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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ا  ساعات أسبوعي 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 --- متطلب جامعة  أ.
متطلب 

  كلية
  --- أخرى √ متطلب قسم --

 --  اختياري √  إجباري ب.

 

 

 

     :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 لثالثاالمستوى الدراسي        

 

 :     وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 3أصل  112رمز  1فقه أصول        

 : وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد     

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 ------ ------ التعليم المدمج  2

 ------ ------  اإللكترونيالتعليم  3

 ------ ------  بعدعن التعليم  4

 ------ ------ أخرى  5
 

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

 عدد الساعات التكرار ×الساعات  ساعات التعلم النشاط م

   ساعات االتصال

 45 15×3 3 محاضرات 1

 ------ ------ ------ أستوديوأو معمل  2

 ------ ------ ------ إضافيةدروس  3

 ------ ------ ------ ى )تذكر(أخر 4

 45 ------ ------ اإلجمالي 

   ساعات التعلم األخرى*

 30 15×2 2 ساعات االستذكار 1

 1 1×1 1 الواجبات 2

 1 1×1 1 المكتبة 3

 1 1×1 1 المشاريع /إعداد البحوث 4

 2 2×1 1 اختبارات فصلية 5

 2 1×2 1 اختبار نهائي 6

 3 3×1 1 التحضير لالختبارات 7

 ------ ------ ------ أخرى )تذكر( 8

 40 ------ ------ اإلجمالي 9

 85 ------ ------ إجمالي ساعات التعلم 10
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االسعتذكار، ، ويشمل ذلك: جميعع أنشعطة العتعلم، مثعل: سعاعات للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 –العرف  –شرع من قبلنا  -سد الذرائع  –االستصحاب  –يتضمن دراسة: األدلة المختلف فيها: االستحسان 

استنباط األحكام: )المطلق والمقيد، األمر والنهي، العام والخاص، الحقيقة والمجاز، المصالح المرسلة، طرق 

داللة اللفظ الصريح والكناية(، أقسام اللفظ وداللته على المعنى: )الخفي والظاهر، النص، المفسر، المحكم 

 تالف والخالف.والمتشابه ، المشكل، المجمل(، التعارض والترجيح، النسخ، واالجتهاد والتقليد، االخ

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

 ـ معرفة أدلة األحكام الشرعية المختلف فيها والتمييز بينها وبين األدلة المتفق عليها.

 فهم دالالت األلفاظ على معانيها وأثرها على األحكام -

 اإللمام باالجتهاد وشروطه ومجاالته. -

 والنظاميةاكتساب مهارة التعامل مع النصوص  الشرعية  -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

ها ماهية األدلة المختلف فيها وكيفية استنباط الحكم الشرعي من علىيتعرف  1.1

 . واالجتهاد وشروطه

 س - 1

 س - 1 بينها .الترجيح ويتعرف علي كيفية النظر عند التعارض بين األدلة  1.2

  المهارات 2

 ر - 1                    0قارن بين أصول المذاهب الفقهية ي 2.1

 ر - 1    قادر على الترجيح بين األدلة الشرعية عند التعارض. 2.2

  الكفاءات 3

 ت - 2 يوضح فهم دالالت األلفاظ على معانيها وأثرها على األحكام 3.1

 ت -3 عرضاً مقنعاً ويقدم أدلته ودفوعه بطريقة سليمه .يعرض رأيه  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 م
 قائمة الموضوعات

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمي

ساعات 

 االتصال

1 
العرف –سد الذرائع  -  ستحسان اال –األدلة المختلف فيها: المصلحة المرسلة   
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 6 االستصحاب -قول الصحابي -شرع من قبلنا 2

 6 األمر والنهي  -طرق استنباط األحكام : المطلق والمقيد  3

 3 الصريح والكناية -الحقيقة والمجاز  -العام والخاص 4

5 
 –المشكل  -الخفي  -المحكم  –المفسر -النص  -داللة اللفظ على المعني: الظاهر 

 المتشابه  -المجمل 

3 
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 3 التعارض والترجيح والنسخ   6

 6 مجاله –االجتهاد : شروطه  7

 6 التقليد : ماهيته ، مشروعيته ، واآلراء الفقهية حوله   8

 6 الخالف واالختالف: أسبابه ووقوعه وأنواعه 9

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

يتعررررف علرررى ماهيرررة األدلرررة المختلرررف فيهرررا  1.1

وكيفيرررررة اسرررررتنباط الحكرررررم الشررررررعي منهرررررا 

 . واالجتهاد وشروطه

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم  –

يتعرف علي كيفية النظر عند التعارض برين  1.2

 بينها .الترجيح واألدلة 

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم  -

 المهارات 2.0

          0قارن بين أصول المذاهب الفقهية ي 2.1

          

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم  –

قادر على الترجيح بين األدلرة الشررعية عنرد  2.2

    التعارض.

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم  -

 الكفاءات 3.0

يوضرررح فهرررم دالالت األلفررراظ علرررى معانيهرررا  3.1

 وأثرها على األحكام

 ات المحاضر -

 مناقشة                    الحوار وال -

 االختبارات  -

تقيررررررررريم المناقشرررررررررات  -

 الشفهية

يعررررض رأيررره عرضررراً مقنعررراً ويقررردم أدلتررره  3.2

 ودفوعه بطريقة سليمه .

 المحاضرات -

 مناقشة والحوار ال -

 التدريب العملي                   -

 االختبارات -

تقيررررررررريم المناقشرررررررررات  -

 الشفهية
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع السادس اختبار فصلي  أول 1

 %20 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلي  ثاني 2

 %10 أثناء الفصل الدراسي والبحثية المشاركة  الشفهية 3

 %50 األسبوع الرابع عشر اختبار نهائي 4

 %100 ----- المجموع 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 أسبوعيا.  لإلرشاد األكاديمي ساعات 6تم تحديد عدد  -

إعالن ساعات اإلرشاد للطالب بتوقيتات محددة ومعلنة على باب المكتب من خالل الجدول الدراسي  -

 واإلرشاد. والساعات المكتبية

إعالن الطالب بمواعيد عقد االجتماعات الجماعية والفردية معهم من خالل إرسال بريد الكتروني  -

أو من  األكاديمي(المرشد  -يتعلق بالطالب )مالكترونية للنظام األكاديمي خالل البوابة اإل للطالب من

 خالل االتصال بالجوال أو عن طريق الواتساب.

توضيح بعض المسائل المتعلقة باإلرشاد  -بعض األمور األكاديمية )مناقشة: من أمثلتهوالدعم الطالبي  -

العمل على حل المشكالت  -دل مرتفععلى مع الحصول يةكيف  -كيفية إدارة الوقت - األكاديمي

                   للطالب...الخ(.

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

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 -الطبعة األولى –دار التدميرية  -أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: د/ عياض بن نامي السلمي

 م.2005هـ 1426

 المساندةالمراجع 

 ـ روضة الناظر البن قدامة

 ـ الكوكب المنير البن النجار

 ـ أصول الفقه ، عبد الوهاب خالف

 ـ أصول الفقه ، محمد أبو زهرة

 ـ مذكرة في أصول الفقه، محمد أمين الشنقيطي

شرح الكوكب المنير البن النجار -  

 ـ إرشاد الفحول للشوكاني.

 ـ البحر المحيط للزركشي

الجوامع وشروحه للسيوطي والسبكي وغيرهماـ جمع   

 ـ علم أصول الفقه المقارن ،الدكتور عبد الكريم النملة

 ـ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي

 ـ أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة للزحيلي

المصادر 

 اإللكترونية

                                                                                     المحاضرات المسجلة على اإليكو والمرفوعة على البالك بور. -

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودية   المكتبة الرقمية -

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

                     طالبا على األقل. 30يلزم توفير قاعة دراسية تستوعب  -

 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 سبورة ذكية -شوا جهاز عرض داتا  -

 ال يوجد - تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب اآلداء التدريسي

 مباشر ) المتابعة ( رئيس القسم اآلداء التدريسي

 مباشر االختبارات بالبرنامجلجنة  مراجعة الورقة االختبارية

 مباشر ) النتائج ( أستاذ المقرر في المقررتقييم الطالب 

 مراجعة تصحيح الورقة االختبارية
 مراجع نظير من أعضاء هيئة التدريس

 بالبرنامج
 مباشر

 مباشر ) النتائج ( أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب للمقررمدى تحصيل مخرجات التعلم 

 مباشر لجنة الخطط والمناهج بالقسم الكتاب المقرر 

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب الكتاب المقرر 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم  جهة االعتماد

 الخامسة  رقم الجلسة

 م 2019/ 10/ 2هــ الموافق  1441/ 2/ 3 تاريخ الجلسة

 


