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  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس  الشرٌعة: الكلٌة 
 :موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

فقه الكتاب والسنة : عنوان المقرر
(0101329) 

:  الساعات المكتبٌة 
 

  

  وصف المساق 

هذه مادة إجبارٌة لقسمً الفقه وأصوله وأصول الدٌن ، وٌقصد منها تعرٌف الطلبة على اآلٌات القرآنٌة فً 
األحكام، كما ٌعرفهم بالطرٌقة التً تستنبط بها األحكام من النصوص، وهذا العلم هو األصل الذي ٌقوم علٌه 

. علم الفقه، وبمقدار تمرس الطالب فٌه ٌتأصل علم الفقه عنده، وتتضح قواعده وأصوله
 

  أهداف المساق 

. ٌتعرف على آٌات األحكام ومواقعها فً كتاب هللاأن  .1
 .ٌتعرف إلى منهجٌة استنباط األحكام من النصوصأن  .2

 .أن تتشكل ملكة الفقهٌة لدى الطالب من خالل دراستهم لهذا المساق .3

 .ٌعرف هذا العلم ببعض أسباب اختالف الفقهاء، وهً األسباب التً تتعلق باالختالف فً فقه النصوصأن  .4

 .ٌتعرف نبذة عن هذا العلم ومصنفاتهأن  .5
 

 مخزجاث التعلم:  

 :عُذ االَتهبء يٍ هذا انًقّزر، فإَه يٍ انًتىقع أٌ يكىٌ انطبنت قبدراً عهً 

 :المعزفت والفهم .1

 يعزفخ آيبد األدكبو ويىاقعهب في انقزآٌ انكزيى - أ

 .فهى يُهجيخ استُجبط األدكبو يٍ انُصىص - ة

 فهى ثعض أسجبة انخالف ثيٍ انفقهبء - د

 .تًييز انفقه انًستُجط يٍ آيبد وأدبديج األدكبو - ث

 يعزفخ َجذح عٍ دور عهًبء انًسهًيٍ ثبنعُبيخ ثهذا انعهى وجهىدهى في انتأنيف فيه - ج

 

 :المهاراث الذهنيت .2

 .انتذهيم وانُقذ انعهًي الستُجبطبد انعهًبء يٍ آيبد وأدبديج األدكبو - أ

 .استُجبط انذهىل في دبالد االختالف ثبآلراء عُذ انعهًبء وانتزجيخ ثيٍ األقىال - ة

 .تًُيخ قذراته عهً انجذج وانتذهيم وتًُيخ انقذرح عهً انفهى ألقىال انفقهبء وانًفسزيٍ - د

 .انُقبش وانذىار انعهًي يع انغيز يٍ خالل دهقبد انذىار انتي تثبر خالل انًذبضزاد  - ث

 

 :المهاراث الخاصت .3

اإلجبثخ عهً األسئهخ انتي تطزح عهيه يٍ األدبكى انىاردح في انقزآٌ وانسُخ ويذي إجبثتهب نتسبؤالد  - أ

 .انىاقع انعًهي 

 االستعبَخ ثبألدكبو انًستُجطخ يٍ آيبد األدكبو ويُبقشتهب - ة

 .فهى اإلجزاءاد انىاجت إتجبعهب في تذهيم اآلراء انعهًيخ وانتزجيخ ثيُهب ويُبقشتهب  - د

 

 :المهاراث العمليت .4

 .يُهجيخ استُجبط األدكبو يٍ انُصىصاستخذاو  - أ

 فً التعامل مع اختالفات العلماء فً استنباط النصوص من آٌات األحكام الملكة الفقهٌة توظٌف - ب
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  هيكل المقزر : 

 

 المواضٌع أسالٌب التعلم طرق التقوٌم
نتاجات 
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة 
ة النشط ٌّ . التفاعل

 لعب الدور

 

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

 الشفافٌات
التواصل بالتعلٌم عن بعد 

 (باألنشطة والتعلٌمات

 مدخل موجز إلى فقه آٌات األحكام

 االستعاذة والبسملة األول 3 1

 قراءة الفاتحة

 السحر

 النسخ الثانً 3 2

 التوجه إلى الكعبة

 ةالسعً بٌن الصفا والمرو

3 

3 

الثالث 
 

 
المناقشة  -

 الجماعٌة

 عٌنات العمل- 

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

 الشفافٌات
التواصل بالتعلٌم عن بعد 

 (باألنشطة والتعلٌمات
. العروض الحاسوبٌة

 (وٌرد/ بوربوٌنت)
 الشفافٌات

 كتمان العلم الشرعً

 النهً عن مواالة الكافرٌن

 تعدد الزوجات

 الرابع 3
 رعاٌة أموال األٌتام

 لعب الدور -

 المالحظة

وسائل معالجة الشقاق بٌن 
 الزوجٌن

 كفارة الٌمٌن

 الخمر الخامس 3

 عمارة المساجد

 دخول المشركٌن المسجد الحرام

4 

 السادس 3
 األنفال

 األبحاث

التواصل بالتعلٌم عن بعد 
 (باألنشطة والتعلٌمات

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

 الشفافٌات

 الفرار ٌوم الزحف

 الغنائم السابع 3

أسلوب المحاضرة 
ة النشط ٌّ  .التفاعل

 األضاحً

 حادثة اإلفك

 آداب االستئذان الثامن 3

 الحجاب

 االستئذان داخل البٌوت

البرامج اإللكترونٌة فً  التاسع 3
التقسٌم الموضوعً للسور 

 واآلٌات

التواصل بالتعلٌم عن بعد 
 (باألنشطة والتعلٌمات

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

 الشفافٌات

التواصل بالتعلٌم عن بعد 
 (باألنشطة والتعلٌمات

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

 األكل من بٌوت األقارب

 طاعة الوالدٌن

 آداب الولٌمة

 الصالة على النبً العاشر 3

 التماثٌل والصور

ٌَل  الح

5 

3 
الحادي 

 عشر

أسلوب المحاضرة 
ة النشط ٌّ . التفاعل

 لعب الدور

 

 مس المصحف

 الظهار

 الزواج من غٌر المسلمٌن

3 
الثانً 
 عشر

 أحكام صالة الجمعة

 تالوة القرآن

 أحكام زوجات النبً

3 
الثالث 
 عشر

التواصل بالتعلٌم عن بعد 
 باألنشطة والتكلٌفات

 الشفافٌات

التواصل بالتعلٌم عن بعد 
 (باألنشطة والتعلٌمات

خدٌجة أم المؤمنٌن رضً هللا 
 عنها

 المالحظة

 سودة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها

عائشة أم المؤمنٌن رضً هللا 
 3 عنها

الرابع 
 عشر

حفصة أم المؤمنٌن رضً هللا 
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 عنها

 اختبار قصٌر

زٌنب بنت خزٌمة أم المؤمنٌن 
 رضً هللا عنها

زٌنب بنت جحش أم المؤمنٌن 
 رضً هللا عنها

3 
الخامس 

 عشر

. العروض الحاسوبٌة
 (وٌرد/ بوربوٌنت)

أم سلمة أم المؤمنٌن رضً هللا 
عنها وجوٌرٌة أم المؤمنٌن رضً 

 هللا عنها

أم حبٌبة أم المؤمنٌن رضً هللا 
عنها ومٌمونة أم المؤمنٌن رضً 

 هللا عنها

 

  المزاجع 

 الكتاب المقزر الزئيس

 دار السالم القاهرة- 2 ط–مجلدان –            الصابونً؛ محمد علً، روائع البٌان تفسٌر آٌات األحكام من القران
 

 

 المقزراث المساندة 

 .م1984اإلحكام فً أصول األحكام، علً بن أحمد الشهٌر بابن حزم، دار الحدٌث، القاهرة،  .1

محمد الصادق قمحاوي، دار إحٌاء التراث العربً، : أحكام القرآن، أحمد بن علً الجصاص الحنفً، تحقٌق .2
 .م1985بٌروت، 

محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بٌروت، : أحكام القرآن، القاضً محمد بن عبد هللا بن العربً، مراجعة .3
 . م1988

. م1994، 1الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبً، دار الحدٌث، القاهرة، ط .4
 .م2004، 1علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط .5

صالح بن محمد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، : المحرر فً أصول الفقه، محمد بن أحمد السرخسً، تعلٌق .6
. م1996، 1ط

، دار القلم، 3محمد الزحٌلً، ج. د: المهذب فً فقه الشافعً، أبو إسحاق إبراهٌم بن علً الشٌرازي، تحقٌق .7
. 1996دمشق، 

 

 طزق التقييم: 

 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 االمتحان األول %20 األسبىع التاسع

 االمتحان الثانً %20 األسبىع الزابع عشز
 المشاركة والتفاعل  10% 

 االمتحان النهائً %50 األسبىع الخامس عشز
 100 % المجموع 

 


