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توصٌف المقرر الدراسً
اسم المقرر:أصول الفقه 2
رمز المقررISLS 355:
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نموذج توصٌف مقرر دراسً
تارٌخ التوصٌف9331/9341 :هــ

إسم المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة تبوك
الكلٌة /القسم :الدراسات اإلسالمية

أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسً ورمزه :أصول الفقه ISLS 355 ،2
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتان

 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :البكالوريوس

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

 .4 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :السابع
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :أصول الفقه1
 .6 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .7 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئٌس بتبوك ،والمقار
الفرعٌة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

ے

النسبة:

%66

ب .التعلٌم اإللكترونً

ے

النسبة:

%16

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

ے

النسبة:

%36

تعلٌقات:
تفعٌل المقرر على التعلٌم االلكنرونً كمادة علمٌة وواجبات
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئٌس ؟
 .1أن يكون الطالب عمى معرفة بمصادر األحكام الشرعية المتفق عمييا والمختمف فييا.
 .2أن يقف الطالب عمى حجية القرآن وداللتو عمى األحكام الشرعية.

 .3أن يتعرف الطالب عمى بعض القواعد األصولية المتعمقة بالقرآن الكريم.

 .4أن يقف الطالب عمى حجية السنة النبوية وداللتيا عمى األحكام الشرعية.

 .5أن يتعرف الطالب عمى حجية كل من اإلجماع والقياس في األحكام الشرعية.

 .6أن يتعرف الطالب عمى معنى وحجية كل من :المصالح المرسمة ،واالستحسان ،واالستصحاب،
وسد الذرائع ،العرف ،وشرع من قبمنا ،ومذىب الصحابي ،والخالف الواقع حول ىذه المصادر.

 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

يتم استخدام البروجكتور  ،وارجاع الطالبات لبعض الموضوعات البحثية على االنترنت ،واالطالع على
المراجع المساندة على االنترنت ،لتطوير القدرة على البحث عن المعلومات
ارجاع الطالبات إلى مواقع االنترنت المعروفة والمعتمدة.
ج .وصف المقرر الدراسً (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:

يتناول المقرر مصادر األحكام الشرعية وىي قسمان:

مصادر متفق عمييا وىي:

أ .القرآن الكريم ويدرس الطالب فيو :التعريف بو عند األصوليين  -حجية القرآن الكريم وداللتو عمى

األحكام  -بيان القرآن لألحكام  :إجماال وتفصيال  -بعض القواعد األصولية المتعمقة بالقرآن.

ب .السنة النبوية الشريفة ويدرس الطالب من خالليا ما يمي :التعريف بالسنة لغة واصطالحاً  -أنواع
السنة المنقولة عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم  -ىل تستقل السنة بإثبات األحكام؟  -أنواع السنة
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بالنسبة لمقرآن.

ج .اإلجماع :ويتضمن :تعريف اإلجماع  -حجيتو  -أنواع اإلجماع واالختالف فييا  -مستند اإلجماع .

د .القياس  :ويدرس الطالب فيو :التعريف بالقياس لغة واصطالحا  -حجية القياس  -أركان القياس -
مجال القياس أو األحكام التي تثبت بالقياس  -مسالك العمة – اإلجماع – النص – اإليماء –السبر –

التقسيم – المناسبة.

مصادر مختمف فييا ومنيا:

المصالح المرسمة :تعريفيا – أقساميا – حجيتيا – اآلراء في ذلك  -أىمية المصالح المرسمة وتطبيقيا
عمى األمثمة الواقعية المعاصرة ( الفحص الطبي قبل الزواج في الفقو اإلسالمي).

االستحسان  :تعريفو – تحرير محل النزاع بين العمماء في االستحسان -أىميتو – الفرق بينة وبين

القياس  -التطبيقات المعاصرة عمى أصل االستحسان :مداواة الرجل لممرأة  -نقل األعضاء اآلدمية

وزرعيا في الفقو اإلسالمي.

ج -سد الذرائع :ماىيتيا ومكانتيا  -آراء العمماء وأدلتيم في حجية الذرائع -أنواع الذرائع المتفق عمييا

والمختمف فييا  -القيود والضوابط في اعتبار سد الذرائع  -التطبيقات المعاصرة عمى أصل سد الذرائع :

قيادة المرأة لمسيارة ( -الزواج بنية الطالق).

د -العرف  :تعريفو – حجيتو  -أىميتو وحاجة الفقو إليو  -تقسيم العرف باعتبار متعمقو وموضوعو

 -موقف الصحابة من العرف  -أثره في الفروع الفقيية  -تطبيقات معاصرة عمى العرف :الحقوق

المعنوية ( حقوق االبتكار ) االسترضاع المتوازي

ىـ  -االستصحاب :تعريفو – حجيتو – المبادئ الشرعية المبنية عميو.

و -شرع من قبمنا:المراد بو – موضوع االتفاق فيو – موضوع االختالف فيو.

ز – مذىب الصحابي :موضوع االتفاق فيو – موضوع االختالف فيو.
ح.الترجيح :تعريفو ،أنواع المرجحات.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
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قائمة الموضوعات

عدد

ساعات

األسابيع

التدريس

مصادر االحكام الشرعٌة  :القران ،تعرٌفه-حجٌته وداللته على االحكام-بٌان
القران لألحكام-القواعد االصولٌة المتعلقة بالقران

1

2

السنة ،تعرٌفها-انواع السنة المنقولة عن النبً-هل تستقل السنة بأثبات
االحكام-انواع السنة بالنسبة للقران
االجماع ،تعرٌفه -حجٌته -انواعه-مستند االجماع
القٌاس ،تعرٌفه-حجٌته-اركانه-مجال القٌاس-مسالك العلة

1

2

1
1

2
2

1
1

2
2

1

2

1

2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

النص-االٌماء-السبر-التقسٌم-المناسبةالمصالح المرسلة ،تعرٌفها-اقسامها-حجٌتها-اآلراء فٌها-اهمٌة المصالح
المرسلة وتطبٌقها على االمثلة المعاصرة
االستحسان ،تعرٌفه-تحرٌر محل النزاع بٌن العلماء فٌه-اهمٌته-الفرق بٌنه
وبٌن القٌاس-تطبٌقات معاصرة
سد الذرائع ،مكانته-اراء العلماء-انواع الذرائع-القٌود والضوابط فٌها-تطبٌقات
معاصرة
العرف ،تعرٌفه-حجٌته-اهمٌته-موقف الصحابة منه-
تطبٌقات معاصرة
االستصحاب ،تعرٌفه-حجٌته-
المبادئ الشرعٌة المبنٌة علٌه
شرع من قبلنا ،مذهب الصحابً ،موضوع االتفاق واالختالف فً األدلة

 .2إجمالً عدد ساعات المقرر وتوزٌعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

دروس
إضافٌة

معامل أو
استدٌو

تطبٌق

أخرى

16
1

المجموع
10
1

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافً) التً ٌقوم بها الطالب خالل أسبوعٌاً:
 3ساعات اسبوعيا
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 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت واتساقها مع طرق قٌاسها
واستراتٌجٌات تدرٌسها
ٌحدد الجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانٌا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر

م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً استراتٌجٌات التدرٌس للمقرر
لمجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت
المعرفة
 -1أن يتمكن الطالب من معرفة األدلة
الشرعية المتفق عليها وشروط

االستدالل بها ومنزلة كل دليل منها..

2-1

 -2أن يتمكن الطالب من معرفة األدلة
التي وقع الخالف في حجيتها

طرق التقوٌم


المحاض رررات النةري ررة ،الح رروار والمناقش ررة،.التعلم

التعاوني

المفتوح.


ا تير ررار أحر ررد متر ررون الكتر ررن األصر ررولية المت ر ررمنة 

لمفر ر ررردات المر ر ررنهت وتحلي ر ر ررل عباراتر ر رره للط ر ر ررالب

وشروط االحتجاج بها  ،ويعرف القول لتعويدهم على القراءة في أمهات كتن األصول.
الراجح في مسائل الخالف.
3-1

 -3أن يتمكن الطالن من مع رفة

المصطلحات األصولية في الحكم الشرعي

واألدلة
4-1

4ر ر ر ان تذكر الطالبة األدلة على حجية

2

المهارات المعرفٌة
 -أن يقارن الطالب بين األدلة المتفق

السنة وداللتها على االحكام.

االهتمام باستخدام السبورة في عرض تقسيمات

اس ر ررتخدام أس ر ررلوب اال تب ر ررار



التقويم البنائي والختامي.
التق ر ر ررويم المس ر ر ررتمر ل ر ر ررمان
تفاعل الطالب أثناء الدرس.

اال تبارات الشهرية والنهائية.

الموضوع
االهتمام باستخدام السبورة في عرض تقسيمات



الموضوع.



المالحةة والتصوين.
التكليف باألبحاث

مناقشر ررة الطر ررالب فر رري المر ررادة العلمير ررة المقر ررروءة

وربطها بالعصر الحاضر.

1-2

عليها والمختلف فيها وسبن اال تالف .

تكليف الطالب بالترجمة لبعض األعالم ،والكتن

مراجعة األبحاث ورصد



وتصحيحها ومناقشاتها
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المهمة في علم أصول الفقه
2-2

 -2أن يتمكن الطالب من استعمال
القواعد األصولية في استنباط األحكام

عرض بعض النوازل الفقهية

ورصد عالمات عليها



والتطبيق عليها.

الشرعية

عقد حلقات نقاش دا ل الفصل

 -3أن يترجم الطالب لبعض اعالم اصول

تكليف الطالب بأبحاث تدور حول منهت

الفقه

األصوليين في التأليف.



حول بعض المسائل المستجدة

3-2
4-2

3
1-3

مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة
 أن يةهر الطالب القدرة على مشاركة زمالئهم في
النةر والتفكير مع االلتزام بالمعايير األ القية
وأدب الخالف




العصف الذهني.



المناقشة.



طلن اإلجابة عن األسئلة

شفويا من الل مناقشة
األوراق البحثية.



مقاليا من الل



اعتماد أسلوب اال تبار

التقويم النهائي
المفتوح.

2-3



أن يةهر االطالب القدرة على تحمل مسؤولية

المفاجئة.

التعلم الذاتي في بعض مسائل المنهت


التربية على تحمل المسؤولية



عن طريق بعض محتويات
المقرر ذات العالقة.


تكليف الطالب ببحث بعض

التقويم المستمر ل مان

تفاعل الطالن أثناء

الدرس..


المالحةة والتصوين.

مسائل المقرر وتقديمها في
قاعة المحاضرة
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3-3

4
1-4



ان يقيم الطالب مناقشات جماعية للبحوث حيث



تتناقَش االطالب و زميالتها حول كيفية حل

العمل الذي قامت به مع

المسائل الفقهية وتطبيق القواعد األصولية عليها.

المجموعة.

جانن من مفردات المقرر
أو تحليله.



تصحيح البحوث
والتقارير.

مهارات االتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة

أن يتمكن الطالب من استخدام شبكة

المعلومات (االنترنت) للحصول على المعلومات

 اإلحالة إلى البرامت

الحاسوبية المتقنة مثل

ويتبادلها مع زمالئه
2-4

طلن تقارير من كل طالبة عن



كتابة بحث أو تقرير حول

أن يتمكن الطالب من اإلفادة من البرامت

.الحاسوبية الحديثة

موسوعة الفقه اإلسالمي

والمكتبة الشاملة

 تكليف الطالب ببحوث
تحتاج للمعلومات

والدراسات الحديثة التي

مالحةة البحوث التي يكتبها
الطالب والمصادر التي
اعتمدوها
األسئلة المباشرة لقياس

.تلك المهارات

ال تتوافر عليها كتن
التراث

5

المهارات النفسٌة الحركٌة (إن وجدت)

1-5
2-5

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م مهام التقوٌم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع األسبوع المحدد لتسلٌمه
جماعً ،كتابة مقال ،خطابة ،تقدٌم شفهً،
مالحظة......الخ)
1
 األسبوع الخامس
 اختبار دوري أول
2

 اختبار دوري ثان

4
5

 أنشطة واختبارات قصٌرة
 االختبار النهائً

 األسبوع الحادي عشر ،الثانً
عشر
 مستمر
 نهاٌة الفصل

نسبته من التقٌٌم
النهائً

%22 
%25 
%15 
%42 
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د .اإلرشاد األكادٌمً للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
عدد ساعاتٌن تعلٌم مساند  ،عدد ساعة إرشاد أكادٌمً ،
ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
الوجٌز الوجٌز فً علم أصول الفقه عبد الكرٌم زٌدان.
علم أصول الفقه :عبد الوهاب خالف.
 .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
 oنزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر  .عبد القادر بن بدران.

 oاإلحكام في أصول األحكام ،علي بن محمد اآلمدي ،ط ( )2المكتن اإلسالمي بيروت1442هر.
 oمذكرة أصول الفقه ،محمد الشنقيطي ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة.

 oتقرين الوصول إلى علم األصول ،محمد الكلبي .ط( )1مكتبة ابن تيمية.جدة 1414هر
 oأصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي  .ط( )1المدار اإلسالمي .بيروت

 oإحكام الفصول في أحكام األصول ،سليمان الباجي ط( )1مؤسسة الرسالة 1441هر1191-م

. البرهان في أصول الفقه ،عبد الملك الجويني ط( )1دار الكتن العلمية بيروت.
علم أصول الفقه :عبد الوهاب خالف.
 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
-موقع علماء الشيخ ابن عثيميين – الشخ الباز رحمها اهلل

 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامت المكتبة الشاملة ـــــ المكتبة الوقفٌة

و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
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 .1المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
قاعة تتسع ل 52طالب

 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
جهزة كمبٌوتر مع توصٌل شبكة االنترنت على عدد الطالبات

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):
قاعدة تدرٌبة مجهزة بكافة الوسائل

ز .تقوٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره
 .1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
 توزٌع استبانة على الطالب الستطالع آرائهم فً موضوعات المقرر وطرٌقة تدرٌسه (فاعلٌة
التدرٌس
 الحوار المباشر مع الطالب ألخذ مرئٌاتهم .
 التقوٌم اإللكترونً عبر موقع الجامعة.
 ورش عمل ودورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس.
.2





استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
إعداد تقرٌر من أستاذ المقرر ٌتضمن مدى تحقق أهداف المقرر ومالئمة عدد الساعات لمفرداته.
إعداد بٌانات إحصائٌة لنتائج االختبارات من قبل األستاذ لمعرفة مؤشراتها .
تقٌٌم النتائج من قبل رئٌس القسم .
مراجعة دورٌة للمقرر من قبل القسم .

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
إعداد تقرٌر من قبل األستاذ ٌتضمن مدى تحقق أهداف المقرر ومالءمة عدد الساعات لمفردات المقرر • مراجعة نتائج
االختبارات ودراسة نسب النجاح والرسوب • .إعداد بٌانات إحصائٌة للنتائج من قبل األستاذ لمعرفة مؤشراتها • .تقوٌم
النتائج من قبل رئٌس القسم • .المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل القسم

 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):
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.5







تدقٌق الدرجات فً كراسات اإلجابة من قبل أستاذ آخر .
فحص التصحٌح والدرجات لعٌنة من الكراسات من قبل أستاذ آخر عند الحاجة
صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري.
استشارة الزمالء الذٌن ٌدرسون نفس المقرر حول توزٌع الموضوعات وطرق التقوٌم المتبعة .
تحدٌث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر.
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر فً مقررات أخرى ذات الصلة به .
استخدام نتائج تقوٌم الطالب فً تطوٌر المقرر.
المقارنة بمقررات مماثلة فً جامعات أخرى .

اسم العضو المسئول عن التوصٌف:
اسم منسق البرنامج:
التوقٌع:

د  /مصطفى محمد ٌحً عبده د /مرٌم عبد السالم بكر
 تٌماءد.علٌوي الشمرانً
التارٌخ 1446/8/15
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