظة......اخل(شفهي، 
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي 
 %20 مستمر  حضور ومشاركة  1

الثالث  البحث  2 األسبوع 
 عشر 

20% 

السادس   النهائي  االختبار  3 األسبوع 
 عشر 

60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .تت



ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  

 مصادر التعّلم  .6
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 تقرير القواعد وحترير الفوائد للحافظ ابن رجب -

 األشباه والنظائر للسيوطي -

 القواعد للمقري -

 اجملموع املذهب للعالئي -

 القواعد للحصين -

 األشباه والنظائر ابن جنيم -

 القواعد الفقهية حممد صدقي البورنوموسوعة  -

 القواعد الفقهية لألستاذ الدكتور يعقوب الباحسّي - 

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 جبامعة األزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون 

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .

 جملة جممع الفقه اإلسالمي. -4

 .اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جمال التخصص



 جملة األصول والنوازل

 عية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة جملة أصول التابعة للجم

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ملتقى املذاهب الفقهية.

 جمالس األصوليّي.

 ملتقى أهل احلديث

 املكتبة الوقفية.

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 4

 املكتبة األصولية 

 املكتبة الشاملة 

 اجلامع للرتاث

 برانمج املوسوعة الفقهية الكويتية 

 املرافق املطلوبة  .7
الدراسية  بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: 
 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 جهاز كمبيوتر  -رت لعرض التقاريربرجك  -شاشة عرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .10
 

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .12
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:  .13
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  −



 استبانة تقوي املقرر  −

 .تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر  −

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين. −

14.  
 اتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرت  .15
 تقوي األقران  –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.   –

 إجراءات تطوير التدريس:  .16
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقوي

 .عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش 

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   - 3       
الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .17 التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  إجراءات 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. 

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة 

 تشكيل جلنة لتقوي أسئلة اختبار املقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:  .18
 املقررات بشكل دوري.مراجعة تقارير  –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقوي املقرر -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  -
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 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية  •
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 التعليم اإللكرتون •

 :20 النسبة % 
    
 اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  •
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 األهداف -ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .1

 أن جييد الطالب االرتباط ابلرتاث األصويل من خالل ما يكتبه من حبوث يف مسريته العلمية 

 أن يتعرف الطالب على طريقة التعامل مع املصادر واملراجع واملواقع اإللكرتونية  

 أن يتدرب الطالب على إبداء الرأي واالستنتاج واإلبداع ابلضوابط العلمية 

 إحياء الرتاث اإلسالمي واحملافظة عليه.أن يسهم الطالب يف 

 أن يتقن الطالب مهارة حتقيق املخطوطات وفق املنهج العلمي الصحيح .

لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات   -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 يجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنت

 مقرتحات للتطوير:
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. -

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  -

 و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. استخدام تقنية املعلومات ، -

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  -

ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر   -
 والطالب، وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع.

 املادة العلمية للمقرر. وإبداعية يف عرضجديدة تطبيق طرق  -

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية   -ج
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 
املقرر :حقيقة املصادر واملراجع وكيفية صياغته وطرقة عمل فهارسه   يناول  التعامل مع  إعداده وكيفية  البحث وطريقة 

 . وحقيقة التحقيق ومقاصده وضرورته وشروطه وكيفيته ومناهجه ووسائله



 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس  األسابيع 

 اجلانب النظري   أوال :

 وآدابه .  – ومناهجه  -وأهدافه  –وغايته  –حقيقة البحث العلمي 

1 2 

 4 2 .ووسائل التعرف عليها –طرق االستفادة منها   –مراجعه  –مصادر البحث 

 4 2 مجع املادة العلمية وضوابطه وأساليبه التقليدية واحلديثة . 

 4 2 منه والتوثيق وطرقه . صياغة البحث واالقتباس وأنواعه  واهلدف

 2 1 متممات البحث : عالمات الرتقيم ومقدمة البحث وخامتته وفهارسه . 

وأمهيته التحقيق   للنشر وتوضيح   مفهوم  احملقق  النص  وإعداد  وشروطه وكيفيته 
 معامله وعمل الفهارس الالزمة له .

2 4 

: التطبيقي  الفصل   اجلانب  األقل خالل  على  إبجناز حبث   : الطالب  يكلف 
الفقه  بتوجيه من أستاذ املقرر يف اختيار  الدراسي يف أحد موضوعات أصول 
املوضوع. وكيفية صياغة عنوانه وطريقة وضع خطته . وبيان عناصر ها وطريقة 

ي  مجع املادة العلمية وكيفية صياغة البحث اخل ما درسه الطالب يف اجلانب النظر 
. وكذلك يكلف الطالب بتحقيق لوحة أو لوحتّي من إحدى خمطوطات أصول 
الفقه، مطبقا ما درسه يف اجلانب النظري ، من حيث نسخ املخطوط وضبطه  

 وتوضيح معامله .. اخل  

5 10 

   
   

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .2



معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 
 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 زايرة للمكتبة  20 ساعات التدريس الفعلية
االطالع  -

على 
الربجميات 
وقواعد 

املعلومات 
 اإللكرتونية

10  30 

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعات  6

 
 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات   .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً 

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املستهدفة وطرق  
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس  

 للمقرر 
 طرق التقومي 

 املعرفة 1



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 

املصادر   مع  التعامل  طريقة  على  الطالب  يتعرف  أن 
 واملراجع واملواقع االليكرتونية  

أن يعرف الطالب ماهية البحث العلمي وأمهيته وأهدافه  
 وخطوات العمل فيه  

 أن يذكر الطالب أساليب ومراحل مجع املادة العلمي 

وشروطه  وأمهيته  التحقيق   مفهوم  الطالب  يعرف  أن 
 وكيفيته وإعداد النص احملقق للنشر 

  

 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية    -
إلقاء وعرض التقارير  يف   -

 برامج العرض احلاسوبية
 
 

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

 أن يتعرف  الطالب على كتب  الرتاث األصولية  

الطالب   - ينمي   املخطوطات   أن  حتقيق  يف  مهارته 
 األصولية  

 أن مييز الطالب بّي أنواع املناهج العلمية املختلفة 

أن يتمكن الطالب من وضع منهج علمي يف ختصص 
   أصول الفقه.

 البحث واالستقصاء  -
 اإللقاء وعرض املعلومات -
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
النقاش حلقات  -

 اجلماعية واحلوارات املتبادلة
 التفكري الناقد -

 االختبارات  -
التقومي املستمر   -

 للتقارير واألحباث
 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
األمانة العلمية  أن يكون قادرا على تنمية  عوامل 3-1

 والدقة 

أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي 

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة للحصول 

 على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير 

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

أن يساهم الطالب يف تعليم زمالئه ما هي خطوات 
 البحث العلمي وكيفية إعداده ؟

 تكوين فريق فقهي وإدارته 

 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش 

املشاركة الفاعلة يف أنشطة 
 املادة الصفية 

 املناظرة الفقهية 

 

مالحظة أداء  -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات
قياس ردود   -

 األفعال
تقبل الرأي  -

 اآلخر
املشاركة يف  -

 النقاش 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب  أن ميارس مجع  4-1

 واملواقع االلكرتونية 
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر 
تايب أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الك

 من خالل التقاريراليت يقدمها 

 احملاضرات الصفية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث

تقدمي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض 

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية 

تقومي التقارير 
 الكتابية 

 احلركية )إن وجدت(املهارات النفسية  5
   ال تنطبق  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5



التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  نسبته من 
 النهائي

 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

3 
األسبوع   إعداد حبث تطبيقي  

 الثالث عشر 
20 % 

األسبوع   االختبار النهائي  4
 السادس عشر 

60 % 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم  .ثث

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتون

 خالل وسائل التواصل احلديثة التواصل من 

 مصادر التعلنم  .8
 األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه  د/ حممد عبد الغين سعودي ود/ حمسن امحد اخلضري   .4

 أصول البحث العلمي ومناهجه د/ امحد بدر 

 البحث الفقهي طبيعته وأصوله ومصادره د/ إمساعيل سامل عبد العال

 كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية د/ عبد الوهاب أبو سليمان 

 البحث العلمي حقيقته ومصادره ... د عبد العزيز الربيعة 

 كيف تكتب حبثا أو رسالة  د/ امحد شليب 

 مناهج حتقيق الرتاث بّي القدامى واحملدثّي د رمضان عبد التواب 



 م هارونحتقيق النصوص ونشرها أ/ عبد السال

 منهج البحث وحتقيق النصوص د / حيىي وهيب اجلبوري  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية   -1
 جبامعة األزهر فرع القاهرة  –جملة كلية الشريعة والقانون  -2
 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية . -3
 جملة جممع الفقه اإلسالمي.-4
 .اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جمال التخصص -5
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
  http://feqhweb.com/vb/f6.htmlالفقهية  على موقع : ملتقى املذاهب  -1
  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 جمالس األصوليّي : -2
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 املكتبة األصولية  -1

 املكتبة الشاملة 
 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية  
 معلمة زايد

 املرافق املطلوبة  .9
القاعات   املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل  بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .11
 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض .12
  

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .13
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  -ت
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -ث
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  .19

 استبا ة تقومي املقرر  .20

 .مالحظاهتم، وآرائهم حول املقررتنظيم لقاءات مجاعية بّي القسم والطلبة لالستماع إىل  .21

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتون خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتون.  .22

  -ج
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  -ح
 تقومي األقران  – -خ
 ومدى حتقق أهداف املادة. إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر   – -د
 إجراءات تطوير التدريس:  -ذ
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي −

 .تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بّي أعضاء هيئة التدريس −

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات  - 3       
 
 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  -ر

هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  
 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 ن اختبارات الطلبة تصحيح عينة عشوائية م



 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -ز
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  –
 أعضاء القسم لتقومي املقرر عقد ورش عمل مع  -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -
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 توصيف املقرر الدراسي 
 

 

 

 اسم املقرر: القياس  

 0101621-4رمز املقرر:   

 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 

 القرى اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم  1440- 2-13اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالميةالقسم: -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 10

 0101621-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه: القياس 1
 4. عدد الساعات املعتمدة:2
 الدراسي: برانمج املاجستري ـ ختصص أصول فقه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الثاين4
 األلفاظ. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: دالالت 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: التعارض والرتجيح 6
 . فرع أو فروع تقدي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 قاعات احملاضرات التقليدية  •
  :80 النسبة % 

    

 التعليم اإللكرتوين •
  :20 النسبة % 

    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  •

    

  النسبة:   ابملراسلة  •

    



  النسبة:   أخرى تذكر •
 

 تعليقات:

 

 األهداف-ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يتعرف الطالب على دليل القياس كمصدر من مصادر التشريع.

 الطالب تطبيق يف خمتلف الصور واألنواع اليت تعرض له.أن جييد 

 أن يستنبط الطالب على معامل صالحية الشريعة لكل زمان ومكان من خالل دراسة دليل القياس.

 أن ميّيز الطالب بني األقيسة الصحيحة والفاسدة. 

لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو    -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط    -2
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 مقرتحات للتطوير:

 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. 

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 



خذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، وبناء على احلاجة ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤ 
 املستقبلية للواقع. 

 .يف عرض املادة العلمية للمقرر وإبداعيةتطبيق طرق جديدة 

 لفروع على األصول  تكليف الطالب بتحليل بعض النصوص من تفاسري الفقهاء وشروح أحاديث األحكام  وكتب اخلالف العايل  وربط ذلك بتطبيق عملي  لعلم ختريج ا

 تكليف الطالب مبتابعة اإلعمال العلمية والبحثية املستجدة يف علم ختريج الفروع على األصول

: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف املقرر الدراسي )مالحظة -
 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

يتناول هذا املقرر: بيان حقيقة القياس، وشروطه وأركانه وأنواعه، وحجيته، ودوره يف استحضار النوازل املعاصرة وقرارات 
 هلذا الباب.   اجملامع الفقهية يف تفعيل الدراسة النظرية

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .9

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع 

 ساعات التدريس 



 اجلانب النظري:
 يف حقيقة القياس، وما يتعلق به من مسائل:

 تعريف القياس لغة واصطالحا. 
 حجية القياس، والقول يف العمل به يف العقليات والشرعيات.

 ركن. أركان القياس، وشروط كل 
الفارق،  بنفي  والقطع  والعكس،  والداللة،  والشبه،  العلة،  قياس  القياس:  أنواع 

 وفيما هو أوىل من املنصوص. 
والكفارات،   واحلدود  الرخص،  يف  القياس  جيري:  ال  وما  القياس  فيه  جيري  ما 

 واملقدرات، واللغات، واألسباب. 
 يف حقيقة العلة، وما يتعلق هبا من مسائل:

 تعريف العلة. 
 سام العلة.أق

 شروط العلة. 
 أضرب ختلف احلكم عن العلة.

 مسالك إثبات العلة.
 قوادح العلة.

5 20 

اجلانب التطبيقي:  )خيتار األستاذ عددا من النصوص الفقهية والفتاوى الشرعية  
 والنوازل املعاصرة لدراستها دراسة تطبيقية( 

 دراسة تطبيقية على موضوعات القياس: 
دراسة نصية لبعض األقيسة اليت بىن عليها الفقهاء القدامى واملعاصرون األحكام  

 وتطبيق أركان القياس عليها والتمييز بني األقيسة الصحيحة والفاسدة منها.

دراسة حتليلية لقرارات اجملامع الفقهية املبنية على االجتهاد  والقياس املتعلقة   .23
 ابلنوازل 

10 40 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .10



 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو  
 استديو 

 اجملموع  أخرى  تطبيق 

 60     60 ساعات التدريس الفعلية 
 4     4 الساعات املعتمدة 

 
 أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .11

 ساعة  12

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .12

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. اثنياً 
املقرر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم  اثلثاً 

يلزم أن   أنه ال  تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة  عملية  تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  املستهدفة وطرق 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر 

 طرق التقوي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب على دليل القياس وحييط مبا احتواه  1-1

 من مسائل وقواعد وأصول
 احملاضرات واملناقشات -

 اخلرائط املعرفية   -
 
 
 

االختبارات  -
 التحريرية 

تقوي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

أن يدرك الطالب صالحية الشريعة لكل زمان ومكان  1-2
عن طريق دراسة عدد من األحكام يف النوازل املبنية  

 على القياس  

 احملاضرات واملناقشات -

 
 

االختبارات  -
 التحريرية 



 م
الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقوي 

تقوي املناقشات  - 
 أثناء احملاضرة 

أن مييز الطالب بني األقيسة الصحيحة واألقيسة  1-3
 عليه الفقهاء األحكامالفاسدة مما بىن 

 احملاضرات واملناقشات -

 
 

 
تقوي املناقشات  -

 أثناء احملاضرة 

 احملاضرات واملناقشات - أن يتعرف الطالب على أمهية تعليل األحكام ومسالكه 1-4

 

االختبارات  -
 التحريرية 

 
 املهارات املعرفية 2

التمرس على استعمال دليل القياس، والتطبيق على  2-1
 نصبه وإقامته يف خمتلف الصور واألنواع اليت تعرض له 

 البحث واالستقصاء  -
 اإللقاء وعرض املعلومات -
 كتابة التقارير   -
البحث والتتبع يف مصادر   -

 املعلومات 
حلقات النقاش اجلماعية   -

 واحلوارات املتبادلة
 التفكري الناقد  -

 االختبارات  -
التقوي املستمر  -

 واألحباثللتقارير 
 تقوي األقران  -
 سجل املالحظة  -
تقوي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات

 التمكن من كشف األقيسة الفاسدة والعلل الباطلة   2-2
أن يتمكن الطالب من استنباط بعض األحكام الفقهية   2-3

 للنوازل املعاصرة عن طريق اإلحلاق والقياس

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية   3
 احملاضرات الصفية قيادة الفريق بنجاح  3-1

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث 

تقدي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية  

تقوي األداء أثناء 
 العرض 

تقوي الرجوع للمواقع 
 اإللكرتونية

 تقوي التقارير الكتابية 

 املسئولية اجلماعية والفرديةحتمل  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4



 م
الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقوي 

 احملاضرات الصفية تقدي علم األصول بكل كفاءة واقتدار 4-1

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث 

تقدي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية  

األداء أثناء تقوي 
 العرض 

تقوي الرجوع للمواقع 
 اإللكرتونية

 تقوي التقارير الكتابية 

4-2 

 تصميم عروض الكرتونية يف موضوعات املقرر

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .13

)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي مهام التقوي املطلوبة   م
 شفهي، مالحظة......اخل( 

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه 

نسبته من التقييم  
 النهائي 

 %20 مستمر  حضور ومشاركة  1

الثالث  البحث  2 األسبوع 
 عشر 

20% 

السادس   النهائي  االختبار  3 األسبوع 
 عشر 

60% 

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  . جج
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 

 

 مصادر التعّلم  .2



 املطلوبة: . أدرج الكتب املقررة 1

 خيتار األستاذ ما يراه مناسبا من املصادر األصولية؛ ومن هذه املصادر:

 الربهان، أليب املعايل اجلويين. 

 املستصفى، أليب حامد الغزايل.

 التمهيد، أليب اخلطاب الكلوذاين. 

 احملصول، للفخر الرازي.

 اإلحكام، أليب احلسن اآلمدي.

 شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين اإلجيي.

 أصول الفقه، البن مفلح.

 اإلهباج يف شرح املنهاج، للتقي السبكي وولده.

 القياس يف الكتاب والسنة الدكتور وليد احلسني.

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 الفقه اإلسالمي مبكة.قرارات جممع  -1

 قرارات هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية.  -2

 جملة األصول والنوازل. -3

 جملة أصول التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة.-4

 جملة اجلمعية الفقهية السعودية. -5

 تواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع ال3

 موقع جممع الفقه اإلسالمي مبكة. -1



 موقع هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية.  -2

 موقع اجلمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة.  -3

 موقع اجلمعية الفقهية السعودية. -4

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 املكتبة األصولية 

 املكتبة الشاملة  

 اجلامع للرتاث  

 املوسوعة الفقهية الكويتية  

 معلمة زايد 

 املرافق املطلوبة 
داخل  املقاعد  عدد  )أي  واملختربات  الدراسية  القاعات  ذلك حجم  مبا يف  املرافق  من  الدراسي  املقرر  متطلبات  بنّي 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض

  

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
 

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  -س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه



 استبانة تقوي املقرر 

 .ل املقرر تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حو 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين.

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تقوي األقران  –
 املادة. إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف   –

 إجراءات تطوير التدريس:
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقوي

 .تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   - 3       
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
من مؤسسة  تدريس  هيئة  أعضاء  الواجبات مع  عينة من  أو  االختبارات  لتصحيح  والتبادل بصورة دوريٍة  مستقلني، 

 أخرى(: 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. 

 ن اختبارات الطلبة تصحيح عينة عشوائية م

 تشكيل جلنة لتقوي أسئلة اختبار املقرر. 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 أعضاء القسم لتقوي املقررعقد ورش عمل مع  -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  -
 



 

 
 

 

 

  



 
 
 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي 
 
 
 
 اسم املقرر: التعارض والرتجيح   
 0101622-4رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة ام القرى املؤسسة التعليمية      : إسم  1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية :القسم-الكلية
 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه-أ
 0101622-4 التعارض والرتجيح. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1
 2املعتمدة: . عدد الساعات 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  ماجستري  يف أصول الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الفصل الدراسي الثان4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 احملاضرات التقليدية قاعات  •

 :80 النسبة % 
    
 التعليم اإللكرتون •

 :20 النسبة % 
    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  •

    
  النسبة:  ابملراسلة •
    
  النسبة:  أخرى تذكر  •

 
 تعليقات: ال يوجد 

 



 األهداف-ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2

 أن يتعرف الطالب على حقيقة التعارض وما يتصور فيه وما ال يتصور ، وحقيقة الرتجيح ووجوهه املتعددة 

 أن يستنتج الطالب طريقة األصوليني يف ترتيبهم لألدلة ودفعهم للتعارض ومناهجهم يف الرتجيح  

 أن يدرك الطالب أن األصل يف األدلة الشرعية األعمال وأن العمل ابلراجح واجب 

 أن يبني الطالب معامل تنزيه الشريعة عن التناقض والتضاد من خالل طرق دفع التعارض.

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسّي    -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مقرتحات للتطوير:
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث. -

 ، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر -

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. -

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  -

ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر   -
 على احلاجة املستقبلية للواقع.والطالب، وبناء 

 يف عرض املادة العلمية للمقرر.  وإبداعيةتطبيق طرق جديدة  -

الدراسي   .14 املقرر  النشرة  وصف  يف  املستخدمة  نفسها  ابلطريقة  عام  وصٌف  هنا  املطلوب  )مالحظة: 
 التعريفية أودليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
يتناول هذا املقرر: مفهوم التعارض وجماالته وشروطه ومفهوم الرتجيح وأركانه وشروطه والرتجيح بني األخبار ووجوهه 

 والرتجيح بني األقيسة واملعاين ووجوهه.  
 



 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .6

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

آراء العلماء يف وقوعه وجماله    –معىن التعارض والفرق بينه وبني ما يشبهه  
 وأسبابه وشروطه وأنواعه . 

3 12 

 12 3 مناهج األصوليني يف دفع التعارض ومراتب درء التعارض وترتيبها . 

 –وطريقة إعماله    –وضوابطه وشروطه    –اجلمع بني األدلة املتعارضة معناه  
 األمثلة التطبيقية على ذلك 

3 12 

 8 2 مفهوم الرتجيح وأركانه وشروطه وحكم العمل ابلراجح   

واحلكم    واملنت  السند  ابعتبار  األخبار  بني  خارج   – الرتجيح  أمر  وابعتبار 
 الرتجيح بني املعاين واألقيسة  –عنهما 

4 16 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .7
 

 حماضرات
دروس  
 إضافية

معامل أو  
 اجملموع أخرى تطبيق   استديو

 60     60 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .8

 ساعة  12
 



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .9
 تدريسها

 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل 
التعلم أوالً  .24 املطلوب يف جماالت  للقياس حسب  قابلة  تكون  املقرر، حبيث  تعلم  اجلدول مبخرجات  قم مبلء   :

 املناسبة.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  .25
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثلثاً  .26

ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب على حقيقة التعارض وشروطه وأركانه  1-1

. 
 احملاضرات واملناقشات  -
 اخلرائط املعرفية    -
 
 
 

االختبارات -
 التحريرية 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
التعارض وما ال   1-2 فيه  الطالب على ما جيري  يتعرف  أن 

 جيري فيه.
 اعداد التقارير -
التقارير     - وعرض  القاء 

العرض  برامج  يف 
 احلاسوبية

 التمارين املنزلية-

تقوي التقارير -
 والتمارين

تقوي إلقاء   -
 املادة العلمية 

 تقوي األقران -
 

أن يذكر الطالب طريقة األصوليّي يف ترتيبهم لألدلة   1-3
 ودفعهم للتعارض ومناهجهم يف الرتجيح

تقوي التقارير - اعداد التقارير -
 والتمارين



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

التقارير     - وعرض  القاء 
العرض  برامج  يف 

 احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

تقوي إلقاء   -
 املادة العلمية 

 تقوي األقران -
 

أن يدرك الطالب أن التعارض إمنا يكون يف نظر اجملتهد   1-4
 وليس يف الواقع وال نفس األمر

 إعداد التقارير -
التقارير     - وعرض  إلقاء 

العرض  برامج  يف 
 احلاسوبية

 التمارين املنزلية-

تقوي التقارير -
 والتمارين

تقوي إلقاء   -
 املادة العلمية 

 تقوي األقران -
 

 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3 

أن يوضح الطالب أن التعارض الواقع بّي النصوص هو  
 تعارض ظاهري وليس واقعيا .

احلنفية يف   ومنهج  اجلمهور  منهج  بّي  الطالب  مييز  أن 
 دفعهم للتعارض 

أن حياول الطالب إعمال الدليلّي املتعارضّي ما أمكن   
. 

 

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات 
 التقاريركتابة   -
البحث والتتبع يف   -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقوي املستمر  -

 للتقارير واألحباث 
 تقوي األقران -
 سجل املالحظة -
تقوي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1
 والدقة  

أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 من إدارة فريق احلوار الفقهي . أن  يتمكن

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير 

تكوين فريق فقهي 
 وإدارته 

 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش

املشاركة الفاعلة يف 
 انشطة املادة الصفية 

 املناظرة الفقهية

 

 التقوي املستمر -
 تقوي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال 
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود  -
 األفعال 

تقبل الرأي   -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب  أن ميارس مجع  4-1

 واملواقع االلكرتونية
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 األستاذ والزمالء يف املقرر 
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال  

 تايب من خالل التقاريراليت يقدمهاالك

 احملاضرات الصفية 

استخدام التقنية يف إجراء  
 البحوث

تقدي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض

 التقارير العلمية 

تقوي األداء أثناء 
 العرض

تقوي الرجوع 
للمواقع  

 اإللكرتونية 

تقوي التقارير  
 الكتابية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 ( وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5
   ال ينطبق  5-1

 
 جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي:  .10

مهام التقوي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م
 تقدي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع 
احملدد 

 لتسليمه

من  نسبته 
 التقييم النهائي

 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

األسبوع   البحث  2
 الثالث عشر 

20 

األسبوع   االختبار النهائي  3
 السادس عشر 

60 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . حح
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  

  

 
 
 



 مصادر التعّلم 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 مباحث التعارض والرتجيح  من كتب األصول يف املذاهب املختلفة 

 التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية لعبد اللطيف الربزجني

 التعارض والرتجيح د/ السيد صاحل  

 التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي د/ حممد إبراهيم احلفناوي 

 البحوث والرسائل املصنفة يف مسائل التعارض والرتجيح 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جبامعة األزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون  

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية .

 جملة جممع الفقه اإلسالمي. 

 .ال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جم 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
  http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1
  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940 جمالس األصوليّي : -2
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 املكتبة االصولية 

 املكتبة الشاملة 

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 

 معلمة زايد 

 
 املرافق املطلوبة .10

املقاعد داخل   الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23
  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .24
 جهاز كمبيوتر  -برجكرت لعرض التقارير - شاشة عرض

  
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .25
 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  −
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: −
 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه  −

 استبانة تقوي املقرر  −

 .تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر −

الربيد  − طريق  عن  أو   للقسم،  اتبع  لذلك  خمصص  إلكرتوين  موقع  على  الطالب  انطباعات  تلقى 
 اإللكرتوين. 

−  
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  −



 تقوي األقران – −
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  – −
 إجراءات تطوير التدريس:  −

 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقوي

 .ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريستنظيم 

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   - 3       
 
−  
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  −

االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  
 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 تشكيل جلنة لتقوي أسئلة اختبار املقرر. 

 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  −
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري.  – −
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر – −
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقوي املقرر - −
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  - −
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 توصيف املقرر الدراسي 
 
 
 
 اسم املقرر: ختريج الفروع على األصول   
 0101623-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية      :  1440   -  2 – 10   اتريخ التوصيف:

 ختصص أصول الفقه -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية :القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 11
 0101623-2ختريج الفروع على األصول . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  ماجستري يف أصول الفقه  3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
   الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 5
 ال يوجد  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 سة التعليمية: احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤس7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية  •

 :80 النسبة % 
    
 التعليم اإللكرتون •

 :20 النسبة % 
    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  •
    
  النسبة:  ابملراسلة •
    
   النسبة:  أخرى تذكر  •

 تعليقات: ال يوجد 
 



 األهداف 12
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .13

 أن يتعرف الطالب على حقيقة علم ختريج الفروع على األصول وعالقته بعلمي الفقه واألصول 

 أن يتقن الطالب مهارة بناء الفروع على األصول 

 أن يقف الطالب على أسباب اختالف الفقهاء 

 أن تقن الطالب مهارة ختريج الفروع على األصول يف التعرف على أحكام النوازل 

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسّي    -يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    -2
 حملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف ا

 مقرتحات للتطوير:
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. 

 و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة. استخدام تقنية املعلومات ،

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، 
 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 يف عرض املادة العلمية للمقرر.  وإبداعيةتطبيق طرق جديدة 

تكليف الطالب بتحليل بعض النصوص من تفاسري الفقهاء وشروح أحاديث األحكام  وكتب اخلالف العايل  وربط  
 ذلك بتطبيق عملي  لعلم ختريج الفروع على األصول 

 علم ختريج الفروع على األصول تكليف الطالب مبتابعة اإلعمال العلمية والبحثية املستجدة يف 

الدراسي   .3 املقرر  النشرة  وصف  يف  املستخدمة  نفسها  ابلطريقة  عام  وصٌف  هنا  املطلوب  )مالحظة: 
 التعريفية أودليل الربانمج(. 



 وصف عام للمقرر: 
 – واألعمال البحثية املعاصرة فيه    –يتناول هذا املقرر: مبادئ علم ختريج الفروع على األصول، وأهم مصادره  

 وكيفية التخريج .  –والقواعد األصولية يف مباحث علم أصول الفقه 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .3

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

غريه،  إىل  ونسبته  ومثرته  وموضوعه  األصول،  على  الفروع  ختريج  مفهوم 
واملقارنة بينه وبني ختريج األصول على األصول، وختريج األصول على الفروع، 
وختريج الفروع على الفروع، والعالقة بني أسباب اختالف الفقهاء، واجلدل 

 على طريقة الفقهاء 

2 4 

وتطوره،  فيه،  املصنفة  املصادر  وأهم  األصول،  على  الفروع  ختريج  نشأة 
 واألعمال العلمية والبحثية املعاصرة فيه واملتصلة به. 

2 4 

ختريج الفروع على األصول يف ابب احلكم الشرعي وما يتصل به من عوارض   
 األهلية 

2 4 

ختريج الفروع على األصول يف ابب األدلة الشرعية  وما يتصل هبا من مسائل   
 النسخ 

3 6 

 6 3 ختريج الفروع على األصول يف ابب دالالت األلفاظ  وما يتبعها  

ختريج الفروع على األصول يف أبواب االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح  
. 

3 6 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .4



دروس   حماضرات 
 إضافية

معامل أو  
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق  

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -الدراسة عدد ساعات  .5

 ساعات  6
 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .6
 تدريسها

 اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
التعلم أوالً  - املطلوب يف جماالت  للقياس حسب  قابلة  تكون  املقرر، حبيث  تعلم  اجلدول مبخرجات  قم مبلء   :

 املناسبة.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات : ضع طرق التقييم  اثلثاً  -

تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب على حقيقة  علم التخريج وأنواعه   1-1

 املختلفة.

 

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -
 
 
 

االختبارات -
 التحريرية 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

الفروع    1-2 ختريج  علم  عالقة  على  الطالب  يتعرف  أن 
 بعلمي الفقه واألصول 

   

 احملاضرات واملناقشات -
 
 
 

االختبارات -
 التحريرية 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
أثر اختالف الفقهاء يف أن يقف الطالب على  1-3

 األصول يف اختالفهم يف الفروع
 احملاضرات واملناقشات -
 
 
 

االختبارات -
 التحريرية 

تقوي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3 

األصول  على  الفروع  ختريج  علم  نشأة  يوضح  أن 
 وتطوره.

 أن ينمي الطالب مهاراته يف بناء الفروع على األصول 

 أن يوضح   أسباب اختالف الفقهاء    

 

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات 
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف   -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 االختبارات -
التقوي املستمر  -

 للتقارير واألحباث 
 تقوي األقران -
 سجل املالحظة -
تقوي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1
 والدقة  

واختالف اآلراء  أن يوسع أفق التفكري لدى الطالب 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير 

قهي تكوين فريق ف
 وإدارته 

 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش

املشاركة الفاعلة يف 
 أنشطة املادة الصفية 

 املناظرة الفقهية

 

 التقوي املستمر -
 تقوي األقران -
قياس ردود  -

 األفعال 
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود  -
 األفعال 

تقبل الرأي   -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب   4-1

 واملواقع االلكرتونية
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته
التقنية يف التواصل مع أن يكون قادرا على استخدام 

 األستاذ والزمالء يف املقرر 
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال  

 الكتايب من خالل التقاريراليت يقدمها

احملاضرات  -
 الصفية

استخدام التقنية  -
 يف إجراء البحوث 

تقدي املادة  -
العلمية ابستخدام أجهزة 

 العرض

تقوي   -
 أثناء العرض األداء 

تقوي   -
الرجوع للمواقع 

 اإللكرتونية 

تقوي   -
 التقارير الكتابية



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقوي 

 التقارير العلمية  -

 ( وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق  5-1

 
 جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي:  .7
مهام التقوي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......اخل(تقدي شفهي،  
األسبوع 

احملدد 
 لتسليمه

من  نسبته 
 التقييم النهائي

 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

2 
األسبوع  البحث 

 الثالث عشر
20 % 

3 
األسبوع  النهائي االختبار 

السادس 
 عشر 

60 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .15
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  

 مصادر التعّلم  .11
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 



 أتسيس النظر اليب زيد الدبوسي 

 ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين الزجناين  

 مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول للتلمساين 

 القواعد البن اللحام   

 أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء  ملصطفى اخلن  

 التخريج عند الفقهاء واألصوليني ليعقوب الباحسني  

 أسباب اختالف الفقهاء لعبد هللا الرتكي   

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2
 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  −

 جبامعة األزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون   −

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية . −

 جملة جممع الفقه اإلسالمي.-4 −

 .املؤمترات يف جمال التخصصاجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها  −

 جملة األصول والنوازل   −

 جملة أصول التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة −

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
   http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1

 جمالس األصوليّي 

 : https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940   

http://feqhweb.com/vb/f6.html
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940


 املكتبة الوقفية  

 موقع صيد الفوائد 

 شبكة األلوكة  

 حساب مجعية أصول على توتري 

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 املكتبة األصولية 

 املكتبة الشاملة 

 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية 

 معلمة زايد 

 
 املرافق املطلوبة .12

الدراسي من   املقرر  املقاعد داخل  بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .6
  قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .7
 جهاز كمبيوتر  -برجكرت لعرض التقارير - شاشة عرض

  
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا .8
 



 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .27
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .28

 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه 

 استبانة تقوي املقرر 

 .تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين. 

29.  
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .30
 تقوي األقران –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.  –

 إجراءات تطوير التدريس:  .31
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقوي −

 .مل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش ع  −

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات   - 3       
 
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .32
عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو  

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. -

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة -

 تشكيل جلنة لتقوي أسئلة اختبار املقرر.  -



 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .33
 تقارير املقررات بشكل دوري. مراجعة  –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر –
 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقوي املقرر -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم.  -
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 النوازلمنهج االستنباط يف قضااي اسم املقرر:   

 0101624- 4رمز املقرر: 
 
 
 
 
 



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-7اتريخ التوصيف:  

 ختصص أصول الفقه  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية :القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 13
 0101624-4منهج االستنباط يف قضااي النوازل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 أربع ساعات . عدد الساعات املعتمدة: 2
 أو دكتوراه  -. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري3

 بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثان4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 احلرم اجلامعي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 80 النسبة:  .4 قاعات احملاضرات التقليدية  •
    
 % 20 النسبة:  .5 التعليم اإللكرتون •
    
  النسبة:  اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  •

    
  النسبة:  ابملراسلة •
    
  النسبة:  أخرى تذكر  •

 



 تعليقات: 
 

 األهداف 14
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .8

 أن يدرك الطالب كمال الشريعة يف استنباط األحكام وصالحيتها لكل زمان ومكان. -

 األحكام يف النوازل.أن يفرق الطالب بّي مناهج العلماء يف االجتهاد الستنباط  -

 أن يتقن الطالب تطبيق القواعد والضوابط األصولية احلاكمة على منهج االستنباط يف قضااي النوازل.  -

 أن حييط الطالب جبملة من النوازل املعاصرة يف أبواب متعددة للوقوف على مناهج االستنباط بصورة عملية. -

ّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتس  -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط   .9
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 مقرتحات للتطوير:     
 استخدام الربامج احلاسوبية  يف البحث.

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثة ذات الصلة مبفردات املقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  

 استخدام تقنية املعلومات ، و مراجع اإلنرتنت يف جمال الدراسة.

 .املراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر والطالب، ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات 
 وبناء على احلاجة املستقبلية للواقع. 

 تطبيق طرق جديدة  وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .13
 انمج(. أودليل الرب 

 وصف عام للمقرر:



دراسة نظرية وتطبيقية ملناهج االستنباط يف القضااي الفقهية النازلة، مع اإلحاطة جبملة من القواعد والضوابط األصولينة  
 املؤثرة يف هذا املوضوع.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .9

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع 

 ساعات التدريس 

أمهية   وشروط  بيان  اجملتهدين،  ومراتب  وجماالته  وأنواعه،  النوازل،  يف  االجتهاد 
 اجملتهد.

1 4 

 4 1 حقيقة االستنباط، وأنواعه، ووسائله، وحكمه.
 8 2 مفهوم النوازل، وضوابطها، وأنواعها، ونشاهتا، وحكم النظر يف النوازل.

التوسط واالعتدال   مناهج االستنباط )منهج  والتطرف    -أنواع  الغلو   - منهج 
 منهح التساهل والتفريط(، وأثر مناهج االستنباط  على الفرد واجملتمع.

3 12 

والقضااي   الشخصية،  واألحوال  واملعامالت،  العبادات،  نوازل  على  تطبيقات 
 الطبية. 

8 32 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .10
معامل أو   دروس إضافية  حماضرات 

 اجملموع أخرى  تطبيق   استديو

 60  32   28 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .11

 ساعة 12
 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .12

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت



 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً 

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املستهدفة وطرق  
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

 املعرفة 1
 أن يتعرف على مناهج العلماء املختلفة يف االستنباط . 1-1

 
 احملاضرات واملناقشات-
 اخلرائط املعرفية    -

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

أن يتعرف الطالب على طرق استثمار الدليل الستخراج   1-2
 احلكم الشرعي يف النوازل.

 اعداد التقارير -
القاء وعرض التقارير  يف    -

 برامج العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير -
 والتمارين 

تقومي إلقاء املادة   -
 العلمية

 تقومي األقران -
 

جمموعة كبرية من النوازل املعاصرة  أن يتعرف الطالب على   1-3
 ومنهج االستنباط فيها

 

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد -
 العصف الذهين  -

األحباث - مناقشة 
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر  -
 تقومي األحباث -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية 2



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

أحكام لنوازل أن يكون الطالب قادرا على استنباط  2-1
 فقهية مل يتطرق إليها السابقون.

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض   -

 املعلومات 
 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف  -

 مصادر املعلومات
 

 االختبارات  -
التقومي املستمر   -

 للتقارير واألحباث
 

من أحكام النوازل املعاصرة   أن مييز الطالب مناط  عدد 2-2
 من جهة االستنباط واالستدالل

حلقات النقاش  -
 اجلماعية واحلوارات املتبادلة

 

 تقومي األقران  -
 

 سجل املالحظة - التفكري الناقد - أن حيدد الطالب اجملاالت اليت جيوز االجتهاد فيها  2-3
تقومي الرجوع إىل  -

 مصادر املعلومات
 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
أن يكون قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية  3-1

 والدقة 

أن يوسع افق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء 
 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي 

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين .

 من إدارة فريق احلوار الفقهي .  أن  يتمكن

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة للحصول 

 على املعلومة

 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 

 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش 

 التقومي املستمر  -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال
مالحظة أداء  -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات

قياس ردود   -
 األفعال



خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس  
 للمقرر 

 طرق التقومي 

املشاركة الفاعلة يف انشطة   
 املادة الصفية  

 املناظرة الفقهية 

 

تقبل الرأي  -
 اآلخر

املشاركة يف  -
 النقاش 

  
3-2    

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
أن ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب   4-1

 واملواقع االلكرتونية 
أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات املتعلقة ابملقرر وموضوعاته 
أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 

 والزمالء يف املقرر األستاذ 
أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب 

 اليت يقدمها  من خالل التقارير

 احملاضرات الصفية

استخدام التقنية يف إجراء 
 البحوث

تقدمي املادة العلمية 
 ابستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض 

تقومي الرجوع 
 للمواقع اإللكرتونية 

تقومي التقارير 
 الكتابية 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يتطبق  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،   م مهام 
 مالحظة......اخل(تقدمي شفهي، 

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  نسبته من 
 النهائي

 % 20 مستمر  حضور ومشاركة  1

األسبوع   البحث  2
 الثالث عشر 

20 % 



األسبوع   النهائي االختبار  3
 السادس عشر 

60 % 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   

 الساعات املكتبية 

 التواصل عن طريق الربيد اإللكرتون

 خالل وسائل التواصل احلديثة التواصل من 

 مصادر التعلنم 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 الكتب الفقهية القدمية. -1
 كتب الفتاوى، ومن أمثلة ذلك:  -2

 فتاوى النوازل أليب الليث السمرقندي. 
   -مذاهب احلكام يف نوازل األحكام، للقاضي عياض -نوازل ابن رشد

 فتاوى اإلمام النووي، وغريها. 
 الكتب األصولية وكتب القواعد الفقهية وكتب التخرجيات.  -3
 املؤلفات احلديثة يف فقه النوازل )كتاب النوازل للجيزان(.  -4
 اجلامعات.الرسائل اجلامعية اليت تصدر عن  -5

واملؤلفات يف النوازل كثرية جداً ال حتصى، وخباصة يف الوقت احلاضر، فاالهتمام بدراسة النوازل الفقهية كبري سواء يف  
جمال التأليف أم البحوث والدراسات، أم ما تصوُّره جمالس الفتاوى يف كثري من البالد اإلسالمية. كل ذلك يُعد مصدراً 

 عاصرة.ومنها على سبيل  املثال:مهمناً لدراسة النوازل امل
أحباث ندوة االجتهاد اجلماعي يف العامل اإلسالمي، الناشر/ كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة،    -1

 هـ. 1417سنة 
قسم    -خأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي )رسالة دكتوراه من إعداد/ هشام بن عبدامللك بن عبدهللا آل الشي  -2

 الفقه املقارن ابملعهد العايل للقضاء(.



االجتهاد اجلماعي يف تونس واملغرب واألندلس، أتليف/ األستاذ الدكتور: حممد بن اهلادي أبو األجفان )منشور   -3
حدة،  جملة كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املت  -ضمن أحباث ندوة االجتهاد اجلماعي يف العامل اإلسالمي

 العدد اخلاص أبحباث الندوة، اجمللد األول(. 
االجتهاد اجلماعي يف مصر )جممع البحوث اإلسالمية(، أتليف/ األستاذ الدكتور: عبدالفتاح بركة )منشور ضمن   -4

العامل اإلسالمي   اإلمارات   –أحباث ندوة االجتهاد اجلماعي يف  والقانون جبامعة  الشريعة  العدد اخلاص   -جملة كلية 
 حباث الندوة، اجمللد األول(. أب
االجتهاد اجلماعي يف هيئة كبار العلماء وجلنة اإلفتاء يف اململكة العربية السعودية، أتليف/األستاذ الدكتور: عبدهللا   -5

جملة كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات   –املطلق )منشور ضمن أحباث ندوة االجتهاد اجلماعي يف العامل اإلسالمي  
 لعدد اخلاص أبحباث الندوة، اجمللد األول(.ا –
األحكام الفقهية للتعامالت اإللكرتونية "احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت" أتليف/ د. عبدالرمحن بن عبدهللا السند،   -6

 هـ. 1424الناشر/ دار الوراق، ودار النريبّي، دمشق، الطبعة األوىل، سنة 
املعاصرة، أتليف/ الدكتور: مسفر بن علي القحطان، الناشر/ دار األندلس منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية    -7

 هـ. 1424اخلضراء، الطبعة األوىل، سنة  
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 جبامعة األزهر فرع القاهرة    – جملة كلية الشريعة والقانون

 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية . 

 جملة جممع الفقه اإلسالمي.-4

 .اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف جمال التخصص

 جملة األصول والنوازل  

 السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعةجملة أصول التابعة للجمعية العلمية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 ملتقى املذاهب الفقهية.

 جمالس األصوليّي. 



 ملتقى أهل احلديث
 املكتبة الوقفية. 

 ة: مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجم. 4
 املكتبة األصولية 

 املكتبة الشاملة 

 اجلامع للرتاث 

 املوسوعة الفقهية الكويتية  

 معلمة زايد

 
 املرافق املطلوبة 

املقاعد داخل   الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:القاعات الدراسية واملختربات، وعدد 

 املبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت وكراسي

  -برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرض مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   
 جهاز كمبيوتر 

 
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه 



 استبانة تقومي املقرر 

 .وآرائهم حول املقررتنظيم لقاءات مجاعية بّي القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتون خمصص لذلك اتبع للقسم، أو  عن طريق الربيد اإللكرتون. 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 
 تقومي األقران  –
 أهداف املادة. إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق    –

 إجراءات تطوير التدريس: 
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التدريس ووسائل التقومي

 .تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بّي أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات  - 3       
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة  

 أخرى(: 
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 ن اختبارات الطلبة تصحيح عينة عشوائية م

 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة تقارير املقررات بشكل دوري. –
 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير املقرر  –
 أعضاء القسم لتقومي املقرر عقد ورش عمل مع  -
 تكوين جلان لتطوير املقررات داخل القسم. -
 

 


