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الكلية /القسم :كلٌة التربٌة واالداب  /الدراسات اإلسالمٌة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .4 .4اسم المقرر الدراسً ورمزه :أصول الفقهISLS405 2
 .3 .3عدد الساعات المعتمدة3 :
 .2 .2البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :الدراسات اإلسالمٌة
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

 .1 .1السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :السابع
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :أصول الفقه3
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .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
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ما هدف المقرر الرئٌس ؟
 .1أن يتعرف الطالب عمى عمم أصول الفقه من حيث النشأة والموضوع والتاريخ.
 .2أن يعمم الطالب أن عمم أصول الفقه هو العمود الفقري لعمم الفقه وبدونه ال يتمكن الفقيه من
معرفة األحكام الفق ية.

 .3أن يطمع الطالب عمى ماهية هذا العمم والغاية منه.

 .4أن يتعرف الطالب عمى عدد من المؤلفات في عمم أصول الفقه.
 .5أن يطمع الطالب عمى مراتب داللة النص عمى الحكم الشرعي.

 .6أن يتقن الطالب طريقة استثمار القواعد وتطبيق ا عمى الفروع الفق ية.
 -4اذكر 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).

( )4تعدد المراجع للمادة العلمٌة .
( )3تبسٌط المادة بتحضٌر ملخص الهم المواضٌع.
( )2استخدام شبكة االنترنت فً استخراج المادة العلمٌة والصور ذات الصلة بالموضوع .
( )1تفعٌل البرٌد االلكترونً إلرسال الواجبات والمهام ،واستقبالها
( )5تنوٌع طرق الشرح وأسالٌبه.
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:

تفدف هذه املادة بشؽل أساسي إلي تعروف الطالب عؾى مبادئ عؾم أصول الػؼه ونشأته ،ومعرفة كقػقة
االستـباط ،وأصوله عـد أئؿة املذاهب الػؼفقة ،والدالالت والتعارض والرتجقح.

 .4الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس
1

 معنى الخاص ،وأنواعه ،وحكمه ،والتمثٌل له.
 تعرٌف العام ،وأنواعه  ،وصٌغه ،وداللته.

3
3

1

 معنى التخصٌص ،وأركانه.
 حكم العام قبل التخصٌص

3

1
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تعرٌف األمر ،لغة واصطالحاً ،وصٌغه وداللته.
األمر الوارد بعد الحظر.
تعرٌف النهً ،وصٌغه ،وموجب النهً واآلراء فٌه.
مسألة أثر النهً فً المنهٌات ،واألدلة على أن النهً
ٌقتضً الفساد.

3

1

3

1

 تعرٌف المطلق والمقٌد
 حمل المطلق على المقٌد.

3

1

 تعروف املشرتك ،وأسباب وجود األلػاظ املشرتكة.

3

1

 حؽم املشرتك (داللته)

3

1

 تعروف احلؼقؼة واجملاز ،لغة واصطالحاً.

3

1

 مب وعرف كل من احلؼقؼة واجملاز؟.
 حؽم احلؼقؼة واجملاز.







تعرٌف الصرٌح وحكمه
تعرٌف الكناٌة وحكمها.
المخصصات المتصلة والمنفصلة
الدالالت وأنواعها
التعارض والترجٌح
المراجعة واالختبار الدوري األول والثانً

3

1

3

1

3

1

3

1

2

4

 .3إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:

ساعات التدرٌس الفعلٌة

26

=

معامل أو
استديو
=

=

الساعات المعتمدة

26

=

=

=

محاضرات

دروس
إضافية

أخرى

تطبيق

المجموع

4

30

للمراجعة
وإجراء
االختبارات
الدورية
(اختبار
دوري أول
واختبار
دوري ثاني)

4

30

عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً :سبعتبٌ

.2
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 .1مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :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

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة

4-4

يعرفت يعًُ انعبو وانخبص واالير وانُهٍ.

3-4

يعرفت يعًُ انًطهق وانًقُذ وانذالالث وانتعبرض وانترجُخ.

استراتيجيات التدريس للمقرر

عرض المادة العلمٌة
 powerبواسطة برنامج
point
طرح األسئلة
المناقشة والحوار
الشرح والتمثٌل

طرق التقويم

األسئلة المباشرة:
شفوٌة أو تحرٌرٌة
مقالٌة أو موضوعٌة
استخدام أسلوب
االختبار المفتوح
واالختبار القصٌر
) لضمان (quiz
االستذكار المتواصل

4ـ التقٌٌم المستمر
عرض نماذج لمسائل
لضمان تفاعل
متعلقة بموضوع الدراسة
الطالب أثناء
وذلك من خالل:
الدرس.
4ـ عرض بعض المسائل
3ـ التكلٌف بكتابة
الخالفٌة،واستعراض
األبحاث حول
أسباب الخالف فٌها
موضوعات المقرر
3ـ عرض أهم خصائص
الدالالت فً أصول الفقه 2 .ـ تصحٌح البحوث
والتقارٌر وتنبٌه
2ـ عمل أبحاث فً
الطالب على أخطائه
موضوعات المقرر
1ـ االختبارات
1ـ األنشطة التعلٌمٌة
الدورٌة والفصلٌة
والتدرٌسٌة المصاحبة:
استخدام اإلنترنت –حضور إلعطاء الطالب
العدٌد من الفرص
الندوات الدروس
لالستٌعاب وتحسٌن
والمحاضرات ذات الصلة
المعدل .
بموضوعات المقرر.
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2

المهارات المعرفية

4-3

شرح يعًُ انعبو وانخبص واالير وانُهٍ.

تقذَى انعروض انعهًُت

3-3

بُبٌ يعًُ انًطهق وانًقُذ وانذالالث وانتعبرض وانترجُخ.

انًراجعت انذورَت

انتكبنُف
وانجًبعُت.

4-2

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
تقبم انرأٌ األخر وَقذ انًخبنف بًىظىعُت

غرح انقعبَب انًعبصرة نهُقبش

انتكبنُف
وانجًبعُت
انًشبركت فٍ األَشطت

3
3-2

 .انذىار انعهًٍ وانتفبعم انبُبء
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
انذىار وانًُبقشت بطرَقت عهًُت

3-1

استخذاو وسبئم انتقُُ ِت فٍ انذصىل عهً انًعهىيبث

4-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
تطبُق قىاعذ أصىل انفقه فٍ استُببغ األدكبو انشرعُت

انُقبش وانذىار

3-5

تًُُت يهبرة انقُبدة نذي انطبنب

انُقبش وانذىار

2-5

انتذذث ايبو اِخرٍَ

انُقبش وانذىار

4
4-1

5

االسئهت انًببشرة أثُبء وبعذ
انًذبظرة

االختببراث انذورَت وانفصهُت
غرح

ويىظىعُت
انقعبَب نهُقبش

انفردَت

انفردَت

بعط انسًُبراث
وانجًبعُت
االختببراث وانتكبنُف
انتكبنُف
وانجًبعُت
انتكبنُف
وانجًبعُت
انتكبنُف
وانجًبعُت

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%20
انخبيس
انذورٌ األول
4
3
2
1

انفردَت

انذورٌ انثبٍَ

انعبشر

%20

انًشبركت واألبحاث والتقارٌر وأعمال الفصل

غىال انفصم

%20

انُهبئٍ

األخٌر

%40

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(معس ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
ـ الساعات المكتبٌة التً ٌتم اإلعالن عنها فً الجدول الدراسً إلرشاد الطالب أكادٌمٌا ،وهي ثماني
ساعات في األسبوع الواحد
ـ تشجٌع الطالب على التواصل مع أستاذ المقرر فً مكتبه ،وعبر البرٌد االلكترونً
ـ تحدٌد مواعٌد إضافٌة مع الطالب الذٌن ٌحتاجون لذلك خارج نطاق الساعات المكتبٌة
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انفردَت
انفردَت
انفردَت

ه .مصادر التع ّلم
 .4أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
-1الكتاب (الكتة ) الرئيسة المطلوتة:

 .4محاضرات مقرر أصول الفقه ( ،)2د .فخر الدٌن عبد القادر ،من منشورات جامعة تبوك4121 ،هـ
-2المراجع األساسية (التي يجة إتاحتها للطالب للرجوع إليها):

 شرح مختصر الروضة ،لنجم الدٌن الطوفً 746هـ.
 شرح الكوكب المنٌر البن النجار  973هـ.
البحر المحٌط فً أصول الفقه لبدر الدٌن الزركشً 791هـ.
 .3أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):

يثالً :انذورَبث انعهًُت ،انتقبرَر ... ،إنخ):

األبحاث التً تتولى نشرها المجالت العلمٌة فً جامعات الدول العربٌة واإلسالمٌة فً القرآن وعلومه.
 .2أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:

يثالً :انذورَبث انعهًُت ،انتقبرَر ... ،إنخ):
 -4المكتبة الوقفٌة للكتب المصورة :عبر هذا الموقع http://www.waqfeya.com
 -3منتدى أهل التفسٌر ( موقع )

 .1أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
4ـ جامع التراث اإلسالمً ( مادة الكترونٌة )
3ـ المكتبة الشاملة ( مادة الكترونٌة )
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):
 .4المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
توفٌر الكتب المقرر سواء أكانت الكتب األساسٌة فً المقرر ،أم كانت الكتب المرجعٌة له.-توفٌر القاعات المالئمة والفصول الدراسٌة المزودة بمقاعد كافٌة لطالب الشعب فً المقرر.

 .3مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
توفٌر الحاسب اآللً (المحمول) لعضو هٌئة التدرٌسٌ ،ستغله فً التدرٌس ،وتوفٌر حاسبات بالمكتبة العامة للدراسات
اإلسالمٌة الستخدامها فً بحث مصادر ومراجع المادة العلمٌة

 .2مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
توفٌر مكتبٌة شاملة ورقٌة ألغراض البحث فً مصادر ومراجع المادة ضمن منظومة مواد الدراسات اإلسالمٌة
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ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .4استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:

المقرر جٌ ٌد ومناسبٌ من حٌث المستوى العلمً للطالب الجامعً ،لكن ٌُعاب علٌه عدم التناسب بٌن طول المقرر وكثرة
جزئٌاته والفص َل الدراسً الواحد بواقع محاضرة واحدة فً األسبوع؛ مما ٌحول دون استٌعابه فً الوقت المحدد بالمنهجٌة
التً ٌسٌر علٌها المقرر ونرى فً التغلب على ذلك :إضافة محاضرة أسبوعٌة أخرى حتى تتم تغطٌة المنهج على التمام.

 2استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
استبٌانات توزع على الطالب لمعرفة أراؤهم وتقدٌرهم لمدى كفاٌة وفاعلٌة أسلوب التدرٌس
 2االلتقاء بعٌنة من الطالب للوقوف على مرئٌاتهم

 .4استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
 )4وضع استبانة فً كل فصل دراسً لتقوٌم تدرٌس المقرر ٌتم تعبئته من قبل الشرٌحة الدارسة ،ونتائج االستبانة ٌدفع
منسق المقرر تحري اإلٌجابٌات وتجنب السلبٌات خاصة التً تعود إلى القائم بتدرٌس المقرر ،كما ُتم ّكن المُنسّق من النصّ
على السلبٌات فً المقرر والخارجة عن نطاق التدرٌس وتقدٌمها لمن ٌهمّه أألمر لٌتم تالفٌها
( )3مراجعة محتوى الملف األكادٌمً الورقً للمقرر؛ إذ من خالله تتبٌن بعض معالم التقوٌم؛ من الوفاء بمتطلبات
التدرٌس ،أو اإلخالل بها.
 -2التقوٌم من جهة زمٌل ٌدرس لشعب أخرى

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
 .تطوٌر قدرات عضو هٌئة التدرٌس ببرامج تدرٌبٌة متنوعة
توفٌر الوسائل المساعدة؛ والظروف المناسبة ؛ لكل من عضو هٌئة التدرٌس والطالب
.تتبع اإلصدارات الحدٌثة ؛ مما له صلة بالمقرر
 .إلقاء الضوء علً عضو هٌئة التدرٌس المتمٌز؛ وكذلك الطالب المتمٌز؛ والتشجٌع بالحوافز المادٌة والمعنوٌة المتنوعة
استخدام البرامج التعلمٌة الموجودة فً معارض التراث.
توفٌر المراجع الالزمة للمادة العلمٌة
تحضٌر وتقدٌم مل ّخص اموضوعات الثقافة االسالمٌة من قبل المدرس
تنوٌع طرق الشرح وأسالٌبه
استخدام الموسوعات العلمٌة ،وشبكات االنترنٌت فً اإلحاطة بالمادة العلمٌة
تفعٌل البرٌد االلكترونً بٌن الطالب والمدرس؛ إلرسال الواجبات والمهام واستقبالها
عقد دورات وورش العمل لتدرٌب عضو هٌئة التدرٌس لتحسٌن األداء.
التنسٌق بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس للمقرر الواحد.
االلتقاء بعٌنة من الطالب للوقوف على مرئٌاتهم
االستفادة من استبٌان الطالب

 .2إجراءات 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):
ٌُمكن الوقوف على إنجاز الطالب بـ:
 4مقارنة أداء الطالب فً المقرر بأدائهم فً المقررات األخرى
- 3الوقوف على أوراق اإلجابة والنظر فً تحصٌله
 2تبادل عٌنة من االختبارات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌشتركون فً تدرٌس نفس المادة
 4مراجعة التصحٌح لعدد من كراسات إجابات الطلبة من قبل عضو هٌئة تدرٌس
 5تزوٌد الطالب بالتغذٌة الراجعة بعد االختبار

 .1صِ ف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
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فعالٌة المقرر ترتكز على عدة جهات:
 -4المدرس؛ فعلى المدرس أن ٌطور من نفسه ومن أدائه التدرٌسً
 -3المتطلبات الدراسٌة؛ من توفٌر مراجع المادة المقرر للطالب ،وتوفٌر الفصول الدراسٌة المالئمة من مقاعد تتسع
للدارسٌن ،ومكتبة عامة توفر كل العلوم ذات الصلة بالمقرر ٌرتاد الطالب المكتبة ألبحاثهم وواجباتهم.
والمراجعة الدورٌة تتم بتفقد أداء المدرس فً مقرره من خالل النظر فً التقرٌر الذي ٌقدمه ،ومراجعة الملف األكادٌمً
للمقرر فً كل فصل دراسً.
-3االستفادة من كافة االستبانات المقدمة للطالب وجهات التوظٌف لتطوٌر المقرر
-4مقارنة محتوى المقرر الدراسً بمحتوى المقررات المعتمدة فً كلٌات مناظرة
-5تحدٌث مفردات المقرر بما ٌتناسب مع احتٌاجات سوق العمل
-6التحدٌث الدوري لقائمة المراجع المعتمدة للمقرر

اسم العضو المسئول عن التوصيف د .إسماعيل يوسف أبو شلفة  -حقل
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
التاريخ
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