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  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة: الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله:         انقضم 

 (4)أصول الفقه : عنوان المقرر
(0101425) 

 :الساعات المكتبية 
 

  

 

  وصف المساق 
هذا المساق متطلب إجباري لتخصص الفقه وأصوله، وهو ٌتناول دراسة مسائل محددة فً أصول الفقه من خالل   أمهات 

الكتب والمصادر األصولٌة كالمستصفى وأصول السرخسً كشف األسرار والموافقات وغٌرها، دراسة نصٌة مع التركٌز 
على مسائل االجتهاد والتقلٌد واإلفتاء وشروطه بشكل خاص بهدف اطالع الطالب على أسلوب وطرق التصنٌف فً علم 

 .األصول فً أمهات المصادر والتعرف علٌها وعلى أئمتها
 

  أهداف المساق 
 .معرفة أمهات المصادر األصولٌة فً مدارس األصول المختلفة وأئمتها .1

.  طرٌقة المتقدمٌن فً التصنٌف والتعامل مع نصوصهمالتعرف على  .2
.    شروط االجتهاد واإلفتاء عند العلماءالتعرف على  .3
. تهٌئة الطالب لالنتقال إلى مرحلة التخصص فً البحث والدراسة المتعمقة فً الدراسات العلٌا .4

 

 مخرجات التعلم : 
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادراً على 

 :-المعرفة والفهم، حيث يفترض الطالب أن يكون قادراً على  .1

 .فهم دور وأهمٌة القراءة الصولٌةوالمبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ

 .ومنجها فً التألٌف ، فهم المقصود بالمدارس األصولٌة - ب

 .التمٌٌز بٌن المناهج المعتمدة عند األصولٌٌن - ت
 

 :-معرفة أهمية كل منها في أثرها على الجانب التشريعي والمهارات الذهنية، حيث يكون الطالب قادراً على  .2

 .التحلٌل والنقد األصولً لبعض المبادئ بٌن النظرٌة والتطبٌق  - أ

 .كل بحسب منهجه، استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج عند األصولٌٌن - ب

تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص األصولٌة فً المصادر  - ت
 .المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث

 
 :-المهارات الخاصة بالموضوع، حيث يكون الطالب قادراً على  .3

 .اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص األصولٌة ومدى مالئمتها مع الواقع العملً  - أ

 .االستعانة بالمراجع للتعمٌق فً الفهم األصولً لدى الطالب - ب

 .فهم اإلجراءات الواجب إتباعها فً االستنباط ومناقشتها فً الكتب األصولٌة القدٌمة والجدٌدة  - ت

 
 :-المهارات العملية، حيث يكون الطالب قادراً على  .4

المستنبطة ، كٌفٌة التعرف على استخدام الطرق الموصلة لمعرفة علم األصول واألهداف والمبادئ العامة والخاصة - أ
 .منها

 . التعرف على التطبٌقات التً تأخذ من بحوث األصولٌٌن-          ب 
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 هيكل المقرر: 
 

عذد  األصجىع

 انضبعبد

أصهىة  انمىاضُع مخزجبد انزعهُم

 انزذرَش

 طزق انزعهُم

مقذمخ عن انمصبدر  ب -1 3 األول

 األصهُخ فٍ األصىل

انزعهُم 

 انمجبشز

 انمحبضزح واإلنقبء

دراصخ مجحش  ، أ2 3 انضبنٍ

االجزهبد من 

 انزصبنخ نهشبفعٍ

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

دراصخ مذهت   ، س3         3 انضبنش

انمصىثخ وانمخطئخ 

 من انمضزصفً 

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

أصىل انزشزَع من   ، ة ، س2 3 انزاثع

 انجزدوٌ

انزعهُم 

 انمجبشز

انمزاجع انعهمُخ 

 انززاصُخ

قجىل أخجبر اِحبد   ، ة3  3 انخبمش

 من انجصبص 

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

انىاجت وانفزض  أ      - 4 - 3 انضبدس

 من انضزخضٍ

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

اننضخ من انمنبر  ة - 4    ،  3 انضبثع

 وشزوحه نهنضفٍ 

انزعهُم 

 انمجبشز

 انمحبضزح

أفعبل اننجٍ صهً  أ - 4     3 انضبمن

هللا عهُه وصهم من 

 اِمذٌ 

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

مجبحش اإلفزبء من  ، ة ، س2 3 انزبصع

 انمىافقبد 

انزعهُم 

 انمجبشز

 عزض انشزائح

رزمخ مجبحش انفزىي   ، س 3     3 انعبشز

 من انمىافقبد

 

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

مجبدئ انزعبمم مع  ب   -2 3 انحبدٌ عشز

 انزعبرض وانززجُح 

انزعهُم 

 انمجبشز

 انمكزجخ وانمصبدر

مصبدر انززجمخ  س - 3  3 انضبنٍ عشز

 نألصىنُُن

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

مضأنخ من كزت  ة - 4        3 انضبنش عشز

رخزَج انفزوع عهً 

 األصىل

انزعهُم 

 انمجبشز

 اننذ ومىافعه انززاصُخ

مضأنخ من انفزوق  س  - 3        3 انزاثع عشز

 األصىنُخ

انزعهُم 

 انمجبشز

 اإلنقبء

انحىار  مزاجعخ ث - 4 3 انخبمش عشز

 وانمنبقشخ

 انمحبضزح
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  المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئيس 
 

 ط. للشافعً، تحقٌق أحمد محمد شاكر د، الرسالة
ط الجامعة ، حمزة بن زهٌر حافظ. أبو حامد محمد بن محمد الغزالً، تحقٌق د،  المستصفى من علم األصول

 .المدٌنة المنورة، اإلسالمٌة
 . و من علم أصول السرخسً، أصول الجصاص،  اإلحكام لآلمدي، المحصول للرازي، الموافقات للشاطبً

 

  المقررات المساندة 
 

 .وهبة للزحٌلً، ط دار الفكر. أصول الفقه اإلسالمً د .1
 . دمشق بٌروت،  المكتب اإلسالم4ًط. محمد أدٌب صالح. د: تفسٌر النصوص .2

/  هـ 1434 ، 3مؤسسة الرسالة ، بٌروت ، ط  ،محمد فتحً الدرٌنً. د: المناهج األصولٌة فً االجتهاد بالرأي .3
 ..  م2013

 م2000هـ 1421ط ، تحقٌق سامً بن عربً األثري، محمد بن علً الشوكانً، إرشاد الفحول .4

 
 

  طرق التعليم: 
 .أسلوب المحاضرة التفاعلٌة النشطة -1

 .التعلٌم عن طرٌق حل المشكالت -2

 .التعلٌم التعاونً -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة -5

 . اإلنترنت، المكتبة: مثل، ربط الطالب بمصادر المعرفة المختلفة -6

 

 : األدوات المستخدمة في التقييم
، والتقرٌر، والبحث، عدا التقٌٌم المستمر فً ملف اإلنجاز الذي ٌشمل التكلٌفات الصفٌة وغٌر الصفٌة، االختبار وسٌلة تقوٌم ثابتة

 :والجدول التالً ٌبن إجراءات التقٌٌم فً المقرر،  والتفاعل الصفً فً المحاضرة
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع الرابع 
 االمتحان الثاني %20 األسبوع الثامن

 المشاركة  10% 
 االمتحان النهائي %50 األسبوع الرابع عشر

 المجموع  100%          

 


