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 توصيف املقرر الدراسي
 

 
 
 

 أصول البحث العلمي   اسم املقرر:   
 0101611-3رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-20اتريخ التوصيف: 

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 ( 0101611-3) أصول البحث العلمي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ثالث ساعات . عدد الساعات املعتمدة: 2
 أو دكتوراه  -. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري3

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

 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 احلرم اجلامعي : ئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الر 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 %50 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة:   التعليم اإللكرتون 
    

 %10 النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:   ابملراسلة 
    

  %20 النسبة:   تذكر: اجلانب العملي يف املكتبةأخرى 
 تعليقات: 
 ال توجد 

 األهداف 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ 
 أن يتعرف الطالب على مناهج البحث العلمي، ومصادره، ومساته، وتطبيق ذلك تقنًيا.

 موضوعات الفقه. أن يتدرب الطالب على االلتزام ابملنهج العلمي عند كتابته البحوث العلمية يف 
 أن يتمرن الطالب على تناول املوضوعات الشرعية املعاصرة واليت ختدم اجملتمع والبيئة احمليطة به.

 أن يتدرب الطالب على األساليب احلديثة يف البحث العلمي. 
 أن يرتبط الطالب ابملصادر واملراجع العلمية القدمية واحلديثة يف ختصص الفقه والتخصصات ذات الصلة. 

 ن يتعرف الطالب على أصول التحقيق العلمي ومصادره، والوسائل املعينة عليه ومناهج احملققني ومدارسهم املتعددة.أ
 أن يكتسب الطالب مهارة حتقيق املخطوطات وفق املنهج العلمي الصحيح 

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

 مقترحات للتطوير:

 التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها.  يتم تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة
 استخدام الوسائل التقنية املتاحة مثل تقنية املعلومات ومراجع االنرتنت لتقدمي املقرر من خالهلا.  

 . متابعة اجلديد يف املؤلفات والبحوث حول املقرر من خالل أعضاء هيئة التدريس والطالب، وحتديث توصيف املقرر وفق ذلك
 مناقشة تقرير املقرر يف جملس القسم، ووضع آلية ملعاجلة جوانب القصور. 

 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 
 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر الطرق املختلفة الستقصاء أحدث الدراسات واألحباث اليت متت يف جمال التخصص والتدريب على كيفية اختيار  
غريات الدراسة، وحتديد مشكلة الدراسة وأمهيتها وفق معايري علمية واضحة، وصياغة  عنوان الدراسة وكتابته؛ حبيث تعكس مت

أهداف الدراسة بلغة واضحة وحمددة، والتدريب على صياغة أسئلة الدراسة وفروضها، واختيار أدبيات الدراسة، ونوع مصادرها،  
يفية اختيار الدراسات السابقة ابستقصاء الدورايت  وكيفية وضعها يف منت البحث أو الرسالة ويف كتابة املراجع واملصادر، وك

واألحباث العاملية واإلقليمية واحمللية، وتصميم خطة حبث املشكلة أو املوضوع من خالل تطبيق املنهج العلمي وااللتزام بضوابطه  
 وفنياته.

التدريب على تطبيق املنهج العلمي  كما يتناول املقرر حقيقة التحقيق ومقاصده وضرورته وشروطه وكيفيته ومناهجه ووسائله، و 
 يف حتقيق الرتاث وااللتزام بضوابطه وقواعده

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 



 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 أوال: منهج البحث:
 النظري الجانب*** 

  

 )مبادئ البحث العلمي( 
 ـ املراد ابلبحث العلمي وأهدافه 1
 خصائص البحث العلمي ـ 2
 ـ أمهية البحث العلمي، وأثره يف أتهيل طالب العلم 3
 ـ أنواع البحث العلمي والتمييز بينهما. 4
 ـ صفات الباحث وآدابه.5
 أهم الكتب املؤلفة يف البحث العلمي  

1 3 

 )مناهج البحث العلمي( 
 ـ تعريف املنهج 1
 ـ أمهية حتديد منهج البحث العلمي2
 اليت يبىن عليها اختيار منهج من مناهج البحث العلميـ األسس 3
 ـ مناهج البحث العلمي املناسبة لدراسة مسائل وموضوعات الفقه. 4

1 3 

 )قواعد مجع املادة العلمية((
 األساليب التقليدية واحلديثة جلمع املادة العلمية.-1
 ـ مراحل مجع املادة العلمية. 2
 العلمية.ـ االستقصاء يف مجع املادة 3
 ـ االعتماد على املصادر األصيلة4
 ـ االستفادة من املصادر والدراسات املعاصرة. 5
 ـ االستفادة من التقنية احلديثة.) معرفة طرق البحث يف احملركات البحثية(6
 

1 3 

 ) مهارات الباحث يف البحث( 
 مهارة اختيار موضوع البحث.-1
 املسألة . مهارة حترير حمل النزاع يف -2
 مهارة صياغة األقوال.-3
 مهارة معرفة مظان املسائل. -4
 مهارة معرفة سبب اخلالف واملناقشة والرتجيح.-5

1 3 



 )قواعد التعليق والتهميش والتوثيق(
 ـ ضوابط التعليق.1
 ـ الوظائف املتعددة للحواشي2
 ـ اختيار ما يناسب موضوع البحث وحجمه من طرق ترقيم احلواشي.3
 عزو اآلايت وخترج األحاديث وفق املنهج الصحيح. ـ 4
 ـ شرح األلفاظ الغريبة واملصطلحات. 5
 ـ عزو النصوص للمصادر األصيلة.6
 ـ التفريق بني توثيق املنقول بنصه واملنقول مبعناه.7

1 3 

 اخلامتة وما يتعلق هبا من نتائج وتوصيات. 
 )املراجع واملصادر وطريقة ترتيبها وفهرستها( 

 راد ابملصادر واملراجع. ـ امل1
 ـ أنواع املراجع واملصادر. 2
 ـ أهم املراجع واملصادر لكتابة البحث العلمي يف جماالت التخصص. 3
 ـ طريقة ترتيب املراجع واملصادر يف احلاشية. 4
 ـ طريقة ترتيب املراجع واملصادر يف الفهارس.5

1 3 

 طباعة البحث وإخراجه(
 والكلمات.االهتمام بوضوح احلروف 

 ـ الكتابة على وجه واحد من الصفحة. 2
 ـ ترقيم صفحات البحث.3
 ـ التمييز بني العناوين الرئيسية واجلانبية. 4
 ـ استقالل كل معلومة بفقرة.5
 ـ الفصل بني املباحث وعدم التداخل بينها. 6
 ـ حجم اخلط يف صلب البحث ويف احلاشية. 7
 العنوان. ـ كتابة املعلومات على صفحة  8
 مظهر البحث وشكله.-9

1 3 

   : الجانب التطبيقي في منهج البحث *** 
يكون   أن  على  الفقه  علم  موضوعات  أحد  يف  حبث  خطة  إبجناز  الدارسني  تكليف 
وقواعد  أصول  بتحليلها وفق  الطالب  يقوم  إشكالية  يتناول  وأن  حتقيقا  موضوعا ال 

 أستاذ املقرر. البحث العلمي املتقدمة، وذلك بتوجيه من 
1 3 



 
عرض اخلطط األولية لبعض البحوث العلمية والرسائل اجلامعية أمام مجيع الطالب -2

اتسمت هبا خطط  اليت  القصور  أوجه  وبيان  واملناقشة حوهلا,  احلوار  من  لالستفادة 
 الطالب للعمل على حتسينها . 

1 3 

 اثنيا : منهج التحقيق:
 النظري الجانب*** 

 )التعريف ابلتحقيق(
 ـ مفهوم التحقيق واستعماالته وعباراته. 1
 ـ املراد ابلتحقيق يف االستعمال املعاصر. 2
 ـ مظاهر العناية ابلتحقيق منذ نشأة التأليف لدى القدماء من أعالم اإلسالم 3

 )قواعد حتقيق املخطوطات(
 ـ القواعد الضابطة لعملية التحقيق1
 اهلدف من عملية التحقيق. -2
 مناهج حتقيق املخطوطات. -3
 كيفية التعليق والتهميش على املخطوطات. -4
 االطالع على مناذج من حتقيق املخطوطات.  -5

1 3 

 )االستعداد ملهمة التحقيق(
 ـ مهارة الباحث يف اختيار حمل التحقيق والتعامل معه دراسة وحتقيقا. 1
 ثقافة احملقق ومستواه العلمي.-2
 املراد حتقيقه، وما ينبغي أن يراعى فيه. قواعد اختيار النص -3
مهارة الباحث يف التعرف على فهارس املخطوطات وطرق عرضها واالستفادة -4

 منها.
 مهارة الباحث يف التعرف على مراكز جتميع املخطوطات واالستفادة منها. -5
مهارة الباحث يف التعرف على املعاجم اليت فهرست املطبوع من كتب الرتاث -6

 فادة منها. واالست
مهارة الباحث يف االستفادة من التقنية احلديثة.)معرفة طرق البحث يف احملركات  -7

 البحثية(.

1 3 



 ) الرموز واإلشارات يف املوضوعات املراد حتقيقها(
مهارة الباحث يف التعرف على الرموز واإلشارات اليت استخدمها األقدمون يف  

 كتبهم.
 أنواع اخلطوط القدمية والتمييز بينها.مهارة الباحث يف التعرف على  

 مهارة الباحث يف التعرف على الكتب اليت ترشد إىل غريها من املصادر. 
 مهارة الباحث يف التعرف على املصادر األصيلة واملعتمدة يف املذاهب الفقهية املعتربة. 

1 3 

 عمل احملقق بعد اختيار املوضوع حمل التحقيق( 
 الكتاب أو املخطوط حمل الدراسة .حتقيق عنوان -1
 التحقق من نسبة الكتاب أو املخطوط إىل مؤلفه.  -2
 مجع نسخ املخطوط واملوازنة بينها.-3
 تقسيم العمل إىل جانب دراسي وآخر حتقيقي. -4

1 3 

 **** اجلانب التطبيقي يف منهج التحقيق:
اجملال النظري، وذلك تكليف الدارسني بتحقيق نص فقهي تطبيقا ملا درسوه يف  -1

 بتوجيه من أستاذ املقرر. 
1 3 

عرض بعض اخلطط لرسائل جامعية يف منهج التحقيق أمام مجيع الطالب   -2
لالستفادة من احلوار واملناقشة حوهلا وبيان أوجه القصور اليت اتسمت هبا خطط 

 الطالب للعمل على حتسينها . 
1 3 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو   دروس إضافية  حماضرات  
 استديو

 اجملموع  أخرى  تطبيق 

 زايرة للمكتبة   48 ساعات التدريس الفعلية 
االطالع  -

على 
الربجميات  

وقواعد 
املعلومات  

12  60 



اإللكرتونية 
 ذات الصلة 

 4     4 الساعات املعتمدة
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -الدراسة عدد ساعات 
 ساعة كل أسبوع 12

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

 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 
التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة  : ضع طرق  اثلثاً 

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 التقومي 

 املعرفة  1
أن يكون الطــالــب قــادرًا على اســـــــــــتعراض منــاهج البحــث  1-1

 العلمي، وأهم مصادر البحث ومراجعه.

 واملناقشات احملاضرات -
 اخلرائط املعرفية   -

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

 اعداد التقارير  - أن يكون الطالب على دراية مبناهج البحث. 1-2
القاء وعرض التقارير  يف    -

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير  -
 والتمارين 

إلقاء املادة تقومي  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن يكون الطــالــب قــادرًا على ذكر أهم قواعــد كتــابــة املــادة  1-3
 العلمية يف البحث والتوثيق والفهارس.

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد  -
 العصف الذهين -

األحباث  - مناقشة 
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر -
 تقومي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

حتقيق  1-4 ــد  قواعــ توضـــــــــــيح  على  ــادرًا  قــ ــب  ــالــ الطــ يكون  أن 
 املخطوطات.

 
 اعداد التقارير  -
القاء وعرض التقارير  يف    -

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-
 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد  -
 العصف الذهين -

تقومي التقارير  -
 والتمارين 

املادة تقومي إلقاء  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
 مناقشة األحباث-

أن يكون الطـالـب قـادرًا على اســـــــــــتعراض منـاهج التحقيق  1-5
 العلمي، وأهم مصادر البحث ومراجعه.

 املهارات املعرفية  2
 البحث واالستقصاء  - أن جييد الطالب صياغة البحث العلمي صياغة سليمة. 2-1

 املعلومات اإللقاء وعرض -
 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

 على مهارات التفكري الناقد.أن يتعرف  2-2
 

 أن يوضح الطالب ما غمض من عبارات املصنف 2-3

أن يتعرف على كيفية حل املشـــــكالت اليت تقابله يف النص  2-4
 احملقق.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
أن يكون الطالب قادرا على حتمل املســـــــؤولية كاملة عن ما  3-1

 أعمال وحبوث.يكلَّف به من 

التواصل الفعال مع اجلهات  
املختلفة للحصول على 

 املعلومة 
 عرض الطالب للتقارير 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال 
أن يتمكن من تبادل املراجع، واملعلومات واالستفادة من   3-2

الزمالء يف تصويب األخطاء عند مناقشة العروض التقدميية  
 يف كتابة اخلطة. 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

 تكوين فريق فقهي وإدارته  
 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف انشطة  

 املادة الصفية 
 املناظرة الفقهية 

 

مالحظة أداء   -
الطالب وتسجيل 

 امللحوظات 
قياس ردود   -

 األفعال 
 تقبل الرأي اآلخر -
املشاركة يف   -

 . النقاش
 

الطالب قادرا على التعاون بشكل كامٍل وبنَـّاء  أن يكون  3-3
 مع اآلخرين عند معاجلة القضااي واملشكالت.

أن يكون الطالب قادرا على تنمية  عوامل األمانة العلمية   3-4
 والدقة. 

أن  يشارك الطالب ضمن جمموعة عمل يف متطلبات  3-5
 املقرر. 

 احلوار الفقهي .أن  يتمكن الطالب من إدارة فريق  3-6
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
أن يكون الطالب قادرا على استخدام الشبكة العنكبوتية   4-1

 يف البحث عن الدراسات السابقة .
 

 احملاضرات الصفية
استخدام التقنية يف إجراء 

 البحوث 
تقدمي املادة العلمية 

 العرض ابستخدام أجهزة 
 التقارير العلمية  

تقومي األداء أثناء 
 العرض 

تقومي الرجوع  
 للمواقع اإللكرتونية

تقومي التقارير  
 الكتابية 

أن يكون الطالب قادراً على كتابة حبثه ابستخدام التقنيات   4-2
احلديثة واستخراج املعلومات عرب الشبكة املعلوماتية  

 واملصادر االلكرتونية.

الطالب قادرًا على التواصل العلمي مع حميط أن يكون  4-3
 اجلامعة وغريه عرب الشبكة املعلوماتية. 

أن يصمم عروض الكرتونية ألبرز نتائج التقارير والواجبات  4-4
 املتعلقة ابملقرر وموضوعاته. 

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

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي 

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

احملدد   األسبوع 
 لتسليمه 

التقييم  من  نسبته 
 النهائي 

 20 مستمر املناقشة واملشاركة.   1



 20 األسبوع الثالث عشر  كتابة األحباث  2
 60 السادس عشر  االختبارات التحريرية. 4

 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 ) ساعتان أسبوعيا( 
 ل الطالب أبستاذهم .تفعيل الربيد اإللكرتوين يف تواص

 التواصل الدائم عرب وسائل التواصل احلديثة. 
 الرد على استفسارات الطالب يف بناء خطة البحث وتصويبها، وعمل ملف الكرتوين أبعماهلم والتوجيهات املقدمة هلم. 

 
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه،للدكتور حممد عبد الغين سعودي،وحمسن أمحد اخلضري. 

 لبحث العلمي ومناهجه، للدكتور أمحد بدر. أصول ا
 أيسر الوسائل يف كتابة البحوث والرسائل، لعمر بن غرامة العمروي. 

 البحث العلمي حقيقته،ومصادره،ومادته،ومناهجه،وكتابته،وطباعته، ومناقشته،للدكتور عبد العزيز الربيعة. 
 دالعال البحث الفقهي، طبيعته،أصوله،ومصادره للدكتور إمساعيل سامل عب

 معامل املصطلحات الفقهية يف املذاهب األربعة،للدكتور إمساعيل سامل عبد العال. 
 يف طرق البحث،للدكتور عبد العزيز اخلويطر. 

 قواعد أساسية يف البحث العلمي،للدكتور سعيد إمساعيل صيين.
 عبد الوهاب أبو سليمان.   كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية،للدكتور 

 كيف تكتب حبثا أو رسالة؟،للدكتور أمحد شليب. 
 حملات يف املكتبة والبحث واملصادر،للدكتور حممد عجاج اخلطيب. 

 مناهج البحث العلمي،للدكتور سليمان احلامد. 
 منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيني،للدكتورة ثراي حملس. 

 للدكتور سعيد يوسف البستاين.منهجية البحث العلمي، 

 حتقيق النصوص ونشرها.لعبد السالم حممد هارون.
 أسس حتقيق الرتاث العريب ومناهجه، جلنة خمتصة ابملنظمة العربية للرتبية والتعليم. 

 حماضرات يف حتقيق النصوص، د/ أمحد حممد اخلراط. 
 مناهج البحث وحتقيق الرتاث، أكرم ضياء العمري. 

 قيق النصوص، د. حيي وهيب اجلبوري. منهج البحث وحت
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2



 اجملالت العلمية الشرعية اليت تصدرها اجلامعات العربية واإلسالمية . -1
 جملة جممع الفقه اإلسالمي. 

 جمال التخصص. اجملالت العلمية املتخصصة اليت تصدرها املؤمترات يف  -3

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 احملركات البحثية احمللية والعاملية. -1
 املكتبة الرقمية السعودية  -2
 املكتبة الوقفية. -3
 مواقع دور اإلفتاء ابلعامل العريب واإلسالمي. -4
 مواقع مركز الفتوى. -5
 وجواب.موقع سؤال  -6
 موقع إسالم أونالين.-7
 موقع إسالم ويب-8
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4
 ( CDاملوسوعة الشاملة. )  -1
 ( CDموسوعة جامع الفقه. )  -2
 ( CDاملوسوعة الفقهية امليسرة. )  -3
 ( CDاملوسوعة الفقهية الكويتية)   -4
 ( CDاملوسوعة األلفية )  -5

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: 
 ملبان )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:ا

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 جهاز كمبيوتر -برجكرت لعرض التقارير -شاشة عرض
 
 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  



 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: 
 استبانه لتقييم املادة وطرق تدريسها. ) استبانه اهليئة الوطنية لتقييم املقرر( -1
 .تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر -2
 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين خمصص لذلك اتبع للجامعة، أو عن طريق الربيد اإللكرتوين.-3
 احلوار مع الطالب ألخذ مرئياهتم.-4
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 املناقشة مع أعضاء هيئة التدريس واملشرفني وتبادل األفكار واملعلومات يف تقدمي املقرر. -1
 مؤشراهتا. إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل األستاذ ، ملعرفة -2
 تقييم النتائج من قبل رئيس القسم .-3
 مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم . -4
 .إجراء تقييم داخلي مبشاركة أعضاء القسم-5
 التغذية الراجعة عن طريق الربيد اإللكرتوين.-6
 

 إجراءات تطوير التدريس: 
االلكرتوين ومناقشة األخطاء وتصويبها يف احملاضرات وأثناء  تقدمي تغذية راجعة مستمرة وتصويب أخطاء الطالب عرب الربيد  

 عرض الطالب ألعماهلم. 
 إعطاء فرص لتحسني وتعديل التكليفات.

 . دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس
 .تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس

 االطالع على اجلديد يف جمال التدريس اجلامعي. -
 عقد حلقات نقاش لتبادل اخلربات.    -



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(: 

 نات عشوائية من االختبارات والواجبات اليت يقوم هبا الطالب، وابلتايل يكون التقييم النهائي للطالب. تشكيل لفحص عي
 .التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. 
 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف 

مناقشة مفردات املقرر لكل املواد اليت تدرس يف مرحلة املاجستري مع السادة أعضاء هيئة التدريس واملشريف ابلقسم، وتبادل 
 األفكار يف طريقة التقدمي والتقومي للمادة والطالب.

 . تعلم اخلاصة ابملقرر ملواكبة ما يستجدحتديث مصادر ال
 .املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر.  
سنوات بناء على املعلومات الراجعة املستفادة من املصادر التالية: ملف املقرر ـ استباانت آراء  5يراجع توصيف املقرر كل 

 ت آراء الطالب ـ استباانت آراء اخلرجيني ـ استباانت آراء جهات التوظيف. األساتذة ـ استباان 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 التعليمية:جامعة أم القرىاسم المؤسسة  1440-2-4تاريخ التوصيف:

 تخصص الفقه.  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 ( 0101612-4( )1. اسم المقرر الدراسي ورمزه: االجتهاد الجماعي )1

 

 4. عدد الساعات المعتمدة: 2

 البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: ماجستير/ تخصص الفقه . البرنامج )أو 3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: األول 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6

 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الحرم الجامعي 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية 

    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتروني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:  بالمراسلة 

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 

 األهداف

 ما هدف المقرر الرئيس؟   -1

 أن يعرف الطالب مفهوم االجتهاد الجماعي وتأريخه ونشأته. 

 االجتهاد الجماعي ودوره في العصر الحاضر. أن يدرك الطالب أهمية 

بكافة   السابقة  العصور  في  الجماعي  المعاصر واالجتهاد  الجماعي  االجتهاد  بين  الطالب  يقارن  أن 

 صورهما وأشكالهما. 

التي  ويفّسر ضوابطه  السلف وأصوله وقواعده  الجماعي عند  االجتهاد  الطالب ضوابط  يعرف  أن 

 عي في كل عصر. ينطلق منها أهل االجتهاد الجما



أن يتعرف الطالب على مؤسسات االجتهاد الجماعي المعاصر ومناهجها وأهميتها وأهدافها وآليات  

 انعقادها. 

 أن يقارن بين مؤسسات االجتهاد الجماعي المعاصر ويستخرج مميزاتها. 

المتزايد    لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام  -يتم تنفيذها    -اذكر بإيجاز أي خطط    -2

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال  

 الدراسة(.   

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل أستاذ المقرر. 

 المراجعة الدورية للمقرر من لجنة الدراسات العليا بالقسم. 

 ق أن درسوا المقرر. تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سب

وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في  

 النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(.  

 وصف عام للمقرر:

وأهميته،   ونشأته، وشروطه، وضوابطه،  وتاريخه  الجماعي،  االجتهاد  مفهوم  المقرر  هذا  يتناول 

الجماعي عبر العصور، وضوابطه عند السلف، ومشروعيته وحجيته، وتوقفه والدعوة  واالجتهاد  

إلى إغالقه، ومجاالته، وأنواعه، وكيفيته وخطواته، والعالقة بينه وبين االجتهاد الجزئي وبينه وبين  

 اإلجماع، ومؤسساته المعاصرة. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: 

 قائمة الموضوعات
عدد  

 األسابيع 
 ساعات التدريس  

وضوابطه،   وشروطه،  وتاريخه،  الجماعي،  االجتهاد  مفهوم 

 وأهميته. 

 

2 8 

أمثلته،   خصائصه،  أصوله،  العصور:  عبر  الجماعي  االجتهاد 

المقارنة بين عصوره: )في عصر النبوة، في عصر الصحابة، في 

عصر التابعين، في عصر ما بعد التابعين، في العصور المتأخرة،  

 في العصر الحاضر(.  

2 8 

 ضوابط االجتهاد الجماعي عند السلف. 

بعد عصر   الجماعي  إلى إغالق توقف االجتهاد  الصحابة والدعوة 

 باب االجتهاد. 

 مشروعية االجتهاد الجماعي وحجيته. 

2 8 

التنزيل   المستجدات،  أحكام  )استنباط  الجماعي:  االجتهاد  مجاالت 

بين   واالنتقاء  الترجيح  المناط،  تحقيق  في  االجتهاد  الوقائع،  على 

ر الحكم  األقوال، النظر في المتغيرات/ تغير الحكم لتغير المصالح/ تغي

 لتغير حال الواقعة/ تغير الحكم لتغير العرف(. 

2 8 

أنواع االجتهاد الجماعي: )االجتهاد االنتقائي، االجتهاد اإلنشائي،  

 االجتهاد الجامع بين االنتقاء واإلنشاء(. 

2 8 



 كيفية االجتهاد الجماعي وخطواته.  

 العالقة بين االجتهاد الجماعي واالجتهاد الجزئي.  

 العالقة بين االجتهاد الجماعي واإلجماع.  

1 4 

مؤسسات االجتهاد الجماعي: )نشأتها، أهميتها، مبادؤها، أهدافها،  

النوازل،   في  دورها  التنظيمية،  هيكلتها  عضويتها،  وسائلها، 

إنجازاتها انعقادها،  آليات  تواجهها،  التي  إصداراتها  العوائق   ،

 العلمية، أمثلة من فتاواها، أبرز مؤسساتها(. 

2 8 

(: )هيئة كبار العلماء/ اللجنة  1أبرز مؤسسات االجتهاد الجماعي )

الدائمة للبحوث العلمية وإلفتاء/ مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة/ 

 المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة( 

1 4 

( الجماعي  االجتهاد  مؤسسات  اإلسالمي 2أبرز  الفقه  )مجمع   :)

بالمغرب،  األعلى  العلمي  المجلس  بالكويت،  الفتوى  هيئة  بجدة، 

بالهند،   اإلسالمي  الفقه  مجمع  بباكستان،  اإلسالمي  الفكر  مجلس 

 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بنيويورك(.  

1 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها: 

محاضرا  

 ت

دروس  

 إضافية 

معامل أو  

 استديو
 المجموع  أخرى تطبيق  

 60     60 ساعات التدريس الفعلية 

 4     4 الساعات المعتمدة 

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:   -عدد ساعات الدراسة 

 ساعة 12

 

 

قياسها   طرق  مع  واتساقها  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  لمجاالت  وفقاً  للمقرر  التعلم  مخرجات 

 واستراتيجيات تدريسها 

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً 

 التعلم المناسبة. 

 ً التعلم  ثانيا مخرجات  ومع  معها  وتتسق  التقييم  طرق  تناسب  التي  التدريس  استراتيجيات  ضع   :

 المستهدفة. 

 ً المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق  : ضع طرق التقييم  ثالثا

مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم  

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. 

 Curriculum Mapمنهج المقرر   خريطة



 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  

 الوطني للمؤهالت 

استراتيجيات التدريس  

 للمقرر 

 طرق التقويم 

 المعرفة 1

التأصيلية   1-1 المسائل  على  الطالب  يتعرف   أن 

 المتعلقة باالجتهاد الجماعي.

 

 إلقاء المحاضرات.

 

الحوار  

 والمناقشة. 

مؤسسات  أن   1-2 مناهج  على  الطالب  يتعرف  

 االجتهاد الجماعي. 

بإعداد   الطالب  تكليف 

والتقارير   البحوث 

 العلمية. 

في  المشاركة 

التدريبات  

داخل   العملية 

 القاعة. 

أن يتعرف  الطالب على الوسائل التعليمية التي   1-3

 تدرك بها مسائل االجتهاد الجماعي. 

بإعداد   الطالب  تكليف 

والتقارير  البحوث  

 العلمية. 

البحوث  إعداد 

 والواجبات. 

 

األصولية   1-4 المصطلحات  في  الطالب  يدقق  أن 

اختالف  حسب  الجماعي  باالجتهاد  المتعلقة 

 المدارس األصولية. 

على   الطالب  تدريب 

التعليمية   المادة 

الحوار   ملكة  بطريق 

 والمناقشة والنقد. 

 

التحضير  

للمادة   المسبق 

 العلمية. 

االجتهاد  أن    مؤسسات  بأثر  الطالب  يعتني 

ونوازلها   الفقهية  األحكام  في  الجماعي 

 ومستجداتها. 

االختبار   

 التحريري. 

 المهارات المعرفية 2

أن يفرق بين االجتهاد الجماعي وبين ما يشبهه   2-1

 كاإلجماع الصريح والسكوتي واالتفاق.

الحوار   التعليم التعاوني

 والمناقشة. 

بها  أن   2-2 تدرك  التي  بين اآلالت والوسائل  يميز 

 مسائل االجتهاد الجماعي. 

الحوار بين الطالب 

 ومع الطالب. 

البحوث  إعداد 

 والواجبات. 

أن يفهم التطبيقات الفقهية المناسبة لكل نوع   2-3

 ومجال من أنواع ومجاالت االجتهاد الجماعي. 

العرض الحاسوبي 

 لمفردات المقرر.

االختبار  

 التحريري. 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

األعمال   التعليم التعاوني الحوار الهادف من خالل المناقشة.  3-1 تقويم 

بشكل   الفردية 

 دوري. 

الطالب   العمل بروح الفريق.  3-2 بين  الحوار 

 ومع الطالب. 

األعمال   تقويم 

بشكل   الجماعية 

 دوري. 

للتطبيق   3-3 والتحفيز  لمحتويات  التشجيع  العملي 

 المقرر. 

الحاسوبي   العرض 

 لمفردات المقرر.

 



 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية  4

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

أن يمارس جمع البيانات المتعلقة بالمقرر من الكتب 

 والمواقع االلكترونية 

أن يصمم عروض الكترونية ألبرز نتائج التقارير  

 والواجبات المتعلقة بالمقرر وموضوعاته 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية في التواصل مع 

 األستاذ والزمالء في المقرر 

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتابي  

 من خالل التقاريرالتي يقدمها 

 المحاضرات الصفية

استخدام التقنية في  

 إجراء البحوث 

العلمية تقديم المادة 

باستخدام أجهزة 

 العرض 

 التقارير العلمية 

تقويم األداء أثناء  

 العرض 

تقويم الرجوع 

للمواقع 

 اإللكترونية 

تقويم التقارير 

 الكتابية

 (المهارات النفسية الحركية )إن وجدت  

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

التقويم   م كتابة  مهام  جماعي،  مشروع  اختبار،  )مثال:  المطلوبة 

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع  

المحدد  

 لتسليمه 

من  نسبته 

 التقييم النهائي

1 
إعداد البحوث وأوراق العمل بصورة مستمرة؛ سواء كانت فردية  

  أم جماعية. 

مستمر في  

 كل األسابيع 

20% 

2 
في   يفضل بوربوينت (تقديم عروض شفوية)   مستمر 

 كل األسابيع 

10% 

3 

مستمر في   المشاركة والحوار والتفاعل داخل القاعة

كل  

 المحاضرات

10% 

4 
األسبوع   االختبار النهائي

16 

60% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل  

طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل  

 أسبوع(.   

 الساعات المكتبية 

 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني

 وسائل التواصل الحديثةالتواصل من خالل 

 مصادر التعلّم

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة: 1

 كتب أصول الفقه العامة لدراسة مباحث االجتهاد واإلجماع وما يتعلق بهما 

 كتب أصول الفقه الخاصة باالجتهاد. 



كتب الفتاوى الخاصة وكتب النوازل؛ وأهمها: )فتاوى النوازل، أبي ليث السمرقندي/ نوازل ابن  

رشد/ ديوان األحكام الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير الحكام، الجياني القرطبي  

الغرناطي/ مذاهب الحكام في نوازل األحكام، عياض اليحصبي/فقه النوازل، بكر أبو زيد/ نوازل  

مشيقح/  الحج، د. سالم المطيري/ نوازل الحج، د. خالد المشيقح/ فقه نوازل العبادات، د. خالد ال

 نوازل الزكاة، د. عبد هللا الغفيلي/ فقه النوازل لألقليات المسلمة، د. محمد يسري/ (.

 االجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، أ. د. شعبان محمد إسماعيل. 

 االجتهاد الجماعي، أ. د. عارف حسونة. 

البري، أبحاث مؤتمر الفقه اإلسالمي بجامعة  االجتهاد الجماعي في الشريعة اإلسالمية، د. كريا  

 . 256هـ، ص 1396اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، سنة 

االجتهاد الجماعي في تونس والمغرب واألندلس، د. محمد الهادي أبو األجفان، منشور في المجلد  

ون، جامعة  األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقان 

 هـ. 1417اإلمارات، سنة 

االجتهاد الجماعي في مصر )مجمع البحوث اإلسالمية(، د. عبد الفتاح بركة، منشور في المجلد  

األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقانون، جامعة  

 هـ. 1417اإلمارات، سنة 

العلماء ولجنة اإلفتاء في المملكة العربية السعودية، د. عبد هللا   االجتهاد الجماعي في هيئة كبار 

المطلق، منشور في المجلد األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية  

 هـ. 1417الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، سنة 

 مؤسسات االجتهاد الجماعي، أ. د. أحمد بن عبد هللا الضويحي.

بحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، سنة  أ

 هـ.1417

 أبحاث المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي أقامته رابطة العالم اإلسالمي.

 أبحاث هيئة كبار العلماء. 

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

 تاوى الفقهية الصادرة عن دار اإلفتاء بمصر. الف

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن األزهر. 

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 المجالت العلمية المحكمة في كليات الشريعة. 

 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة التابع لمنظمة العالم اإلسالمي. 

 ي اإلسالمي بمكة التابع لرابطة العالم اإلسالمي.قرارات المجمع الفقه

 قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بجدةالتابع لمنظمة العالم اإلسالمي.

 مجلة البحوث اإلسالمية التي تصدرها الرئاسة العامة لإلفتاء والدعوة واإلرشاد. 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المكتبة الوقفية. 



 مجالس األصوليين. 

 المكتبة الشاملة. 

 المكتبة األصولية. 

 ملتقى المذاهب الفقهية. 

 الجامع الكبير لكتب التراث اإلسالمي. 

 . مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:4

 المرافق المطلوبة 

الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي  بيّن متطلبات المقرر  

 عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(: 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: 
 ية وكراسي قاعة دراسية مجهزة بطاوالت دائر

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  
 جهاز كمبيوتر   -برجكتر لعرض التقارير -شاشة عرض

مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  

 قائمة بها(: 

 العالقة بالمقرر. برامج تدريبية ذات 

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  

 أشرطة كاسيت لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر.  

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 .األسئلة المباشرة للطالب عن المقرر ومدى استفادتهم منه

 استبانة تقويم المقرر 

 .تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول المقرر

البريد   طريق  عن  أو   للقسم،  تابع  لذلك  مخصص  إلكتروني  موقع  على  الطالب  انطباعات  تلقى 

 اإللكتروني. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 المراجعة الفصلية للمقرر من قبل لجنة التطوير بالقسم.

 المراجعة الخارجية. 

 استبانات متعددة من: القسم/ الكلية/ الجامعة. 

 إجراءات تطوير التدريس:

 تقويم الطالب. العناية بنتائج االستبانات ونتائج  

 األخذ بتوصيات لجان القويم. 

 حضور الدورات المتعلقة بتطوير مهارات التدريس. 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  

من   عينة  أو  االختبارات  لتصحيح  دوريٍة  بصورة  والتبادل  مستقلين،  تدريس  هيئة  أعضاء 

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:  الواجبات
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.



 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 تشكيل لجنة لتقويم أسئلة اختبار المقرر.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 المقررات بشكل دوري. مراجعة تقارير  –

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير المقرر  –      

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقويم المقرر  - 

 تكوين لجان لتطوير المقررات داخل القسم. -      

 
  



 
 
 
 

 منوذج 
 توصيف املقرر الدراسي

 

 
 
 

 .معامالت مصرفية  معاصرة اسم املقرر: .  
 0101613-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ 1440-2-9اتريخ التوصيف: 

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 ( 0101613-2) معامالت مصرفية  معاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة:2
 أو دكتوراه  -. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري3

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

 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 اليوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 اليوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 احلرم اجلامعي :  املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 %80 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة:   التعليم اإللكرتون 
    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:   ابملراسلة 
    

  النسبة:   أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 
 

 األهداف 



 ما هدف املقرر الرئيس؟
 أن يتعرف الطالب على املستجدات والنوازل يف املعامالت املصرفية, وبيان املشروع منها من املمنوع . -1

الشرعية والقواعد  أن يتعلم الطالب مهارة تكييف املعامالت املصرفية املعاصرة , وأتصيلها فقهيا وفق األصول   -2
 الفقهية.

أن يتعرف الطالب على املقاصد الشرعية اليت يراعيها الفقيه عند االجتهاد فيما يستجد من معامالت مصرفية  -3
 وتنزيل احلكم عليها . 

 أن يستشعر الطالب عظمة الشريعة اإلسالمية  وقدرهتا على مواجهة  الوقائع والنوازل املصرفية املعاصرة .  -4    
لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية  -يتم تنفيذها   -اذكر إبجياز أي خطط 

 املعلومات 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  
ؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ املقرر ما قد يطرأ من تغيري على املقرر بناء على معطيات علمية ت

 والطالب، وبناء على احلاجة 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 
 :وصف عام للمقرر

يُقدم هلذا املقرر بنبذة عن :  التعريف ابملصرف , ونشأة املصارف واألعمال املصرفية احلديثة , وتطورها، ونشاطات 
 املعامالت فيها.املصارف االستثمارية , وأنواع 

 :ويتناول هذا املقرر املوضوعات التالية
الودائع املصرفية : أنواعها وتكييفها الفقهي وأحكام التعامل هبا , احلواالت املصرفية أنواعها وتكييفها الفقهي 

كييفه وأحكام التعامل هبا , خطاابت الضمان وتكييفها الفقهي وأحكام التعامل هبا , فتح االعتماد املستندي وت
الفقهي وأحكام التعامل به , املراحبة لألمر ابلشراء, الشركات املسامهة حقيقها وحكمها وكيفية زكاهتا , التأمّي 



التجاري والتعاون والفرق بينهما , املنفعة املشرتكة بّي القرض واملقرتض ومدى أتثريها على صحة العقد، البطاقات 
البنكية , األوراق املالية )األسهم والسندات (, حقيقتها ،  وحكم التعامل به ,  البنكية , العينة وأثرها يف املعامالت 

األوراق التجارية )الشيكات الكمبياالت والسند األدىن السند حلامله ( حقيقتها ،  وحكم التعامل به، ومتويل 
 اخلدمات واملنافع

 .باً ***وألستاذ املادة االختيار منها واالضافة إليها حسب ما يراه مناس
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 نبذة عن :  
 التعريف ابملصرف لغة واصطالحا.

 نشأة املصارف واألعمال املصرفية احلديثة ، وتطورها.
 نشاطات املصارف االستثمارية , وأنواع املعامالت فيها.

2 4 

 2 1 . أنواعها وتكييفها الفقهي وأحكام التعامل هباالودائع املصرفية : 
 2 1 احلواالت املصرفية أنواعها وتكييفها الفقهي وأحكام التعامل هبا 

 2 1 خطاابت الضمان وتكييفها الفقهي وأحكام التعامل هبا 
 2 1 فتح االعتماد املستندي وتكييفه الفقهي وأحكام التعامل به 

 2 1 املراحبة لألمر ابلشراء       
 2 1 الشركات املسامهة حقيقتها وحكمها وكيفية زكاهتا     

 2 1 التأمني التجاري والتعاوين والفرق بينهما      
 2 1 املنفعة املشرتكة بني املقرض واملقرتض ومدى أتثريها على صحة العقد    
 2 1 البطاقات البنكية   

 2 1 العينة وأثرها يف املعامالت البنكية     
 2 1 األوراق املالية )األسهم والسندات (, حقيقتها ،  وحكم التعامل به    

األوراق التجارية )الشيكات الكمبياالت والسند األدىن السند حلامله( حقيقتها ،    
 وحكم التعامل به

1 2 

 2 1 متويل اخلدمات واملنافع 
 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
معامل أو   دروس إضافية  حماضرات  

 استديو
 اجملموع  أخرى  تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية 
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 أسبوعياً ست ساعات 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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 التقومي 

 املعرفة  1
أن يتعرف الطالب علي مفهوم املصارف ونشأهتا ,  1-1

 . ،وأمهيتها ,  وأنواعهاونشاطاتها  وتطورها
 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -

االختبارات -
 التحريرية 

تقومي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة
ف الطالب على القواعد والضوابط العامة اليت عر يتأن  1-2

تراعي عند احلكم على املعامالت املصرفية املعاصرة يف  
تقومي التقارير - اعداد التقارير -

 والتمارين



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

إطار املقاصد الشرعية املبنية على جلب املصاحل ودرء  
 املفاسد ورفع احلرج عن العباد 

القاء وعرض التقارير    -
يف برامج العرض 

 احلاسوبية
 التمارين املنزلية-

تقوميإلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران 
 

أن حيدد الطالب مراحل التأصيل الشرعي لبعض  1-34
 املعامالت املصرفية املعاصرة 

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد -
 العصف الذهين  -

مناقشة األحباث -
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر -
 تقومي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية 2
املستجدات والنوازل املعاصرة   على الطالب أن يتعرف   2-1

 يف املعامالت املصرفية 
 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 

أن يوضح الطالب كيفية مواجهة ما يستجد من  2-2
معامالت مصرفية ، وكيفية تقعيدها , وخترجيهاعلى  

 املسائل القدمية .

حلقات النقاش  -
اجلماعية واحلوارات 

 املتبادلة
 التفكري الناقد -

التقومي املستمر  -
 التقارير واألحباث 

 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

تقومي الرجوع  -
مصادر إىل 

 املعلومات 
يف بعض  أن حيدد الطالب مواطن اخللل املوجودة 2-3

التكيفات الفقهية لبعض املعامالت املصرفية، وكيفية  
 تصحيحها.

 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف   -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 واألحباث التقارير 
 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

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

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

 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 

 علىاملعلومة 
 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 
 التدريس التباديل 

 حلقة النقاشإدارة 
املشاركة الفاعلة يف انشطة  

 املادة الصفية 
 املناظرة الفقهية 

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال 
مالحظة أداء   -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود   -
 األفعال 

 تقبل الرأي اآلخر -
املشاركة يف   -

 النقاش 
3-2    
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال  4



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

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 
 األستاذ 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 

للمواقع تقومي الرجوع 
 اإللكرتونية

 تقومي التقارير الكتابية 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد  
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي 

 % 10 مستمر كتابة تقارير  1

 % 20 مستمر األبحاث  2

 % 10 مستمر تقديم عروض شفوية )يفضل بوربوينت( 3

السادس    االختبار النهائي 4
 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 اإللكرتوين
 خالل وسائل التواصل احلديثة.التواصل من  

 مصادر التعّلم 



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 أبواب املعامالت يف الكتب املعتمدة عند املذاهب الفقهية    -1
 تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية     د . سامي حسن محود  -2
 د. أمحد بن حسن احلسين     الودائع املصرفية أنواعها أحكامها استثمارها  -3
 الورق النقدي حقيقته اترخيه قيمته حكمه    للشيخ عبدهللا بن منيع  -4
 أحكام األوراق التجارية والنقدية يف الفقه اإلسالمي       د . سرت بن ثواب اجلعيد -5
 بن حسن احلسين تطور النقود يف ضوء الشريعة اإلسالمية مع العناية ابلنقود الكتابية    د. امحد  - 6
 خطاابت الضمان املصرفية وتكييفها الفقهي    د . امحد بن حسن احلسين  -7
 املعامالت املالية املعاصرة   د حممد بن عثمان شبري   -8
 فقه املَُعامالت املَْصَرفّية    د. يوسف بن عبدهللا الشبيلي -9

 مصطفى الزرقا   0املصارف، معامالهتا وودائعها وفوائدها،     د -10
 األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي      د.أمحد اخلليل  -11
 للدكتور فهد بن ابدي املرشدي  -الصكوك أحكامها وضوابطها وإشكاالهتا   -12
 حامد بن حسن بن حممد على مرية  -صكوك اإلجارة )دراسة فقهية تطبيقية أتصيلية تطبيقية( -13
 للشيخ فيصل الشمري  –صكوك املضاربة  -14
 د.خالد بن سعود بن عبد هللا الرشود  -   العقود املبتكرة للتمويل واالستثمار ابلصكوك اإلسالمية -15

 الت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل2
 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي   -1 

الملتقيات الدورية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وقد طبعت بحوثها في   -2 

 أربع مجلدات كبار

عبدالرحمن  ملتقيات الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل التي يشرف عليها الدكتور  -3 

 األطرم، وكانت تحت مظلة رابطة العالم اإلسالمي

ملتقيات مصرف الراجحي، وقد طبعت في مجلد   .االقتصاد اإلسالمي  –مجلة جامعة الملك عبدالعزيز  -4 

 واحد

 ملتقيات بنك البالد، وقد نشر منها أبحاث ملتقيين -  5

 البركة ندوات مجموعة البركة، وقد نشرت أبحاثها، باسم: حولية - 6

 ملتقيات بيت التمويل الكويتي  - 7

 الندوة السنوية للبنك األهلي التجاري - 8

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  - 9

 مجلة بحوث االقتصاد اإلسالمي - 10

 مجلة البحوث اإلسالمية، وفيها مجموعة من البحوث في المعامالت المالية - 11

 السعوديةمجلة الجمعية الفقهية - 12

 



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة . 

 مواقع وروابط املوسوعات العلمية.
 موقع املوسوعة الشاملة . 

 موقع الفقه اإلسالمي

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

 لربانمج املوسوعة الشاملة.  CD )أقراص الليزر ) 
 االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها. 

 
 املرافق املطلوبة 

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

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

جهاز   - برجكرت لعرض التقارير  -شاشة عرضمصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 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 استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني. 

 
 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: 
اتيجيات التدريس ووسائل التقويم  .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استر

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

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

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

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة 
 جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. تشكيل 

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

 
  



 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 
 
 

 اسم املقرر:مصادر الفقه ومصطلحات فقهية  
 0101614-2 رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



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

 الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالميةالقسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 ( 0101614-2 مصادر الفقه ومصطلحات فقهية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 2
 أو دكتوراه  -الدراسي: ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر  3

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

 . 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
 احلرم اجلامعي : . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 %80 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية
    

 % 20 النسبة:   اإللكرتون التعليم 
    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:   ابملراسلة 
    

  النسبة:   أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 
 

 األهداف 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ 
 أن يتعرف الطالب على نشأة المذاهب الفقهية وتاريخها وطبقاتها. 

 أشهر أئمة المذاهب والمصادر األصيلة عندهم. أن يدرس الطالب 

 أن يعّدد الطالب أشهر المؤلفين لدى المذاهب وجهودهم العلمية التي أسهمت في نشر المذهب. 

 .نشأة المصطلح الفقهي وتطوره ومدى توافقه وتباينه بين المذاهبأن يبين الطالب  

فهمه من خالل استخدام مصطلحات تساهم في أن يستنتج الطالب دور العلماء في ضبط الفقه وتسهيل  

 . ذلك

 أن يدرك الطالب تطور التأليف في علم الفقه ، ويستنتج مظاهر التطور. 

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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث. 

 االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. 

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر  ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات 

 والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع. 

 . تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر

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

 وصف عام للمقرر:
يتناول هذا املقرر نشأة املذاهب وأئمتها واترخيها وتطورها ، وأشهر املصادر الفقهية يف 
املذاهب األربعة، واألصول والقواعد اليت بين عليها كل مذهب وطبقاته، واملصطلحات  

 اخلاصة بكل مذهب.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 



 املوضوعاتقائمة  
عدد 

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 4 2 التعريف مبصادر فقه الصحابة والتابعني . 
 املذهب احلنفي 

 بيان األصول والقواعد اليت بين عليها املذهب. ( أ
 التعريف مبصادر فقه املذهب احلنفي يف مجيع طبقات املذاهب .  (ب
 التعريف أبهم مصطلحات املذهب احلنفي يف الرتجيح والرجال . (ت
بيان الكتب املعتمدة وما جرى عليها من اختصار ، او شرح،  (ث

 أوهتذيب ،أو حتشية .

2 4 

 املذهب املالكي 
 املذهب. بيان األصول والقواعد اليت بين عليها ( أ

 التعريف مبصادر فقه املذهب املالكي يف مجيع طبقات املذاهب . (ب
 التعريف أبهم مصطلحات املذهب املالكي يف الرتجيح والرجال . (ت
بيان الكتب املعتمدة وما جرى عليها من اختصار أو شرح، أوهتذب  (ث

 ،أو حتشية .

2 4 

 املذهب الشافعي-4
 والقواعد اليت بين عليها املذهب.بيان األصول  ( أ

 ب(التعريف مبصادر فقه املذهب الشافعي يف مجيع طبقات املذاهب . 
 ج(التعريف أبهم مصطلحات املذهب الشافعي يف الرتجيح والرجال . 

د(بيان الكتب املعتمدة وما جرى عليها من اختصار ، أو شرح، أوهتذب ،أو  
 حتشية .

2 4 

 املذهب احلنبلي  - 5
 بيان األصول والقواعد اليت بين عليها املذهب.أ( 

 ب(التعريف مبصادر فقه املذهب احلنبلي يف مجيع طبقات املذاهب . 
 ج(التعريف أبهم مصطلحات املذهب احلنبلي يف الرتجيح والرجال .

د( بيان الكتب املعتمدة وما جرى عليها من اختصار ، أو شرح، أوهتذب ،أو  
 حتشية .

2 4  



من  - 6  مذهب  حتت  التصنف  اليت  العام  الفقه  أهم كتب  على  التعرف 
 املذاهب األربعة.

2 4 

 6 3 بيان أهم املصطلحات الفقهية املشرتكة بني املذاهب . - 7
 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية  حماضرات 

معامل أو  
 استديو

 اجملموع  أخرى  تطبيق 

 30     30 الفعلية ساعات التدريس 
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

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

ات  وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرج
 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
أن يتعرف الطالب على جهود العلماء يف التأليف يف علم   1-1

 الفقه 
 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية   -

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

 اعداد التقارير  - أن يذكر الطالب أشهر املؤلفني يف فقه املذاهب األربعة  1-2
القاء وعرض التقارير  يف    -

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-

التقارير  تقومي -
 والتمارين 

تقوميإلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
 

أن حيدد الطالب املصادر األصلية يف املذاهب الفقهية   1-3
 ومصطلحات كل مذهب

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد  -
 العصف الذهين -

األحباث  - مناقشة 
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر -
 األحباث تقومي  -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية  2
أن يتعرف الطالب على مراحل تصنيف املصادر الفقهية ,   2-1

 وما متيزت به مصادر كل مرحلة 
 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

أن يوضح الطالب أمهية املصطلحات الفقهية يف كل   2-2
مواضع مذهب , ودورها يف فهم املسائل الفقهية , وحترير 

 النزاع فيها , ويقارن بني مصطلحات كل مذهب 

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

 املعلومات 
حلقات النقاش اجلماعية   -

 واحلوارات املتبادلة
 التفكري الناقد  -

 االختبارات  -
التقومي املستمر  -

 واألحباثللتقارير 
 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة  -

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن مييز الطالب بني املصادر املعتمدة وغري املعتمدة يف كل   2-3
مذهب, من خالل القواعد العامة اليت وضعها أئمة 

 املذهب  

حلقات النقاش اجلماعية   -
 واحلوارات املتبادلة

 التفكري الناقد  -

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة  -

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات

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

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

 يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . أن 
 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي . 

 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

التواصل الفعال مع اجلهات  
املختلفة للحصول 

 علىاملعلومة 
 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 
 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش
الفاعلة يف انشطة   املشاركة

 املادة الصفية 
 املناظرة الفقهية 

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران  -
قياس ردود   -

 األفعال 
مالحظة أداء   -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود   -
 األفعال 

 تقبل الرأي اآلخر -
املشاركة يف   -

 النقاش 
 

3-2    
 املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية  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 
 املقرراألستاذ والزمالء يف 

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  
 اإللكرتونيةللمواقع 

تقومي التقارير  
 الكتابية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

4-2    
 ( وجدت  املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  من  نسبته 
 النهائي 

 10 مستمر   تقارير دورية  1
 20 مستمر  حبوث دورية  2
 10 مستمر  عرض شفهي ) يفضل بوربوينت (  3
 60 السادس عشر  االختبار النهائي  4

 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 اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 مراجع يف اتريخ الفقه ومصطلحات مذاهبه  

 الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي, حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب الفاسي  -
 رسم املفيت, حملمد أمني بن عابدين -
 نور البصر, للهاليل أمحد بن عبدالعزيز السلجماسي. -
 املذهب عند احلنفية حملمد إبراهيم علي  -
 املذهب عند الشافعية حملمد إبراهيم علي  -



 اصطالح املذهب عند املالكية حملمد إبراهيم علي -
 جفان مقدمة حتقيق عقد اجلواهر الثمينة حملمد أبو األ-
 املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد, لعبدالقادر بن بدران. -
 املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل, لبكر بن عبدهللا أبو زيد . -
 مقدمة كتاب املواهب اجلليل شرح خمتصر خليل أليب عبدهللا حممد احلطاب -
 ر خمتلف املراحل واملذاهب. كتب فقهية خيتار منها األستاذ للدراسة على أن يشمل االختيا-2
 معجم فقه السلف حملمد الكتاين. -
 فقه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه موازانً بفقه اجملتهدين لرويعي الرحيلي. -
 فقه اإلمام بن املسيب هلاشم مجيل عبدهللا .-

 املذهب احلنفي: 
 اجلامع الكبري, حملمد بن احلسن الشيباين -
 املبسوط, لشمس األئمة أيب بكر السرخسي -
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للعالء أيب بكر الكاساين -
 فتح القدير للكمال بن اهلمام -
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لزين العابدين بن جنيم -
 رد املختار على الدار املختار حملمد بن أمني بن عابدين -

 املذهب املالكي: 
 دونة الكربى, أليب سعيد عبدالسالم سحنون امل-
 البيان والتحصيل, أليب الوليد حممد بن رشد -
 عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب معامل املدينة , أليب عبدهللا بن شاس -
 الذخرية, لشهاب الدين القرايف -
 املذهب يف ضبط مسائل املذهب أليب عبدهللا حممد راشد القفصي  -
 شرح الزرقاين على خمتصر خليل لعبدالباقي الزرقاين. -
 حاشية الدسوقي على شرح الكبري, حملمد بن أمحد الدسوقي -

 املذهب الشافعي: 
 األم, أليب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي -
 املهذب, أليب إسحاق الشريازي-
 الوسيط يف فروع املذهب, أليب حامد الغزايل -



 الوجيز, أليب القاسم الرافعي فتح العزيز يف شرح -
 منهاج الطالبني, أليب زكراي حميي الدين النووي -
 مغين احملتاج, لشمس الدين حممد الشربيين اخلطيب -
 هناية احملتاج, لشمس الدين حممد الرملي -

 املذهب احلنبلي: 
 شرح اخلرقي, أليب يعلى بن حممد الفراء  -
 املقنع, لعبدهللا بن قدامة -
 أليب الربكات عبدالسالم بن تيمية  احملرر,-
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, للعالء املرداوي  -
 التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع, للعالء املرداوي .  -
 شرح الزركشي، لشمس الدين حممد بن عبدهللا الزركشي   -
 اإلقناع ملوسى بن أمحد احلجاوي  -
  كشاف القناع, ملنصور البهويت-
 شرح منتهى اإلرادات له ايضاً .   -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 الرسائل العلمية يف حتقيق الكتب املقررة
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

 *املكتبة الشاملة
 *املكتبة الوقفية 

 الشبكة الفقهية –* امللتقى الفقهي 
 الشبكة الفقهية   –*ملتقى املذاهب الفقهية 

 *موقع الفقه اإلسالمي
 
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 لربانمج املوسوعة الشاملة.  CD )أقراص الليزر ) 
 االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها. 



 
 املرافق املطلوبة 

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

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

والربجميات وغريها(:  الذكية،  واللوحات  البياانت،  )أدوات عرض  تقنية  التقارير  -شاشة عرضمصادر  لعرض  جهاز    -برجكرت 
 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 استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني. 

 
 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: 
اتيجيات التدريس ووسائل التقويم  .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استر

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات   - 3        
 



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

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

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

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

 
 
  



 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 
 
 

 دراسة نصية في كتب المذاهباسم املقرر:   
 0101615-2رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



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

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 ( 0101615-2) دراسة نصية في كتب المذاهب . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2
 أو دكتوراه  -ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم 3

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

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

 %80 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة:   التعليم اإللكرتون 
    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:   ابملراسلة 
    

  النسبة:   أخرى تذكر 
 

 تعليقات: 
 

 األهداف 



 ما هدف المقرر الرئيس؟
 أن يتعرف الطالب على صيغ إيراد األحكام الفقهية . -1
 أن يتدرب الطالب على استنباط الصور المتعددة من المسالة الواحدة.  -2 

 أن يتعرف الطالب باألدلة الشرعية المتفق عليها، وأشهر األدلة المختلف فيها .  -3
أن يقارن الطالب بين  المصطلحات الفقهية، والمصطلحات المذهبية ومصطلحات الترجيح في    -4     

 المذاهب المعتبرة.
 يقف الطالب على مزايا الكتب في التبويب والتقسيم .أن  -5

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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث. 

 االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها. 

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر  ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية ت

 والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع. 

 . تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر

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

عند   المعتمدة  التراثية  الفقهية  الكتب  من  لعدد  فقهية  أبواب  في  نصية  دراسة  المقرر  هذا  يتناول 

ف  الفقهاء  أوردها  التي  الصيغ  بتناول  األربعة  الفقهية  االستنباط  المذاهب  في  ومنهجهم  كتبهم،  ي 

واالستدالل والترجيح والتقسيم والتبويب والترتيب ، ويكون ذلك باختيار أربعة أبواب من العبادات,  

والمعامالت, واحكام األسرة, والجنايات, ويكون كل فصل في مذهب من المذاهب األربعة . كالعبادات  

كي, واألنكحة في المذهب الشافعي, والجنايات في  في المذهب الحنفي, والمعامالت في المذهب المال

 المذهب الحنبلي . 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس  األسابيع 

 6 3 دراسة  ابب فقهي  يف كتاب معتمد يف املذهب احلنفي   
 6 3 املذهب املالكي  دراسة  ابب فقهي  يف كتاب معتمد يف 



 6 3 دراسة  ابب فقهي  يف كتاب معتمد يف املذهب الشافعي   
 6 3 دراسة  ابب فقهي  يف كتاب معتمد يف املذهب احلنبلي 

المذاهب   من  ويُدرس  نحوه  أو  السلم  كباب  صغيًرا  فقهيًا  بابًا  يختار 
بين المذاهب في ذكر عدد المسائل واألحكام األربعة, مع إجراء المقارنة  

الفقهية المذكورة فيه وما اختلف فيه منها وما اتفق عليه, وكذا المقارنة 
بين األدلة و وجه االستدالل ونوع األدلة المذكورة, وكذا المقارنة في 

 استخدام القواعد والضوابط والفروق في هذا الباب . 

3 6 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو   دروس إضافية  حماضرات  
 استديو

 اجملموع  أخرى  تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية 
 2     2 الساعات املعتمدة

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

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

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

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 

 ت للمؤهال
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

 املعرفة  1
 احملاضرات واملناقشات - أن يتعرف الطالب على املصطلحات الفقهية لكل مذهب   1-1

 اخلرائط املعرفية   -
االختبارات  -

 التحريرية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 ت للمؤهال
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

الكلية   1-2 الشريعة  مقاصد  معرفة  على  الطالب  يتدرب  أن 
 واجلزئية من خالل النص الفقهي. 

 اعداد التقارير  -
القاء وعرض التقارير  يف    -

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير  -
 والتمارين 

تقوميإلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
 

يف كل   1-3 املعنمدة  واملراجع  املصادر  أهم  الطالب  يعدد  أن 
 مذهب من املذاهب الفقهية  

 

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد  -
 العصف الذهين -

األحباث  - مناقشة 
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر -
 تقومي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية  2
الطالب على كيفية ختريج الفروع على األصول،  أن يتعرف   2-1

وختريج الفروع على الفروع، وختريج الفروع على القواعد 
 . والضوابط الفقهية

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

 املعلومات 
حلقات النقاش اجلماعية   -

 املتبادلةواحلوارات 
 التفكري الناقد  -

 االختبارات  -
التقومي املستمر  -

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

 مصادر املعلومات

أن يتدرب الطالب على استخراج القواعد الفقهية،  2-2
والضوابط، والكليات، والفروق الفقهية  من النصوص  

 الفقهية. 
 

البحث والتتبع يف مصادر   -
 املعلومات 

حلقات النقاش اجلماعية   -
 واحلوارات املتبادلة

 التفكري الناقد  -

التقومي املستمر  -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة  -

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 ت للمؤهال
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن يوّضح الطالب مناهج العلماء واساليبهم يف أتليف  2-3
 وتبويب هذه الكتب

البحث والتتبع يف مصادر   -
 املعلومات 

حلقات النقاش اجلماعية   -
 واحلوارات املتبادلة

 التفكري الناقد  -

التقومي املستمر  -
 للتقارير واألحباث

 تقومي األقران  -
 سجل املالحظة  -

تقومي الرجوع إىل  -
 مصادر املعلومات

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

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

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 
 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي . 

 يف متطلبات املقرر أن  يشارك ضمن جمموعة عمل  

التواصل الفعال مع اجلهات  
املختلفة للحصول 

 علىاملعلومة 
 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 
 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف انشطة  

 املادة الصفية 
 املناظرة الفقهية 

 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران  -
ردود  قياس  -

 األفعال 
مالحظة أداء   -

الطالب وتسجيل 
 امللحوظات 

قياس ردود   -
 األفعال 

 تقبل الرأي اآلخر -
املشاركة يف   -

 النقاش 
 

3-2    
 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 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف التواصل مع 
 األستاذ والزمالء يف املقرر

 احملاضرات الصفية
استخدام التقنية يف إجراء 

 البحوث 
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض 
 التقارير العلمية  

تقومي األداء أثناء 
 العرض 

تقومي الرجوع  
 للمواقع اإللكرتونية

التقارير  تقومي 
 الكتابية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 ت للمؤهال
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتايب من 
 خالل التقاريراليت يقدمها 

4-2    
 ( وجدت  املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال ينطبق   5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم  من  نسبته 
 النهائي 

 % 10   تقارير دورية  1
 % 20  حبوث دورية  2
 % 10  عرض شفهي ) يفضل أن يكون بور بوينت ( 3
 % 60  االختبار النهائي  4

 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 اإللكرتوين

 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  
 مصادر التعّلم 

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 
 املذهب احلنفي : 

 اجلامع الكبري حملمد بن احلسن،  
 خمتصر الطحاوي، 
 خمتصر القدوري،  



 اهلداية للمرغنان، 
 تبيّي احلقائق للزيلعي،

 االختيار لتعليل املختار.
 املذهب املالكي:  

 املدونة لإلمام مالك, 
 الرسالة البن أيب زيد القريوان,  

 التوضيح شرح جامع األمهات خلليل, 
 مواهب اجلليل للحطاب, 
 منح اجلليل حملمد عليش، 

 بلغة السالك ألقرب املسالك للصاوي . 
 املذهب الشافعي: 

 االم,
 خمتصر البويطي،  

 البيان للعمران،  
 روضة الطالبّي,  

 مغين احملتاج, وهناية احملتاج, وحتفة احملتاج.  
 املذهب احلنبلي: 

 أحد كتب مسائل اإلمام كمسائل الكوسج، 
 اهلداية أليب اخلطاب الكلوذان،  

 املبدع البن مفلح, 
 شرح منتهى اإلرادات للبهويت،  

 هداية الراغب شرح عمدة الطالب لعثمان بن قايد. 
 أن يقرر غري هذه الكتب إلزالة الغموض أو زايدة االيضاح أو دقة التفريع.  *ألستاذ املادة

 
 ادرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(  -2

 الرسائل العلمية يف حتقيق الكتب املقررة
 
 وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي  -3

 * املكتبة الشاملة 
 *املكتبة الوقفية  



 الشبكة الفقهية –* امللتقى الفقهي  
 الشبكة الفقهية  –*ملتقى املذاهب الفقهية 

 *موقع الفقه اإلسالمي
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4

 لربانمج املوسوعة الشاملة.  CD )أقراص الليزر ) 
 االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها. 

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

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

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية 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(: 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  

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

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني. 
 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: 
اتيجيات التدريس ووسائل التقويم  .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استر

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات   - 3        



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

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

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

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

 
 
  



 
 
 
 

 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر: النظرايت الفقهية   
 0101616-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-1اتريخ التوصيف:

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -والدراسات اإلسالميةالشريعة  القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (0101616-2) النظرايت الفقهية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري/ ختصص الفقه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3



 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الفصل الدراسي الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 لسابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات ا 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: احلرم اجلامعي7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %  80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 %  20 النسبة:  التعليم اإللكرتون
    

  النسبة: -  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة: -  ابملراسلة 
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 أن يتعرف الطالب على النظرايت الفقهية تنظريا وتطبيقا  

 أن يتمرس الطالب على صياغة النظرايت الفقهية، واإلفادة منها يف الدرس الفقهي احلديث . 

 أن يعرف الطالب العالقة بني النظرايت الفقهية وبني العلوم املشاهبة

 بنظرايهتا وقواعدها الكلية.أن يتمكن الطالب من ربط الفروع الفقهية 

 أن ينمي الطالب ملكة التنظري الفقهي لديه. 



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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث. 

 االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  

 استخدام تقنية المعلومات ، ومراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

خذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر  ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤ

 والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع. 

 .تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  

 وصف عام للمقرر:
وكيفية   وشروطها  وأركاهنا  وأمهيتها  نشأهتا  وبيان  النظرية  معىن  على  التعرف  حيث  من  الفقهية  النظرايت   : املقرر  هذا  يتناول 

لنظرايت الفقهية )كنظرية العقد، وامللك، والضمان ....(، وتدريب الطالب على بناء صياغتها، وتطبيق ذلك على عدد من ا
 النظرايت وصياغتها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات 

 أوالً : النظرية الفقهية: 

 معنى النظرية في المجال العلمي والمجال العملي والمجال الفقهي  

 الفرق بين النظرية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 التنظير الفقهي: النشأة والتطور. 

الفقهية  التفرقة بين التنظير الفقهي والتقعيد الفقهي. ) الفرق بين النظرية 

 (والقواعد الكلية

 .النظريات الفقهية والثمار المترتبة على ذلك أهمية دراسة 

 . مصدر النظريات الفقهية

 . شروطهاوأركانها 

3 6 



 ثانياً: الجانب التطبيقي : ويشمل دراسة بعض النظريات الفقهية ومنها:

 نظرية الملك وما يتعلق بها

 نظرية العقد وما يتعلق بها  

 نظرية الحق

 التصرفات والعقود. نظرية الباعث وأثره في 

 نظرية الضمان

 نظرية الفساد

 ويعين الطالب على ذلك: 

 التكليف بقراءة بعض المؤلفات في النظريات الفقهية. 

التأكيد على الفوائد والثمار المترتبة على تناول الموضوعات الفقهية في  

 صورة نظريات . 

3 6 

 وذلك عن طريق: ثالثا: التدريب العملي على بناء النظريات الفقهية 

عقد حلقات بحثية بهدف تدريب الطالب على البحث عن جزئيات وفروع 

في كتب الفقه يمكن أن تشكل نظريات فقهية، والقيام بعرض ما يتوصل  

إليه الطالب في المجموعات والمناقشة حوله بهدف التقويم أو بيان مدى 

 صالحية تلك األفكار لتكوين نظرية فقهية. 

9 18 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  
 دروس إضافية  حماضرات  

معامل أو  
 اجملموع  أخرى  تطبيق  استديو

 30  18   12 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 



 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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 

 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1

ببيان   1-1 الفقهية،  النظرية  حقيقة  الطالب  يعرف  أن 

وبين   بينه  والتفريق  النظرية  مصطلح  حدود 

 المصطلحات ذات الصلة. 

. 

 المحاضرة 

 البحوث 

 
وضع عناصر للدرس توضح   -

المطلوب  المعرفية  األهداف 

 تحقيقها.

عرض الموضوعات الرئيسة   -

 بطريق المحاضرة.

 الحوار والنقاش.  -

بتحضير   - الطالب  تكليف 

وتقديمها   الموضوعات  بعض 

 في قاعة الدرس. 

 

 

 

 

 

 االختبار الشفوي

 االختبار التحرير 

 

التي   1-2 والشروط  األركان  على  الطالب  يتعرف  أن 

 تبنى عليها النظريات. 

 المحاضرة 

 البحوث 

 

  أن يتعرف الطالب على أهم النظريات الفقهية.   1-3

 العصف الذهني

 وحلقات النقاش 

 

 

 البحوث

 والمقاالت

دراسة   1-4 على  المترتب  األثر  الطالب  يعرف  أن 

المشكالت   حل  في  ودورها  الفقهية،  النظريات 

 المستجدة، وبيان أحكام النوازل. 

 حلقات النقاش 

 العروض الشفوية

 البحوث 

 

 االختبار الشفوي

 املهارات املعرفية  2



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
والقاعدة   2-1 الفقهية  النظرية  بين  الطالب  يميز  أن 

الفقهية، ويدرك الفرق بين مصطلحي النظرية في  

 المجال العلمي والمجال العملي . 

 حلقات النقاش 

العرض  

 الشفوي 

البحوث  

 والمقاالت

 االختبار الشفوي.

بين   2-2 العالقة  الطالب  يتصور  الفقهية  أن  النظرية 

 واألبواب أو المسائل الفقهية التي تندرج تحتها . 

 االختبار الشفوي.

الفروع   2-3 أحكام  بين  الربط  من  الطالب  يتمكن  أن 

الفقهية المتشابهة أو المتجانسة وما يماثلها في إطار  

 النظرية الفقهية . 

 البحــوث.

فقهية، تضم شتات   2-4 الطالب نظريات  يستخلص  أن 

 الفروع في موضوع واحد .  

 االختبار التحريري 

 البحوث والمقاالت

بيان  2-5 عند  الفقهية  النظريات  الطالب من  يستفيد  أن 

 أحكام النوازل والمستجدات .

 االختبار التحريري 

 البحوث والمقاالت

 املسؤولية مهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
3-1 
3-2   
3-3  
3-4  
3-5 

 أن يكون قادرا على تنمية عوامل األمانة العلمية والدقة  

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

 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي . 

 يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر أن  

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 

 

 التقومي املستمر -
 تقومي 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 



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
4-1 
4-2 
4-3 

4-4 

أن يمارس جمع البيانات المتعلقة بالمقرر 

 الكتب والمواقع االلكترونية من 

أن يصمم عروض الكترونية ألبرز نتائج 

التقارير والواجبات المتعلقة بالمقرر 

 وموضوعاته 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية في  

 التواصل مع األستاذ والزمالء في المقرر

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة 

واالتصال الكتابي من خالل التقارير التي 

 دمهايق

 المحاضرات الصفية

استخدام التقنية في إجراء  

 البحوث 

تقديم المادة العلمية 

 باستخدام أجهزة العرض 

 التقارير العلمية 

تقويم األداء أثناء  

 العرض 

تقويم الرجوع 

 للمواقع اإللكترونية 

تقويم التقارير 

 الكتابية

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: 

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

احملدد  األسبوع 
 لتسليمه

التقييم   من  نسبته 
 النهائي

 % 10  االختبار الشفوي. 1
 % 10  العرض الشفوي .  2
 % 20  البحــوث.  4
 % 60  اختبار نهاية الفصل الدراسي.   5

 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 المكتبية 

 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني

 وسائل التواصل الحديثة التواصل من خالل 

 مصادر التعّلم 



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 فتحي الدريني -النظريات الفقهية 

 محمد الزحيلي  –النظريات الفقهية 

 .الملكية ونظرية العقد / الشيخ محمد أبو زهرة

 نظرية العقد محمد يوسف موسى

 نظرية الضمان على الخفيف

 .مصطفى الزرقاالمدخل الفقهي العام 

 نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي وهبة الزحيلي 

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

 التخريج عند الفقهاء واألصوليين لبعقوب عبد الوهاب الباحسين

 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل الفقهية لسعود العواد

 الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، لمحمد عثمان شبير التكييف 

 التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه  لعبد هللا الزبير عبد الرحمن صالح   

 http://www.nwazel.comمجلة األصول والنوازل

 / http://www.alfiqhia.org.saمجلة الجمعية الفقهية السعودية

 https://uqu.edu.sa/page/ar/967مجلة كلية الشريعة بجامعة أم القرى
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

 ها .مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغير

 مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة، كموقع جمعية أصول الفقه والمقاصد الشرعية.

 مواقع وروابط الموسوعات العلمية.

 موقع الموسوعة الشاملة .

 موقع الفقه اإلسالمي. 

 الملتقى الفقهي. 

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

 لبرنامج الموسوعة الشاملة. CD )أقراص الليزر ) 

 االستفادة من قواعد المعلومات البحثية في المواقع اإللكترونية للجامعات وغيرها.

 
 املرافق املطلوبة

http://www.nwazel.com/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/


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

 قاعة دراسية مجهزة بطاوالت دائرية وكراسي 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

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

 برامج تدريبية ذات العالقة بالمقرر. 

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  

 أشرطة كاسيت لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر.  
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .للطالب عن المقرر ومدى استفادتهم منهاألسئلة المباشرة 

 استبانة تقويم المقرر 

 .تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول المقرر

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني.
 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي

 تقويم األقران –

 إعداد تقرير المقرر الفصلي من أستاذ المقرر ومدى تحقق أهداف المادة.   –
 إجراءات تطوير التدريس: 

 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش عمل لتبادل 

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

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



 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 تشكيل لجنة لتقويم أسئلة اختبار المقرر.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 ات بشكل دوري. مراجعة تقارير المقرر –

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير المقرر –

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقويم المقرر  -

 تكوين لجان لتطوير المقررات داخل القسم. -
 

 
  



 
 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي 
 
 
 
 اسم املقرر: تطبيقات القواعد الفقهية   
 0101621-4رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي
 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى  4014-2-25اتريخ التوصيف:

   -ختصص الفقه. -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 ( 0101621-4. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  تطبيقات القواعد الفقهية )1
 . عدد الساعات املعتمدة: أربع ساعات 2
 ختصص الفقه  /ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثان4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 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 اجلامعي7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: ينطبق  قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 % 20 النسبة: ينطبق  التعليم اإللكرتون
    

  النسبة: ال ينطبق  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج 
    

  النسبة: ال ينطبق  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات:
 األهداف



 ما هدف املقرر الرئيس؟
 أن يتعرف الطالب على التطبيقات على القواعد الفقهية  

 أن يكتسب الطالب القدرة على الربط بين القواعد والفروع الفقهية 
 أن يتعرف الطالب على األحكام الفقهية للمسائل والنوازل المعاصرة من خالل القواعد الفقهية. 

 أن يستخرج الطالب القواعد والضوابط الفقهية من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة.
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 

 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 
 مقترحات للتطوير:

 يتم تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها. 
 استخدام الوسائل التقنية املتاحة مثل تقنية املعلومات ومراجع االنرتنت لتقدمي املقرر من خالهلا.  

هيئة التدريس والطالب، وحتديث توصيف    متابعة اجلديد يف املؤلفات والبحوث حول املقرر من خالل أعضاء
 املقرر وفق ذلك.

 مناقشة تقرير املقرر يف جملس القسم، ووضع آلية ملعاجلة جوانب القصور.
 تطبيق طرق جديدة وإبداعية يف عرض املادة العلمية للمقرر.

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

يتناول هدا المقرر نبذة عن مبادئ القواعد الفقهية، ويعنى بتتبع القواعد الفقهية والضوابط من  
من تطبيقاتها من المدونات الفقهية،  الكتب الفقهية التراثية ،  للوقوف على أكبر قدر ممكن منها و

يستطيع من  الطالب  لدى  ملكة  المعاصرة، وتكوين  بالنوازل  الفقهية  القواعد  بربط  يعنى  كما 
 خاللها إعمال القواعد الفقهية في شتى مجاالت الفقه، واستخراج األحكام الفقهية للمستجدات.

دراستها من مظانها؛ لمعرفتها واالستفادة منها في كما يتناول جملة من األشباه والنظائر والفروق الفقهية ب
 التكييف الفقهي، والنوازل الفقهية المعاصرة.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 



التعريف ابلقواعد الفقهية، وبيان الفرق بينها وبّي العلوم املشاهبة، وبيان ميزة 
القواعد الفقهية ومكانتها يف الشريعة وفوائد دراستها، أنواع القواعد الفقهية  
ومراتبها، مصادر القواعد الفقهية، حكم االستدالل ابلقواعد الفقهية على 

األحكام، نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها، أشهر املؤلفات يف القواعد 
 الفقهية عرب القرون

 

1 4 

املتفرعة عنها،    القاعدة األولى: قاعدة األمور بمقاصدها،   والقواعد 
 وتطبيقاهتا من كتب الفقه والنوازل املعاصرة ) يف جمال العبادات ( 

1 4 

 
بالشك،   يزول  ال  اليقين  الثانية:  عنها،  القاعدة  املتفرعة  والقواعد 
 العبادات، والقضاء ( وتطبيقاهتا من كتب الفقه والنوازل املعاصرة ) يف جمال 

1 4 

، والقواعد املتفرعة عنها،  القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
وتطبيقاهتا من كتب الفقه والنوازل املعاصرة ) يف جمال الرخص الشرعية، 

 واالقتصاد، والعمل اخلريي (
 

1 4 

والقواعد املتفرعة عنها،  القاعدة الرابعة: ال ضرر وال ضرار، 
من كتب الفقه والنوازل املعاصرة ) يف جمال تعارض املصاحل  وتطبيقاهتا 

 واملفاسد، وتعويض األضرار الناشئة عن حوادث السري، واجملال الطيب (

1 4 

والقواعد املتفرعة عنها، وتطبيقاهتا من القاعدة الخامسة: العادة محكمة، 
السوق، واملعامالت كتب الفقه والنوازل املعاصرة ) يف جمال البيوع، وأحكام 

 املصرفية، واألحوال الشخصية (

1 4 

استخراج القواعد الفقهية  الكبرى وما يندرج تحتها وتطبيقاتها 
من كتاب في الفقه الحنفي    ) مثال كتاب الجنايات من كتاب 

 الهداية للمرغيناني أو بدائع الصنائع للكاساني (

1 4 

درج تحتها وتطبيقاتها استخراج القواعد الفقهية الكبرى وما ين
من كتاب في الفقه المالكي   ) مثل كتاب الصيد والذبائح  

واأليمان والنذور من كتاب التبصرة للخمي، أو الكافي البن  
 عبد البر، أو حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(

1 4 



استخراج القواعد الفقهية الكبرى وما يندرج تحتها وتطبيقاتها 
شافعي ) مثل كتاب النكاح من كتاب األم من كتاب في الفقه ال

 للشافعي، أو كتاب نهاية المطلب للجويني (

1 4 

استخراج القواعد الفقهية الكبرى وما يندرج تحتها وتطبيقاتها 
من كتاب في الفقه الحنبلي  ) مثل كتاب الحج من كتاب المغني 

 البن قدامة، أو شرح الزركشي على المقنع ( 

1 4 

الضوابط الفقهية من كتاب القواعد البن رجب بشرط أن دراسة عدد من  
 ال تقل  عن خمسة ضوابط : ) يختارها أستاذ المقرر (

دراسة تطبيقات على الضوابط الفقهية في أبواب فقهية من كتب المذاهب 
 المعتمدة

2 8 

كتاب   من  الفقهية  األبواب  بعض  في  والنظائر  األشباه  من  عدد  دراسة 
 سيوطي ) يختارها أستاذ المقرر ( األشباه والنظائر لل

دراسة تطبيقات على األشباه والنظائر في أبواب فقهية من كتب المذاهب 
 المعتمدة

1 4 

دراسة عدة فروق فقهية من كتاب الفروق للقرافي بشرط أن ال تقل  عن 
 خمسة فروق :  ) يختارها أستاذ المقرر (
أبواب فقهية من كتب المذاهب دراسة تطبيقات على الفروق الفقهية في  

 المعتمدة

2 8 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  

 
 حماضرات

دروس  
 إضافية

معامل أو  
 اجملموع أخرى تطبيق   استديو

 60  30   30 ساعات التدريس الفعلية
 4     4 الساعات املعتمدة

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

 6ساعات التعلم الفردي 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها 
 للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 : 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 
على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد  اثلثاً 

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 التقومي 

 املعرفة  
القواعااد    معنى  على  الطااالااب  يتعرف  أن 

الفقهياة، ومكاانتهاا، وتااريخهاا، وحجيتهاا،  

وأبرز المؤلفااات فيهااا، ويفرق بينهااا وبين  

 المشابهة.العلوم  

الفقهيااة   التطبيقااات  يسااااامي عااددا من  أن 

   المعاصرة للقواعد الفقهية
أن يحدد أبرز النوازل المعاصااارة التي لها 

 ارتباط بالقواعد الفقهية.

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -
 اعداد التقارير -
القاء وعرض التقارير  يف   -

 برامج العرض احلاسوبية
 التمارين املنزلية-
 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد -
 العصف الذهين -

االختبارات -
 التحريرية 

تقومي املناقشات   -
 أثناء احملاضرة 

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
األحباث - مناقشة 

 أثناء احملاضرة 
 التقومي املستمر -
 األحباث تقومي  -

 بطاقة املالحظة -
 املهارات املعرفية 2

القاادرة على  1      2-1 الطااالااب  يمتلااك  أ ن   .
 الربط بين القواعد والفروع الفقهية.

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -
 اعداد التقارير -

االختبارات -
 التحريرية 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

الاناوازل   تاخارياج  عالاى  قاااادرا  ياكاون  أن 

المعااصااااارة على القواعاد الفقهياة الكبرى، 

 والقواعد المتفرعة عنها.

الفقهية من أن يتدرب على استخراج القواعد  

مظاانهاا في المادوناات الفقهياة، وكتاب قواعاد  

 الفقه القديمة والمعاصرة.
أن يكون قاادرا على جمع التطبيقاات الفقهياة 

 للقواعد الفقهية
 
 
 
 

التقارير     - وعرض  القاء 
العرض   برامج  يف 

 احلاسوبية
 التمارين املنزلية-
 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد -
 العصف الذهين  -
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 

تقومي املناقشات   -
-أثناء احملاضرة  
تقومي التقارير  

 والتمارين
تقومي إلقاء املادة  -

 العلمية 
 تقومي األقران -
األحباث مناقشة    -

 أثناء احملاضرة 
 التقومي املستمر -
 تقومي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

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

 والدقة  
أن يوسع افق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  

 إطار شرعيووجهات النظر وتقبل ذلك يف 
 أن يكون عالقات إجيابية مع اآلخرين . 

 أن  يتمكن من إدارة فريق احلوار الفقهي .
 أن  يشارك ضمن جمموعة عمل يف متطلبات املقرر 

االعتماد على الذات يف الرجوع إىل مصادر القواعد  
 الفقهية، والربط بينها وبني الفروع الفقهية

التواصل الفعال مع 
اجلهات املختلفة 

 للحصول على املعلومة
 عرض الطالب للتقارير 

تكوين فريق فقهي 
 وإدارته 

 التباديلالتدريس 
 إدارة حلقة النقاش

املشاركة الفاعلة يف  
 انشطة املادة الصفية  

 التقومي املستمر -
 تقومي 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 التقومي 

القدرة على إعمال القواعد الفقهية يف املسائل   
 والنوازل املعاصرة 

التزام آداب طالب العلم الشرعي، يف تعامله    -8
 مع مدرسه، وزمالئه، واحرتام آرائهم

 املناظرة الفقهية 
 

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
التواصل أن يكون قادرا على استخدام التقنية يف 

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

 الكتايب من خالل التقارير اليت يقدمها

 احملاضرات الصفية 
استخدام التقنية يف إجراء  

 البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض
الرجوع تقومي 

 للمواقع اإللكرتونية
تقومي التقارير  

 الكتابية 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: 

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

األسبوع 
احملدد 

 لتسليمه

من  نسبته 
 التقييم النهائي

 % 10 مستمر   كتابة التقارير   1
 % 20 مستمر  األحباث 2



 % 10 مستمر  تقدمي عروض شفوية 3
 % 60 الثالث عشر  االختبار النهائي 4

 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 اإللكرتوين
 وسائل التواصل احلديثةالتواصل من خالل 

 مصادر التعّلم 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية األربعة
 ها(771األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  
عباد د بن بهاادر المنثور في القواعاد الفقهياة، المؤلف: أبو عباد د بادر الادين محماد بن  

 الزركشي الشافعي.
تقرير القواعد وتحرير الفوائد ]المشاهور باااااا  قواعد ابن رجبن ، زين الدين عبد الرحمن  

 بن أحمد بن رجب الحنبلي .
القواعد الكلية والضاوابط الفقهية، تصانيف اإلمام العالمة جمال الدين يوساف بن الحسان بن  

 عبد الهادي الدمشقي الحنبلي.
 ه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي.األشبا

 األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ابن نجيم المصري.
غمز عيون البصااائر في شاارح األشااباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شااهاب 

 الدين الحسيني الحموي الحنفي.
 الدين عبد العزيز بن عبد السالم  قواعد األحكام في مصالح األنام، عز

 درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر
 إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك للونشريسي .

 الفروق للقرافي
 القواعد البن رجب الحنبلي

 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، للدكتور محمد صدقي البورنو.
 المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين.

 القواعد الفقهية علي الندوي.
 موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو 



 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، محمد مصطفى الزحيلي.
 القواعد واألصول الجامعة البن سعدي.

 القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري.الممتع في 
 الرسائل الجامعية في القواعد الفقهية 
 البحوث العلمية في المجالت المحكمة

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

 http://www.nwazel.comمجلة األصول والنوازل

 / http://www.alfiqhia.org.saمجلة الجمعية الفقهية السعودية

 https://uqu.edu.sa/page/ar/967مجلة كلية الشريعة بجامعة أم القرى
 ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية 3

 ملتقى المذاهب الفقهية.
 موقع الجمعية الفقهية السعودية.

 .مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: 4
 . برنامج المكتبة الشاملة.1
 . المكتبة الوقفية 2

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

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

 زة بطاوالت دائرية وكراسيقاعة دراسية جمه
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  

 جهاز كمبيوتر  -بروجكرت لعرض التقارير - شاشة عرض
 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 استفادتهم منه  

 استبانة تقويم املقرر 

http://www.nwazel.com/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/


 .مالحظاتهم، وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة؛ لالستماع إلى 

البريد  طريق  عن  أو   للقسم،  تابع  لذلك  مخصص  إلكتروني  موقع  على  الطالب  انطباعات  تلقى 

 اإللكتروني. 

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: 

 تقومي األقران –
 ومدى حتقق أهداف املادة.إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر   –

 إجراءات تطوير التدريس: 
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 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(:
 عينة من تقارير الطلبة.تصحيح 

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة
 تشكيل جلنة لتقومي أسئلة اختبار املقرر. 

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

 
 

 
  



 

 

 

 

 نموذج 

 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 (2اسم المقرر: االجتهاد الجماعي )  

 0101622-2رمز المقرر:   

 

 

 

 

 

  



 نموذج توصيف مقرر دراسي

 اسم المؤسسة التعليمية:جامعة أم القرى 1440-2-4تاريخ التوصيف:

 تخصص الفقه.  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 ( 0101622-2( )2. اسم المقرر الدراسي ورمزه: االجتهاد الجماعي )1

 

 4المعتمدة: . عدد الساعات 2

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: ماجستير/ تخصص الفقه 3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: األول 4

 ( 0101613-4( )1قة لهذا المقرر )إن وجدت(: االجتهاد الجماعي ). المتطلبات الساب5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6

 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الحرم الجامعي 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ المحاضرات التقليدية قاعات 

    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتروني

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:  بالمراسلة 

    

  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 

 األهداف

 ما هدف المقرر الرئيس؟   -1

 االجتهاد الجماعي وإسهاماته في خدمة قضايا األمة اإلسالمية. أن يتعرف الطالب على آثار 

 أن يدرك الطالب مجاالت االجتهاد الجماعي ومزالقه وعوائقه، ونقض االجتهاد الجماعي

الجماعي  االجتهاد  مؤسسات  عن  صدرت  التي  المتنوعة  الفتاوى  من  نماذج  على  الطالب  يقف  أن 

 المعاصر. 

 سات االجتهاد الجماعي المعاصر.أن يقارن الطالب بين مخرجات مؤس



لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد    -يتم تنفيذها    -اذكر بإيجاز أي خطط    -2

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال  

 الدراسة(.   

 ستاذ المقرر. المراجعة الدورية للمقرر من قبل أ

 المراجعة الدورية للمقرر من لجنة الدراسات العليا بالقسم. 

 تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق أن درسوا المقرر. 

وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في  

 النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(.  

 وصف عام للمقرر:

وعوائقه،   األمة،  قضايا  خدمة  في  وإسهاماته  ونتائجه  الجماعي،  االجتهاد  آثار  المقرر  هذا  يتناول 

واالخ الجماعي،  االجتهاد  ونقض  وتطبيقات ومزالقه،  مؤسساته،  بين  الجماعي  االجتهاد  في  تالف 

 االجتهاد الجماعي المعاصر.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: 

 قائمة الموضوعات
عدد  

 األسابيع 
 ساعات التدريس  

 آثار االجتهاد الجماعي ونتائجه وإسهاماته في خدمة قضايا األمة.  

 

2 4 

 4 2 عوائق االجتهاد الجماعي ومزالقه  

 نقض االجتهاد الجماعي المعاصر.  

 االختالف بين مؤسسات االجتهاد الجماعي في حكم المسألة. 

 أنواع تطبيقات االجتهاد الجماعي المعاصر.

3 6 

المال  دراسة قرارات   المتعلقة بشؤون  الجماعي  مؤسسات االجتهاد 

 واالقتصاد والمصارف. 

2 4 

دراسة قرارات مؤسسات االجتهاد الجماعي المتعلقة بشؤون األسرة  

 والشباب واألطفال.  

1 2 

 2 1 دراسة قرارات مؤسسات االجتهاد الجماعي المتعلقة بشؤون الذبائح 

دراسة قرارات مؤسسات االجتهاد الجماعي المتعلقة بشؤون زراعة 

 األعضاء وأحكام الموتى  

 

2 4 

دراسة قرارات مؤسسات االجتهاد الجماعي المتعلقة بشؤون األقليات 

 المسلمة.  
2 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها: 

محاضرا  

 ت

دروس  

 إضافية 

معامل أو  

 استديو
 المجموع  أخرى تطبيق  



 30     30 ساعات التدريس الفعلية 

 2     2 الساعات المعتمدة 

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعياً :   - . عدد ساعات الدراسة 3

 ساعات  6

 

 

قياسها   طرق  مع  واتساقها  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  لمجاالت  وفقاً  للمقرر  التعلم  مخرجات 

 واستراتيجيات تدريسها 

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً 

 التعلم المناسبة. 

 ً الثانيا طرق  تناسب  التي  التدريس  استراتيجيات  ضع  التعلم  :  مخرجات  ومع  معها  وتتسق  تقييم 

 المستهدفة. 

 ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق  ثالثا

مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم  

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. متكاملة، مع مالحظة أنه  

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر  

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  

 الوطني للمؤهالت 

استراتيجيات التدريس  

 للمقرر 

 طرق التقويم 

 المعرفة 1

االجتهاد  أن يتعرف  الطالب على آثار مؤسسات   1-1

ونوازلها   الفقهية  األحكام  في  الجماعي 

 ومستجداتها. 

 

 إلقاء المحاضرات.

 

الحوار  

 والمناقشة. 

لالجتهاد   1-2 يعرض  ما  على  الطالب  يتعرف   أن 

 الجماعي من مزالق وعوائق. 

بإعداد   الطالب  تكليف 

والتقارير   البحوث 

 العلمية. 

في  المشاركة 

التدريبات  

داخل   العملية 

 القاعة. 

أن يتبين  الطالب متى ينقض االجتهاد الجماعي   1-3

 ومتى ال ينقض؟

بإعداد   الطالب  تكليف 

والتقارير   البحوث 

 العلمية. 

البحوث  إعداد 

 والواجبات. 

 

في   1-4 عرضها  تم  التي  بالنوازل  الطالب  يلم  أن 

حكمها   لمعرفة  الجماعي  االجتهاد  مؤسسات 

 الشرعي 

على   الطالب  تدريب 

التعليمية   المادة 

الحوار   ملكة  بطريق 

 والمناقشة والنقد. 

 

التحضير  

للمادة   المسبق 

 العلمية. 



 المهارات المعرفية 

االجتهاد   2-1 مؤسسات  أشهر  الطالب  يعدد  أن 

 الجماعي في العالم اإلسالمي

الحوار   التعليم التعاوني

 والمناقشة. 

الواقع في أن يدرك الطالب كيفية دفع التعارض   2-2

 االجتهاد الجماعي. 

الحوار بين الطالب 

 ومع الطالب. 

البحوث  إعداد 

 والواجبات. 

أن  يعرض الطالب طرق استنباط األحكام في   2-3

 النوازل في مؤسسات االجتهاد الجماعي.

العرض الحاسوبي 

 لمفردات المقرر.

االختبار  

 التحريري. 

 المسؤولية مهارات العالقات الشخصية وتحمل  3

األعمال   التعليم التعاوني الحوار الهادف من خالل المناقشة.  3-1 تقويم 

بشكل   الفردية 

 دوري. 

الطالب   العمل بروح الفريق.  3-2 بين  الحوار 

 ومع الطالب. 

األعمال   تقويم 

بشكل   الجماعية 

 دوري. 

لمحتويات   3-3 العملي  للتطبيق  والتحفيز  التشجيع 

 المقرر. 

الحاسوبي  العرض  

 لمفردات المقرر.

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية  4

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

أن يمارس جمع البيانات المتعلقة بالمقرر من الكتب 

 والمواقع االلكترونية 

أن يصمم عروض الكترونية ألبرز نتائج التقارير  

 وموضوعاته والواجبات المتعلقة بالمقرر 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية في التواصل مع 

 األستاذ والزمالء في المقرر 

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة واالتصال الكتابي  

 من خالل التقارير التي يقدمها 

المحاضرات  

 الصفية 

استخدام 

التقنية في  

 إجراء البحوث

تقديم المادة  

العلمية  

باستخدام 

 العرضأجهزة 

 التقارير العلمية  

تقويم األداء 

 أثناء العرض 

تقويم  

الرجوع  

للمواقع  

 اإللكترونية

تقويم  

التقارير  

 الكتابية 

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

مشروع   م اختبار،  )مثال:  المطلوبة  التقويم  كتابة  مهام  جماعي، 

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع  

المحدد  

 لتسليمه 

من  نسبته 

 التقييم النهائي



1 
إعداد البحوث وأوراق العمل بصورة مستمرة؛ سواء كانت فردية  

  أم جماعية. 

مستمر في  

 كل األسابيع 

20% 

2 
في   تقديم عروض شفوية )يفضل بوربوينت ( مستمر 

 األسابيع كل 

10% 

3 

مستمر في   المشاركة والحوار والتفاعل داخل القاعة

كل  

 المحاضرات

10% 

4 
األسبوع   االختبار النهائي

16 

60% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل  

طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل  

 أسبوع(.   

 الساعات المكتبية 
 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني

 خالل وسائل التواصل الحديثة التواصل من 
 مصادر التعلّم

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة: 1

 كتب أصول الفقه العامة لدراسة مباحث االجتهاد واإلجماع وما يتعلق بهما 

 كتب أصول الفقه الخاصة باالجتهاد. 

ابن    كتب الفتاوى الخاصة وكتب النوازل؛ وأهمها: )فتاوى النوازل، أبي ليث السمرقندي/ نوازل

رشد/ ديوان األحكام الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير الحكام، الجياني القرطبي  

الغرناطي/ مذاهب الحكام في نوازل األحكام، عياض اليحصبي/فقه النوازل، بكر أبو زيد/ نوازل  

لد المشيقح/  الحج، د. سالم المطيري/ نوازل الحج، د. خالد المشيقح/ فقه نوازل العبادات، د. خا 

 نوازل الزكاة، د. عبد هللا الغفيلي/ فقه النوازل لألقليات المسلمة، د. محمد يسري/ (.

 االجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، أ. د. شعبان محمد إسماعيل. 

 االجتهاد الجماعي، أ. د. عارف حسونة. 

البري، أبحاث مؤتمر الفقه اإلسالمي بجامعة  االجتهاد الجماعي في الشريعة اإلسالمية، د. كريا  

 . 256هـ، ص 1396اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، سنة 

االجتهاد الجماعي في تونس والمغرب واألندلس، د. محمد الهادي أبو األجفان، منشور في المجلد  

ون، جامعة  األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقان 

 هـ. 1417اإلمارات، سنة 

االجتهاد الجماعي في مصر )مجمع البحوث اإلسالمية(، د. عبد الفتاح بركة، منشور في المجلد  

األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقانون، جامعة  

 هـ. 1417اإلمارات، سنة 



العلماء ولجنة اإلفتاء في المملكة العربية السعودية، د. عبد هللا   االجتهاد الجماعي في هيئة كبار 

المطلق، منشور في المجلد األول ضمن: أبحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية  

 هـ. 1417الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، سنة 

 مؤسسات االجتهاد الجماعي، أ. د. أحمد بن عبد هللا الضويحي.

بحاث ندوة االجتهاد الجماعي في العالم اإلسالمي، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، سنة  أ

 هـ.1417

 أبحاث المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي أقامته رابطة العالم اإلسالمي.

 أبحاث هيئة كبار العلماء. 

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

 تاوى الفقهية الصادرة عن دار اإلفتاء بمصر. الف

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن األزهر. 

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

 الفتاوى الفقهية الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 المجالت العلمية المحكمة في كليات الشريعة. 

 مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة التابع لمنظمة العالم اإلسالمي. 

 ي اإلسالمي بمكة التابع لرابطة العالم اإلسالمي.قرارات المجمع الفقه

 قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة التابع لمنظمة العالم اإلسالمي.

 مجلة البحوث اإلسالمية التي تصدرها الرئاسة العامة لإلفتاء والدعوة واإلرشاد. 

 االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل 3

 المكتبة الوقفية. 

 مجالس األصوليين. 

 المكتبة الشاملة. 

 المكتبة األصولية. 

 ملتقى المذاهب الفقهية. 

 الجامع الكبير لكتب التراث اإلسالمي. 

 . مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:4

 المرافق المطلوبة 

متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي  بيّن  

 عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(: 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: 
 زة بطاوالت دائرية وكراسي قاعة دراسية مجه

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  
 جهاز كمبيوتر   -برجكتر لعرض التقارير -شاشة عرض

مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  

 قائمة بها(: 



 ت العالقة بالمقرر. برامج تدريبية ذا

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  

 أشرطة كاسيت لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر.  

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 .األسئلة المباشرة للطالب عن المقرر ومدى استفادتهم منه

 استبانة تقويم المقرر 

تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم،  

 .وآرائهم حول المقرر

البريد   طريق  عن  أو   للقسم،  تابع  لذلك  مخصص  إلكتروني  موقع  على  الطالب  انطباعات  تلقى 

 اإللكتروني. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 المراجعة الفصلية للمقرر من قبل لجنة التطوير بالقسم.

 المراجعة الخارجية. 

 استبانات متعددة من: القسم/ الكلية/ الجامعة. 

 إجراءات تطوير التدريس:

 تقويم الطالب. العناية بنتائج االستبانات ونتائج  

 األخذ بتوصيات لجان القويم. 

 حضور الدورات المتعلقة بتطوير مهارات التدريس. 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  

من   عينة  أو  االختبارات  لتصحيح  دوريٍة  بصورة  والتبادل  مستقلين،  تدريس  هيئة  أعضاء 

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:  الواجبات

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة 

 تشكيل لجنة لتقويم أسئلة اختبار المقرر.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 المقررات بشكل دوري. مراجعة تقارير  –

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير المقرر  –      

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقويم المقرر  - 

 تكوين لجان لتطوير المقررات داخل القسم. -      

 
  



 
 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 
 

 اسم المقرر: التخريج الفقهي   

 0101623-2رمز المقرر:   
 
 

 

 

 

  



 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-2-7تاريخ التوصيف:

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي 

 ( 0101623-2)  التخريج الفقهي . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2

 أو دكتوراه -. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: ماجستير 3

 هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل 

 ماجستير/ تخصص الفقه

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاني 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6

 الحرم الجامعي : المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية

    

 % 20 النسبة:   التعليم اإللكتروني

    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:   بالمراسلة 

    

   النسبة:   أخرى تذكر 

 تعليقات:

 األهداف

 ما هدف المقرر الرئيس؟

 .  أن يتعرف الطالب عىل حقيقة التخري    ج الفقهي

 . ن  التخري    ج الفقهي والتكييف الفقهي  أن يفرق الطالب بي 

 .  أن يتدرب الطالب عىل طرق التخري    ج الفقهي
. أن يطبق الطالب عىل أهم المسائل الفقهية المبنية عىل   التخري    ج الفقهي

خطط   أي  بإيجاز  تنفيذها    -اذكر  وتحسين    -يتم  لتقنية  لتطوير  المتزايد  االستخدام  )مثل  الدراسي.  المقرر 

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 مقترحات للتطوير:

ي البحث. 
امج الحاسوبية  فن  استخدام البر



 االطالع عىل البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  

ي مجال الدراسة. 
نت فن  استخدام تقنية المعلومات ، ومراجع اإلنبر

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  

خذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر  ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤ

 والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع. 

ي عرض المادة العلمية للمقرر
 . تطبيق طرق جديدة وإبداعية فن

الدراسي   المقرر  النشرة وصف  بالطريقة نفسها المستخدمة في  المطلوب هنا وصٌف عام  )مالحظة: 

 التعريفية أو دليل البرنامج(.  

 وصف عام للمقرر:
يتناول هذا المقرر المباحث المتعلقة بالتخريج الفقهي وهو ما يعرف بتخريج الفروع على الفروع، وأثر هذا التخريج  

المعاصرة والتوصل إلى أحكامها الشرعية، كما يتناول تعريف التخريج الفقهي وبيان على التكييف الفقهي للنوازل  

أهميته والعالقة بينه وبين المصطلحات األخرى المقاربة، ومراتب التخريج الفقهي وصوره وطرقه، ويتناول المقرر  

 نماذج لعدد من النوازل الفقهية المعاصرة ويدرسها الطالب دراسة تحليلية تفصيلية.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:

 قائمة الموضوعات 
عدد  

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 4 2 مفهوم التخريج الفقهي، وأنواعه، وحكمه، وشروطه، ومصادره

بالمفهوم،  التخريج  بالقياس،  التخريج  الفقهي:  التخريج  طرق 

التخريج   المذهب،  بأصول  التخريج  المذهب،  بالزم  التخريج 

 نصوص المذهب.بتفسير 

2 4 

وعالقته  مسالكه،  شروطه،  أهميته،  مفهومه،  الفقهي،  التكييف 

 بالتخريج الفقهي

1 2 



الدراسة التطبيقية )يختار المدرس تطبيقات على خمس مسائل 

 من اآلتية( :

 التطبيقات المعاصرة لالستحالة

 التطبيقات المعاصرة لزكاة المستغالت 

 العربونالتطبيقات المعاصرة لبيع 

 التطبيقات المعاصرة لعقد السلم واالستصناع  

 التطبيقات المعاصرة للسمسرة  

 التطبيقات المعاصرة لوقف المنقول  

 التطبيقات المعاصرة للوالية في النكاح 

 التطبيقات المعاصرة لحد الحرابة 

 التطبيقات المعاصرة لإلثبات بالقرائن 

10 20 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق  

 30     30 ساعات التدريس الفعلية 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة 

 ست ساعات 

 

لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات   مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 تدريسها 

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

المطلوب في مجاالت التعلم  : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب  أوالً 

 المناسبة. 

 ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثانيا

 ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات  ثالثا

وطرق   المستهدفة  المقرر  مع  تعلم  متكاملة،  وتعليم  تعلم  عملية  معاً  لتشكل  تدريسها  واستراتيجيات  تقييمها 

 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

دريس استراتيجيات الت

 للمقرر 

 طرق التقويم

 المعرفة  1



 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

دريس استراتيجيات الت

 للمقرر 

 طرق التقويم

أن يتعرف الطالب على مفهوم  1-1

 وطرقه  التخريج الفقهي

 المحاضرات والمناقشات-

 الخرائط المعرفية    -

 االختبارات التحريرية -

تقويم المناقشات أثناء   -

 المحاضرة 

أن يدرس الطالب دراسة تطبيقية   1-2

ألهم المسائل الفقهية المبنية على  

 التخريج الفقهي

 اعداد التقارير -

القاء وعرض التقارير  في    -

 برامج العرض الحاسوبية

 التمارين المنزلية-

 تقويم التقارير والتمارين-

 تقويم إلقاء المادة العلمية  -

 تقويم األقران-

أن يعرف الطالب العالقة بين  1-3

 التخريج الفقهي والتكييف الفقهي 

 واالستقصاءالبحث  -

 التفكير الناقد -

 العصف الذهني -

أثناء  - األبحاث  مناقشة 

 المحاضرة 

 التقويم المستمر -

 تقويم األبحاث  -

 بطاقة المالحظة -

 المهارات المعرفية 2

أن يبين الطالب مفهوم التخريج  2-1

 وطرقه  الفقهي 

 البحث واالستقصاء -

اإللقاء وعرض  -

 المعلومات 

 التقاريركتابة  -

 

 االختبارات  -

التقويم المستمر للتقارير  -

 واألبحاث 

أن يوضح الطالب أهم المسائل  2-2

 الفقهية المبنية على التخريج الفقهي 

حلقات النقاش الجماعية  -

 والحوارات المتبادلة

 التفكير الناقد -

 سجل المالحظة -

تقويم الرجوع إلى مصادر  -

 المعلومات 

الطالب بين التخريج أن يقارن   2-3

 الفقهي والتكييف الفقهي 

البحث والتتبع في مصادر  -

 المعلومات 

 تقويم األقران -

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

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

أن يوسع أفق التفكير لدى  
الطالب واختالف اآلراء ووجهات  
عي 

ي إطار شر
 
 النظر وتقبل ذلك ف

أن يكون عالقات إيجابية مع 
 اآلخرين . 

أن  يتمكن من إدارة فريق الحوار  
 الفقهي . 

أن  يشارك ضمن مجموعة عمل  
ي متطلبات المقرر 

 
 ف

التواصل الفعال مع 
الجهات المختلفة 

 للحصول عىل المعلومة 
 عرض الطالب للتقارير 

 تكوين فريق فقهي وإدارته
 التدريس التبادلي  

 إدارة حلقة النقاش 
ي 
 
المشاركة الفاعلة ف

 انشطة المادة الصفية
 المناظرة الفقهية

 التقويم المستمر -

 تقويم األقران -

 قياس ردود األفعال -

مالحظة أداء الطالب  -

 وتسجيل الملحوظات 

 قياس ردود األفعال -

 تقبل الرأي اآلخر -

 المشاركة في النقاش -

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4



 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

دريس استراتيجيات الت

 للمقرر 

 طرق التقويم

4-1 
4-2 
4-3 

4-4 

أن يمارس جمع البيانات المتعلقة 
بالمقرر من الكتب والمواقع 

ونية  االلكير

ونية ألبرز  أن يصمم عروض الكير
نتائج التقارير والواجبات المتعلقة 

 بالمقرر وموضوعاته 
أن يكون قادرا عىل استخدام  

ي التواصل مع األستاذ  
 
التقنية ف

ي المقرر 
 
 والزمالء ف

أن يكون قادرا عىل إعادة الصياغة 
ي من خالل  واالتصال الكتاب 

ي يقدمها
 التقارير التر

ات الصفية  المحاض 
ي إجراء 

 
استخدام التقنية ف

 البحوث 
تقديم المادة العلمية 

 باستخدام أجهزة العرض 
 التقارير العلمية  

 أثناء العرض تقويم األداء 
تقويم الرجوع للمواقع 

ونية  اإللكير
 تقويم التقارير الكتابية 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،   م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقديم شفهي، 

المحدد  األسبوع 

 لتسليمه

من   نسبته 

 التقييم النهائي

 % 10  تقارير  1

 % 20  البحث 2

 % 10  اإللقاء 3

 % 60  االختبار النهائي  4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 
 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   

 الساعات المكتبية 
 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني

 خالل وسائل التواصل الحديثة التواصل من 
 مصادر التعلّم 

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 المبسوط للرسخسي 

ي 
 بدائع الصنائع للكاساب 

 التاج واإلكليل للمواق 
 البيان والتحصيل البن رشد 

ح المهذب للنووي   المجموع شر
ي 
بيت  ي المحتاج للرسر

 مغت 
ي البن قدامة

 المغت 



ى  البن   تيميةالفتاوى الكي 
 المحىل البن حزم

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2

 التخري    ج عند الفقهاء واألصوليير  لبعقوب عبد الوهاب الباحسير  

ي النوازل الفقهية لسعود العواد
 
 تخري    ج الفروع عىل الفروع وأثره ف

 فقهية، لمحمد عثمان شبير التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته ال
 التخري    ج الفقهي تعريفه ومراتبه  لعبد هللا الزبير عبد الرحمن صالح  

 http://www.nwazel.comمجلة األصول والنوازل

 / http://www.alfiqhia.org.saمجلة الجمعية الفقهية السعودية

 https://uqu.edu.sa/page/ar/967مجلة كلية الشريعة بجامعة أم القرى

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 ها .مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغير

 مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة، كموقع جمعية أصول الفقه والمقاصد الشرعية.

 مواقع وروابط الموسوعات العلمية.

 موقع الموسوعة الشاملة .

 موقع الفقه اإلسالمي. 

 الملتقى الفقهي. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: . 4

 لبرنامج الموسوعة الشاملة. CD )أقراص الليزر ) 

 االستفادة من قواعد المعلومات البحثية في المواقع اإللكترونية للجامعات وغيرها.

 المرافق المطلوبة

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد  

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:داخل 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:

 قاعة دراسية مجهزة بطاوالت دائرية وكراسي 

برجكتر    -اشة عرضشمصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: 

 جهاز كمبيوتر  -لعرض التقارير

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  

 بها(:

 برامج تدريبية ذات العالقة بالمقرر. 

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  

 أشرطة كاسيت لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر.  

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: 

ة للطالب عن    .المقرر ومدى استفادتهم منهاألسئلة المباشر

http://www.nwazel.com/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/


 استبانة تقويم المقرر 
 .تنظيم لقاءات جماعية بير  القسم والطلبة لالستماع إل مالحظاتهم، وآرائهم حول المقرر 

يد  الي  طريق  عن  أو   للقسم،  تابع  لذلك  مخصص  ي 
وب  إلكير موقع  عىل  الطالب  انطباعات  تلقر 

 . ي
وب   اإللكير

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم  

 تقويم األقران –

 إعداد تقرير المقرر الفصلي من أستاذ المقرر ومدى تحقق أهداف المادة.   –

 إجراءات تطوير التدريس: 

اتيجيات التدريس ووسائل التقويم ي اسير
 
 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ف

ات واآلرا   .ء بير  أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش عمل لتبادل الخي 
 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  

هيئة  هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء  

 تدريس من مؤسسة أخرى(: 

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة. 

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة 
 تشكيل لجنة لتقويم أسئلة اختبار المقرر. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 مراجعة تقارير المقررات بشكل دوري.  –

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير المقرر –

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقويم المقرر  -

 تكوين لجان لتطوير المقررات داخل القسم. -
 

  



 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر: دراسات أصولية تطبيقية  
 0101624-2 رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



 توصيف مقرر دراسيمنوذج 
 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440    -  2 –15   اتريخ التوصيف:

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 (0101624-2أصولية تطبيقية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسات 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  ماجستري / ختصص الفقه 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
  الفصل الدراسي االول. 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: طالب وطالبات . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤس7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: 8

 %80 النسبة:  ✓ قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 %20 النسبة:  ✓ التعليم اإللكرتون 
    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:   ابملراسلة 
    

  النسبة:   أخرى تذكر
 

 تعليقات: ال يوجد
 

 األهداف 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ 
 أن يُربط الطالب ابلنصوص الشرعية  الستخراج ما تضمنته  من مباحث أصولية   - 1       

 أن ينمي الطالب ملكته االصولية بتكرار النظر والتدبر يف آايت القران الكرمي واألحاديث النبوية  -2        
 أن يكتسب الطالب خربة يف صياغة القواعد االصولية , والتدرب على استخدامها استخداما صحيحا .   - 3       

 ية ابستحضار شروطها وضوابطها أن يكتسب الطالب الفهم الصحيح للقاعدة االصول -4        
 أن حيلل الطالب النصوص الشرعية حتليال أصولياً .  -5        

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

 مقترحات للتطوير:

ي البحث. 
امج الحاسوبية  فن  استخدام البر

 الطالب للرجوع إليها. االطالع عىل البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع 

ي مجال الدراسة. 
نت فن  استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنبر

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم  

ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤخذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر  

 مستقبلية للواقع. والطالب، وبناء على الحاجة ال

ي عرض المادة العلمية للمقرر
 . تطبيق طرق جديدة وإبداعية فن

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

يتناول هذا املقرر: التطبيق األصويل على النص القرآين وكذلك النص النبوي يف موضوعات فقهية خمتلفة , وذلك بدراسة تلك  
النصوص دراسة أصولية شاملة ؛ حبيث يورد الطالب كل قاعدة أو داللة اصولية , وعلى سبيل املثال كل مايف النص من صيغ  

ص واملنطوق واملفهوم واملطلق واملقيد والنص على العلة واإلمياء إليها, وداللة معاين  اإلجياب وصيغ التحرمي والعموم واخلصو 
 احلروف, وغري ذلك كثري.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: 
 ساعات التدريس   عدد األسابيع  قائمة املوضوعات 

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

1 2 

   تطبيق على آايت االحكام يف ابب العبادات  



 8 4 تطبيق على أحاديث  األحكام يف ابب العبادات 

 تطبيق على آايت االحكام يف ابب املعامالت  
 تطبيق على أحاديث  األحكام يف ابب املعامالت 

 
4 

 
8 

 الشخصيةتطبيق على آايت االحكام يف ابب األحوال  
 تطبيق على أحاديث  األحكام يف ابب األحوال الشخصية

4 8 

 تطبيق على آايت االحكام يف ابب اجلناايت 
 تطبيق على أحاديث  األحكام فياجلناايت

2 4 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية  حماضرات  

معامل أو  
 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 

 30     30 التدريس الفعلية ساعات 
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها 
 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 
 تقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق الاثنياً 
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً 

 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 املعرفة  1
يف   1-1 والنبوي  القرآين  النص  أمهية  على  الطالب  يتعرف  أن 

 التوصل إىل القواعد األصولية  
 

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية   -
 
 
 

االختبارات  -
 التحريرية 

تقومي املناقشات  -
 أثناء احملاضرة 

النص  1-2 من  القواعد  استخراج  ضوابط  الطالب  يذكر  أن 
 القرآين والنبوي 

تقومي التقارير  - اعداد التقارير  -
 والتمارين 



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
القاء وعرض التقارير  يف    - 

 برامج العرض احلاسوبية 
 التمارين املنزلية-

تقومي إلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران -
  

 املهارات املعرفية 

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

أن ينمي الطالب ملكته األصولية بتكرار النظر  -1
 آايت القران الكرمي واألحاديث النبوية والتدبر يف 

أن يكتسب الطالب خربة يف صياغة القواعد  -2
 األصولية واللغوية 

أن يتمكن الطالب من حتليل النصوص بصفة عامة  -3
 حتليال أصوليا . 

أن يستحضر الطالب القاعدة االصولية بشروطها   -4
 وضوابطها عند التطبيق على النص القرآين والنبوي

 ث واالستقصاء البح -
 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

3-1 
3-2   
3-3  
3-4  
3-5 

 أن يكون قادرا على تنمية عوامل األمانة العلمية والدقة  
أن يوسع افق التفكري لدى الطالب واختالف اآلراء  

 ووجهات النظر وتقبل ذلك يف إطار شرعي 
 اآلخرين . أن يكون عالقات إجيابية مع  

 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 

 تكوين فريق فقهي وإدارته 
 التدريس التباديل 

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف انشطة  

 املادة الصفية 
 املناظرة الفقهية 

 

 التقومي املستمر -
 تقومي 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



 طرق التقومي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
ميارس مجع البياانت املتعلقة ابملقرر من الكتب واملواقع  أن  4-1

 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
التصال الكتايب من أن يكون قادرا على إعادة الصياغة وا

 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 

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
   الينطبق 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:
احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(  م األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم  من  نسبته 

 النهائي
 %10 مستمر تقارير دورية  1
 %20 مستمر حبوث دورية  2
 %10 مستمر عرض شفهي ) يفضل بوربوينت ( 3
 %60 السادس عشر  االختبار النهائي  4
5    

 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 اإللكرتوين
 خالل وسائل التواصل احلديثةالتواصل من  

 
 مصادر التعّلم 

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 أوال : كتب آايت األحكام 



 أحكام القرآن لإلمام الشافعي  
 أحكام القران للجصاص 

 أحكام القرآن البن العريب 
 التفسري الكبري للرازي 

 للعز بن عبد السالم   البيان يف بيان أدلةاألحكام
 اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية للطويف 

 اإلكليل يف استنباط علوم التنزيل للسيوطي 
 التحرير والتنوير البن عاشور  

 أضواء البيان للشنقيطي 
 اثنيا : كتب أحاديث األحكام 

 التمهيد البن عبد الرب 
 شرح صحيح البخاري البن بطال 

 عياض   اكمال املعلم للقاضي
 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد

 القواعد البن رجب
 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن 
 عون املعبود شرح سنن ايب داوود للخطايب  

 سبل السالم للصنعاين  
 نيل االوطار للشوكاين  

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2
 جملة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات االسالمية   -1
 جبامعة االزهر فرع القاهرة   –جملة كلية الشريعة والقانون  - 2 
 جملة اجملمع الفقهي   -3 

 جملة األصول والنوازل    - 4
 جملة أصول ومقاصد  -5 
 التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع3
 http://feqhweb.com/vb/f6.htmlملتقى املذاهب الفقهية  على موقع :  -1

http://feqhweb.com/vb/f6.html


 https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=221940جمالس االصوليّي : -2
 
 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: 4
 املكتبة االصولية   -1
 املكتبة الشاملة   - 2
 اجلامع للرتاث  - 3 

 املوسوعة الفقهية الكويتية   - 4
 معلمة زايد  -5

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

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

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي 

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

 
 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 استفادتهم منه 

 استبانة تقويم املقرر 

 .تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، وآرائهم حول املقرر 

 اإللكتروني. تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد 

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقومي األقران  –
 إعداد تقرير املقرر الفصلي من أستاذ املقرر ومدى حتقق أهداف املادة.   –

 إجراءات تطوير التدريس: 
اتيجيات التدريس ووسائل   .التقويمدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استر

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


 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات   - 3        
 
 

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

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

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

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

 
  



 
 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 
 

 اسم المقرر:مناهج الفتوى   

 0101625-2رمز المقرر:   
 
 

 

 

 

  



 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-2-7تاريخ التوصيف:

 ختصص الفقه.   -قسم الشريعة  -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 ( 0101625-2) مناهج الفتوى . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2

 أو دكتوراه -. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: ماجستير 3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 ماجستير/ تخصص الفقه

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الفصل الدراسي األول 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6

 الحرم الجامعي : ة التعليمية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسس7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية

    

 % 20 النسبة:   التعليم اإللكتروني

    

  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:   بالمراسلة 

    

   النسبة:   أخرى تذكر 

 تعليقات:

 األهداف



 ما هدف المقرر الرئيس؟

 أن يتعرف الطالب على أحكام الفتوى في الشريعة اإلسالمية وشروطها وضوابطها 

 أن يتعرف الطالب على أهم النوازل والمستجدات المتعلقة بالفتوى

 أن يقارن الطالب بين مناهج الفتوى القديمة والمعاصرة

الطالب   يدرس  الفتاوى  أن  كتب  أهم  وكذلك  األربعة،  المذاهب  في  الفتوى  كتب  أهم  في  تطبيقية  دراسة 

 المعاصرة الصادرة عن الهيئات الفقهية.
لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات    -يتم تنفيذها    -اذكر بإيجاز أي خطط  

 أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 مقترحات للتطوير: 

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث. 

 االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب للرجوع إليها.  

 استخدام تقنية المعلومات ، ومراجع اإلنترنت في مجال الدراسة.

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

خذ من التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية تؤ

 والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر.

الدراسي   المقرر  النشرة وصف  بالطريقة نفسها المستخدمة في  المطلوب هنا وصٌف عام  )مالحظة: 

 التعريفية أودليل البرنامج(.  

 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا المقرر المباحث المتعلقة بالفتوى الشرعية من حيث تعريفها وبيان أهميتها وتاريخها  

فتاء في النوازل، ودراسة تحليلية  وآثارها، ثم بيان مناهج الفتوى القديمة والمعاصرة وضوابط اإل

لمناهج الفقهاء المتقدمين في كتب الفتوى في المذاهب الفقهية، ونماذج للفتوى عند المعاصرين ال  

 سيما المتعلقة بالنوازل الفقهية المعاصرة. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:

 قائمة الموضوعات 
عدد  

 األسابيع 
 ساعات التدريس 

 4 2 الفتوى وحكمها وتاريخها وآثارها مفهوم 

 2 1 أصول الفتوى وضوابطها

 4 2 مناهج الفتوى القديمة والمعاصرة وضوابط اإلفتاء في النوازل 

في  النتف   : الحنفية  عند  الفتاوى  كتب  على  تطبيقية  دراسة 

 الفتوى للسغدي، الفتاوى الهندية 

2 4 

عند   الفتاوى  كتب  على  تطبيقية  ابن دراسة  فتاوى  المالكية: 

 رشد، وفتاوى الشاطبي 

2 4 



دراسة تطبيقية على كتب الفتاوى عند الشافعية: فتاوى النووي 

 )المنثورات(، الفتاوى الكبرى الفقهية البن حجر الهيتمي

2 4 

دراسة تطبيقية على كتب الفتاوى عند الحنابلة: مجموع فتاوى  

 السنية في الفتاوى النجدية شيخ اإلسالم ابن تيمية، الدرر 

2 4 

دراسة تطبيقية على كتب الفتاوى الصادرة عن هيئات الفتوى 

 -أنموذجا  – المعاصرة: فتاوى اللجنة الدائمة بهيئة كبار العلماء  

2 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق  

 30     30 ساعات التدريس الفعلية 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة 

 ست ساعات 

 

لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها   واستراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 تدريسها 

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم  أوالً 

 المناسبة. 

 ً  التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق  ثانيا

 ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات  ثالثا

مع   متكاملة،  وتعليم  تعلم  عملية  معاً  لتشكل  تدريسها  واستراتيجيات  تقييمها  وطرق  المستهدفة  المقرر  تعلم 

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. مالحظة أنه 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت  

 اإلطار الوطني للمؤهالت 

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 المعرفة  1

أن يتعرف الطالب على أحكام الفتوى   1-1

الشريعة اإلسالمية وشروطها  في 

 وضوابطها 

المحاضرات -

 والمناقشات

 الخرائط المعرفية    -

 االختبارات التحريرية -

تقويم المناقشات أثناء   -

 المحاضرة 

أن يتعرف الطالب على أهم النوازل  1-2

 والمستجدات المتعلقة بالفتوى 

 اعداد التقارير -

القاء وعرض التقارير    -

برامج   العرض في 

 الحاسوبية

 التمارين المنزلية-

 تقويم التقارير والتمارين-

 تقويم إلقاء المادة العلمية  -

 تقويم األقران-



 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت  

 اإلطار الوطني للمؤهالت 

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

أن يتعرف الطالب على مناهج الفتوى   1-3

 القديمة والمعاصرة

 البحث واالستقصاء -

-  

أثناء  - األبحاث  مناقشة 

 المحاضرة 

 التقويم المستمر -

كتب الفتوى في أن يدرس الطالب أهم  

المذاهب األربعة، وكذلك أهم كتب 

الفتاوى المعاصرة الصادرة عن الهيئات  

 الفقهية.

 التفكير الناقد -

 

 تقويم األبحاث 

أن يطلع الدارس على نماذج من   

الفتاوى عند المتقدين والمعاصرين  

 ويتناولها بالدرس والتحليل.

 بطاقة المالحظة - العصف الذهني

 المهارات المعرفية 2

أن يبين الطالب أحكام الفتوى في   2-1

الشريعة اإلسالمية وشروطها 

 وضوابطها 

 البحث واالستقصاء -

اإللقاء وعرض  -

 المعلومات 

 كتابة التقارير -

 االختبارات  -

التقويم المستمر للتقارير  -

 واألبحاث 

أن يوضح الطالب أهم النوازل   2-2

 المتعلقة بالفتوى والمستجدات 

حلقات النقاش  -

الجماعية والحوارات 

 المتبادلة 

 التفكير الناقد -

 سجل المالحظة -

تقويم الرجوع إلى مصادر  -

 المعلومات 

أن يشرح الطالب مناهج الفتوى   2-3

 القديمة والمعاصرة

البحث والتتبع في   -

 مصادر المعلومات

 تقويم األقران -

 

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات  3

أن يكون قادرا على تنمية  عوامل   3-1

 األمانة العلمية والدقة 

أن يوسع افق التفكير لدى الطالب 

واختالف اآلراء ووجهات النظر وتقبل  

 ذلك في إطار شرعي

أن يكون عالقات إيجابية مع اآلخرين  

. 

أن  يتمكن من إدارة فريق الحوار 

 الفقهي .

يشارك ضمن مجموعة عمل في  أن  

 متطلبات المقرر

التواصل الفعال مع  

الجهات المختلفة 

 للحصول على المعلومة 

 للتقارير عرض الطالب 

تكوين فريق فقهي 

 وإدارته 

 التدريس التبادلي 

 إدارة حلقة النقاش

المشاركة الفاعلة في 

 انشطة المادة الصفية

 المناظرة الفقهية

 التقويم المستمر -

 تقويم األقران -

 قياس ردود األفعال -

مالحظة أداء الطالب  -

 وتسجيل الملحوظات 

 قياس ردود األفعال -

 تقبل الرأي اآلخر -

 المشاركة في النقاش -

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

أن يمارس جمع البيانات المتعلقة 

 الكتب والمواقع االلكترونية بالمقرر من 
 المحاضرات الصفية

استخدام التقنية في  

 إجراء البحوث 

 تقويم األداء أثناء العرض

تقويم الرجوع للمواقع 

 اإللكترونية 

 التقارير الكتابيةتقويم 



 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت  

 اإلطار الوطني للمؤهالت 

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

أن يصمم عروض الكترونية ألبرز نتائج  

التقارير والواجبات المتعلقة بالمقرر  

 وموضوعاته 

أن يكون قادرا على استخدام التقنية في 

 التواصل مع األستاذ والزمالء في المقرر

أن يكون قادرا على إعادة الصياغة 

واالتصال الكتابي من خالل التقاريرالتي  

 يقدمها

تقديم المادة العلمية 

باستخدام أجهزة 

 العرض 

 التقارير العلمية 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،   م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

المحدد  األسبوع 

 لتسليمه

من   نسبته 

 التقييم النهائي

 % 10  تقارير  1

 % 20  البحث 2

 % 10  اإللقاء 3

 % 60  االختبار النهائي  4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب  

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 الساعات المكتبية 

 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني

 خالل وسائل التواصل الحديثةالتواصل من 
 مصادر التعلّم 

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1
 النتف في الفتوى للسغدي 

 .الفتاوى الهندية

 حاشية ابن عابدين 
 فتاوى ابن رشد

 وفتاوى الشاطبي 
 فتاوى النووي )المنثورات( 

 الفتاوى الكبرى الفقهية البن حجر الهيتمي 
 تيميةمجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن 

 الدرر السنية في الفتاوى النجدية 
 أدب المفتي والمستفتي البن الصالح

 إعالم الموقعين عن رب العالمين

 فتاوى اللجنة الدائمة بهيئة كبار العلماء

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2

 الفتوى في الشريعة اإلسالمية لعبدهللا آل خنين. 



 http://www.nwazel.comمجلة األصول والنوازل

 / http://www.alfiqhia.org.saمجلة الجمعية الفقهية السعودية

 https://uqu.edu.sa/page/ar/967مجلة كلية الشريعة بجامعة أم القرى

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 مواقع األقسام األكاديمية في الجامعات السعودية وغيرها .

 مواقع الجمعيات العلمية المتخصصة، كموقع جمعية أصول الفقه والمقاصد الشرعية.

 الموسوعات العلمية.مواقع وروابط 

 موقع الموسوعة الشاملة .

 موقع الفقه اإلسالمي. 

 الملتقى الفقهي. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: . 4

 لبرنامج الموسوعة الشاملة. CD )أقراص الليزر ) 

 ترونية للجامعات وغيرها.االستفادة من قواعد المعلومات البحثية في المواقع اإللك

 المرافق المطلوبة

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، 

 قاعة دراسية مجهزة بطاوالت دائرية وكراسي 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(  

 جهاز كمبيوتر  -برجكتر لعرض التقارير -شاشة عرض:

 تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى 

 برامج تدريبية ذات العالقة بالمقرر. 

 أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب والتطبيق.  

 أشرطة كاسيت لدروس ومحاضرات أهل العلم لموضوعات المقرر.  

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: 

 .األسئلة المباشرة للطالب عن المقرر ومدى استفادتهم منه 

 استبانة تقويم المقرر 

 .وآرائهم حول المقررتنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم،  

 تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد اإللكتروني. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقويم األقران –

 أهداف المادة. إعداد تقرير المقرر الفصلي من أستاذ المقرر ومدى تحقق   –

 إجراءات تطوير التدريس: 

 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

http://www.nwazel.com/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://www.alfiqhia.org.sa/


 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات  - 3       

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  إجراءات التحقق من معايير إنجاز  

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة

 قويم أسئلة اختبار المقرر.تشكيل لجنة لت

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 مراجعة تقارير المقررات بشكل دوري.  –

 االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة لتطوير المقرر –

 عقد ورش عمل مع أعضاء القسم لتقويم المقرر  -

 لجان لتطوير المقررات داخل القسم.تكوين  -
 

  



 
 
 
 

 منوذج 
 توصيف املقرر الدراسي 

 

 
 
 
 الدراسات الفقهية القانونية المقارنة اسم املقرر:   
 0101626-2رمز املقرر:   
 
 
 
 
 

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

 ختصص الفقه.  -قسم الشريعة -الشريعة والدراسات اإلسالمية القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 ( 0101626- 2) الدراسات الفقهية القانونية املقارنة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. . عدد الساعات املعتمدة: 2
 ختصص الفقه – ماجستري الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:. الربانمج )أو 3

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



 الفصل الدراسي الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 اليوجد.)إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5
 .اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 احلرم اجلامعي: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية 
    

 % 20 النسبة:  التعليم اإللكرتون
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى تذكر 
 

 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 والقانونية أن يتعرف الطالب على نقاط االلتقاء واالختالف بني األحكام الشرعية 

 أن يتقن الطالب مهارة تكييف أحكام القانون وأتصيلها وفق قواعد الشريعة اإلسالمية ومصادرها املختلفة .

أن يتقن الطالب مهارة التفكري العلمي الناقد من خالل بعض الدراسات املقارنة بني الفقه والقانون وبيان أوجه  
 القصور فيها.

ريعة اإلسالمية وسبقها للقوانني الوضعية يف تشريع األحكام اليت حتقق  أن يستنبط الطالب جوانب عظمة الش
 مصاحل الناس .

 تقديم البدائل الشرعية المناسبة لألنظمة القانونية والتشريعات المخالفة .



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

 مقترحات للتطوير:

 استخدام البرامج الحاسوبية  في البحث.

االطالع على البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة بمفردات المقرر، وتشجيع الطالب   

 للرجوع إليها.

 استخدام تقنية المعلومات ، و مراجع اإلنترنت في مجال الدراسة. 

 .المراجعة الدورية للمقرر من قبل بعض أساتذة القسم 

ؤخذ من التغذية الراجعة من قبل ما قد يطرأ من تغيير على المقرر بناء على معطيات علمية ت 

 أستاذ المقرر والطالب، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.

 تطبيق طرق جديدة وإبداعية في عرض المادة العلمية للمقرر. 
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي 

 أودليل الربانمج(. 
يُقدم لهذا المقرر بنبذة عن :  تعريف القانون ، نشأته، أهميته، فروعه،  :وصف عام للمقرر

به  مصادره، وخصائصه، العالقة بين القانون  الوضعي والفقه اإلسالمي من حيث أوجه التشا

 أو االختالف أو التمايز بينهما . 

وتتناول هذه الدراسة بيان التأصيل الشرعي لألحكام القانونية , مفهومه ,وأهميته , وكيفيته 

,ونشأة الدراسات المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي , وتطورها , وحكمها, 

اسة بعض الموضوعات الفقهية وضوابطها، وأثرها على الدراسات المقارنة , ثم تتجه إلى در

وكذلك بيان جهود علماء المسلمين المعاصرين في الدعوة  القانونية وإجراء الموازنة بينهما ,

 إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية, وبيان تميز نظام القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية.

 

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:



 الموضوعاتقائمة 
عدد  

 األسابيع
ساعات 

 التدريس 
تعريف القانون ومدى صحة استعمال لفظة    -1نبذة عن :   

 القانون عند علماء المسلمين.

الهدف من دراسة القانون , وأهميته بالنسبة للمجتمع  - 2           

. 

 نشأة القانون وتطوره. - 3           

 تعريف القاعدة القانونية وخصائصها .  - 4          

 فروع القانون ومصادره  –  5         

1 2 

 مواطن بحث الفروع القانونية  في األبواب الفقهية 

 موقف القانون من الدين.

 

 التعريف بالفقه اإلسالمي وأصوله

 من له حق التشريع في اإلسالم

 حكم غيره؟هل إسناد الحكم إلى هللا ينفي وجود 

 خصائص كٍل من الفقه اإلسالمي والقانون  الوضعي

أوجه التشابه أو االختالف أو التمايز بين الفقه اإلسالمي والقانون  

 الوضعي.

بيان مميزات التشريع اإلسالمي من حيث مرجعيته ، شموليته ،  

 وسطيته ،الحفاظ على الفطرة اإلنسانية 

2 4 

 القانونية التأصيل الشرعي لألحكام 

 مفهوم التأصيل الشرعي لألحكام القانونية

 أهمية التأصيل الشرعي لألحكام القانونية

 كيفية التأصيل الشرعي لألحكام القانونية

1 2 



نشأة الدراسات المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 

 وتطورها

 أهمية الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون 

 الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون حكم إجراء 

 ضوابط المقارنة بين األحكام القانونية والفقهية 

أثر عقد دراسات مقارنة بين الفقه والقانون على الدراسات 

 الشرعية والقانونية 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 المصلحة  بين الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية 

مراعاة حفظ المقاصد والمصالح الدنيوية واألخروية , وبيان 

 ضوابط المصلحة في الفقه اإلسالمي.

 تميز الفقه االسالمي عن القانون  في حفظ الضروريات الخمس.

 دعوى القانون العمل بالمصالح. 
 

2 4 

 الميثاق اإلسالمي والميثاق العالميحقوق اإلنسان بين 

 حقوق اإلنسان االجتماعية.

 حقوق اإلنسان السياسية. 

 حقوق اإلنسان االقتصادية.

 حقوق اإلنسان الثقافية 

2 4   

 2 1 الحرية وضوابطها بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 مسائل اقتصادية معاصرة وتأصيلها من الناحية الشرعية 

)يختار أستاذ المقرر بعض الدراسات ويدرب الطالب على كيفية 

 التأصيل الشرعي لها(  

2 4 

بيان جهود علماء المسلمين المعاصرين في الدعوة إلى تطبيق 

الشريعة اإلسالمية, وبيان تميز نظام القضاء الشرعي في المملكة 

 العربية السعودية.

المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية, التحذير من األحكام الوضعية 

وتصحيح األنظمة والتشريعات المخالفة عن طريق تقديم البدائل 

 الشرعية المناسبة لها

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  



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: -عدد ساعات الدراسة 

 ست  ساعات
 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

 املعرفة  1



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن يتعرف الطالب على القوانني الوضعية ونشأهتا ,   1-1
وأنواعها, وتطورها وخصائصها ،وأمهيتها , 

ومصادرها ، ومواطن حبث الفروع القانونية يف 
 األبواب الفقهية

 

 احملاضرات واملناقشات -
 اخلرائط املعرفية    -

االختبارات -
 التحريرية 

تقومي   -
املناقشات أثناء 

 احملاضرة

أن يعدد الطالب مزااي التشريع اإلسالمي, ويتعرف   1-2
كيفية الرد  على الشبهات اليت تثار حوله، وحيدد  

 عليها
 

 اعداد التقارير -
القاء وعرض التقارير    -

يف برامج العرض 
 احلاسوبية

 التمارين املنزلية-

تقومي التقارير -
 والتمارين

تقوميإلقاء املادة  -
 العلمية 

 تقومي األقران -

أن حيدد الطالب مفهوم التأصيل الشرعي لألحكام   1-3
ومشتمالته،ويذكر حملة اترخيية عن مقارنة  القانونية ,

 القانون ابلفقه,  وأهدافها, ونتائجها. 

 البحث واالستقصاء  -
 التفكري الناقد -
 العصف الذهين  -

مناقشة األحباث -
 أثناء احملاضرة 

 التقومي املستمر -
 تقومي األحباث  -
 بطاقة املالحظة -

 املهارات املعرفية 2
على طريقة إجراء املقارنة بني أن يتعرف الطالب  2-1

الفقه والقانون، وعلى كيفية الـتأصيل الشرعي 
 لألحكام القانونية

 البحث واالستقصاء  -
اإللقاء وعرض -

 املعلومات 

 االختبارات -
التقومي املستمر  -

 للتقارير واألحباث 



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

 كتابة التقارير  -
البحث والتتبع يف   -

 مصادر املعلومات
حلقات النقاش  -

اجلماعية واحلوارات 
 املتبادلة

 التفكري الناقد -

 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

أن حيلل الطالب إجيابيات الدراسات املقارنة بني   2-2
 الفقه والقوانني املعاصرة.

البحث والتتبع يف   -
 مصادر املعلومات

حلقات النقاش  -
واحلوارات اجلماعية 

 املتبادلة
 التفكري الناقد -

 تقومي األقران -
 سجل املالحظة -
تقومي الرجوع  -

إىل مصادر 
 املعلومات 

أن يناقش الطالب األخطاء املوجودة يف بعض  2-3
القواعد القانونية اليت خالفت املقاصد العامة  

 للحياة اإلنسانية

 البحث واالستقصاء  -
 كتابة التقارير  -
 التفكري الناقد -

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 العلمية  3-1

 والدقة  
التواصل الفعال مع 

اجلهات املختلفة 
 للحصول علىاملعلومة 

 التقومي املستمر -
 تقومي األقران -



 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت 
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي 

أن يوسع افق التفكري لدى الطالب واختالف 
 اآلراء 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 

 عرض الطالب للتقارير 
تكوين فريق فقهي 

 وإدارته 
 التدريس التباديل

 إدارة حلقة النقاش
املشاركة الفاعلة يف 
 انشطة املادة الصفية 

 املناظرة الفقهية
 

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
الكرتونية ألبرز نتائج التقارير  أن يصمم عروض 

 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

 احملاضرات الصفية 
التقنية يف استخدام 

 إجراء البحوث
تقدمي املادة العلمية 

 ابستخدام أجهزة العرض
 التقارير العلمية 

تقومي األداء أثناء 
 العرض

تقومي الرجوع 
للمواقع  

 اإللكرتونية 
تقومي التقارير  

 الكتابية 

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

 



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

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

احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 التقييم النهائي

 % 10 مستمر  كتابة تقارير 1

 % 20 مستمر  األبحاث 2

 % 10 مستمر  تقديم عروض شفوية) يفضل بوربوينت (  3

الساس  االختبار النهائي 4
 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 اإللكرتوين

 وسائل التواصل احلديثة التواصل من خالل
 مصادر التعّلم 

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 املدخل لدراسة القانون املقارن ابلفقه اإلسالمي، عبدالعزيز عامر. 

 القانون الوضعي املقارن بفقه الشريعة ، مسري عالية. 
 مقارنة" عدي زيد الكيالينأتصيل وتنظيم السلطة يف التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية دراسة 

 املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي، علي منصور.  
 حبوث يف الشريعة والقانون للدكتور حممد عبدهللا حممد 

 الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية للدكتور عمر سليمان األشقر
 مي ، سيد عبد هللا على حسني املقارانت التشريعية بني القوانني الوضعية املدنية والتشريع اإلسال

 حبوث يف الشريعة والقانون  د حممد عبد اجلواد حممد 



 التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية د إبراهيم عبد الرمحن رجب
 دراسات التأصيل الشرعي لألحكام القانونية د.هيثم حامد املصاروة      

 نونية د.هيثم حامد املصاروة    اجلهود املبذولة يف جمال التأصيل الشرعي لألحكام القا
 حممد بن حجر القرين  :دراسٌة َعَقديَّة   -التَّشريُع الوضعي  

 أصول القانون د . حسن كرية
 نظرية املصلحة د . حسني حامد حسان
 د . رمضان البوطي    .ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية

 .سليمان احلقيل   والرد على الشبهات املثارة حوهلاحقوق اإلنسان يف اإلسالم  
 حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة  حممد الغزايل

 حقوق اإلنسان يف املواثيق الدولية و الفقه اإلسالمي. محيد حلمـر 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج 2
 جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية  -1
 جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية   -2
 جملة الشريعة القانون ابلقاهرة واألقاليم جامعة األزهر -3
 مري حممد عبد القادر اجلزائرجملة الشريعة واالقتصاد جامعة األ -4
 جملة دراسات: علوم الشريعة والقانون اجلامعة األردنية -5
 جملة الشريعة والقانون جامعة اإلمارات --6
 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت -7
 االقتصاد اإلسالمي  -جملة جامعة امللك عبدالعزيز   -8
 املغرب  -جملة الفقه والقانون   -9

 مصر –جملة احلقوق للبحوث القانونية االقتصادية   - 10

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 مواقع األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية وغريها .

 مواقع اجلمعيات العلمية املتخصصة . 
 مواقع وروابط املوسوعات العلمية.

https://islamhouse.com/ar/books/392926/


 املوسوعة الشاملة . موقع 
 موقع الفقه اإلسالمي

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

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

 لربانمج املوسوعة الشاملة.  CD )أقراص الليزر ) 
 . االستفادة من قواعد املعلومات البحثية يف املواقع اإللكرتونية للجامعات وغريها

 

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

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

 قاعة دراسية جمهزة بطاوالت دائرية وكراسي
برجكرت لعرض  -شاشة عرضمصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 جهاز كمبيوتر   -التقارير
 
 

 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 استفادتهم منه  

 استبانة تقويم املقرر 

 .وآرائهم حول املقرر تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم، 

تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكتروني مخصص لذلك تابع للقسم، أو  عن طريق البريد 

 اإللكتروني. 

 



 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 في استراتيجيات التدريس ووسائل التقويم

 .تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس
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الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز 
تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من تقارير الطلبة.

 تصحيح عينة عشوائية من اختبارات الطلبة
 قومي أسئلة اختبار املقرر. تشكيل جلنة لت

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

 


