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 :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة:الكلية 
 :موعد المحاضرة  الفقه وأصوله:القسم 

 (3)أصول الفقه :عنوان المقرر
(0101324) 

 :الساعات المكتبية 

  

  وصف المساق 
   هذا المساق متطلب إجباري لتخصص الفقه وأصوله، وهذه المادة تتناول مناهج األصولٌٌن فً            

. األحكام وتعتبر الثمرة المرجوة من دراسة علم أصول الفقه استنباط       
 

  أهداف المساق 

 . التعرف على مناهج األصولٌٌن فً استنباط األحكام  .1

 .  . التعرف على سعة دائرة االستنباط واستثمار معانً النصوص الشرعٌة  .2

 .التعرف على مفاهٌم ودالالت النصوص الشرعٌة بصٌغها المختلفة وبٌان تقسٌماتها  .3

 .  التعرف على مناهج األصولٌٌن فً درء التعارض بٌن النصوص  .4

 .التعرف على مباحث النسخ وشروطه  .5

 

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

 :-المعرفة والفهم .1

 .تقسٌمات األلفاظ من حٌث الوضع فهم  - أ

 .معرفة األلفاظ من حٌث الشمول - ب

 .األلفاظمعرفة طرق االستنباط التمٌٌز بٌن  - ت

 .معرفة األلفاظ من حٌث الوضوح  - ث

 
 :المهارات الذهنية .2

 .األلفاظتحلٌل  - أ

 .استنباط الحكم من النص  - ب

تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص ذات الصلة  - ت
 .من خالل التمارٌن والبحث فً المصادر المختلفة 

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

 :-المهارات المهنية .3

 .اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من حٌث تعارض النصوص  - أ

 .االستعانة بطرق الترجٌح لدفع التعارض  - ب

 .فهم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعها للوصول للحكم الشرعً  - ت

 
 :-المهارات العملية .4

 .رد الشبهات عن اإلسالم  - أ

 .نقل الفهم الصحٌح للمحٌط المجاور به - ب
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 هيكل المقرر 

 

أساليب  طرق التقييم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعات 
 الفعلية

 األسبوع

اختبار قصير 
دراسة حالة 

عرض تقديمي 
المناقشة والحوار 

 

المحاضرة التفاعمية 
حل المشكالت 

 الخ

مقدمة في أنواع البيان 
 .وتقسيمات األلفاظ

األول  3 أ - 1

تقسيم المفظ باعتبار  
 )استعمال المفظ في المعنى 

 (الحقيقة والمجاز

 ب -1
 أ -2

الثاني  3

تقسيم المفظ باعتبار شمول  
العام : المفظ لممعنى وعدمه
 .والخاص والمشترك

الثالث  3 ب - 2

ألفاظ  العام، أنواع : العام  
. العام تخصص العام

 ت -1
ت – 1
 أ-  2

الرابع  3

: أنواع الخاص: الخاص 
المطمق والمقيد ، حمل 

 .المطمق عمى المقيد

الخامس  3 ث- أ 

السادس  3 ب - 3 األمر والنهي  
السابع  6 ت-3 المشترك والمؤول 

والثامن 
تقسيم المفظ باعتبار كيفية   

عبارة  ) داللته عمى المعنى
النص ، إشارة النص ن 
داللة النص ، اقتضاء 
 (النص ، مفهوم النص 

التاسع  6 ت - 1
والعاشر 

تقسيم المفظ باعتبار ظهور  
. المعنى وحفائه

 

األحد عشر  3 ث -2

الطاهر ، النص ، المفسر ،  
 ، الحفي المشكل المحكم

المجمل المتشابه 

أ  - 4
 ب - 4

الثاني  3
- عشر

االرابع عشر 
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  المراجع 

 
 الكتاب المقرر الرئيس

 . م 2017 الطبعة األولى لسنة –زيدان ؛ عبد الكريم ، الوجيز في أصول الفقه ، دار الكتب 
 

 المراجع المساندة 

 

  . م 2015 الطبعة األولى لسنة –الزحيلي ، محمد، أصول الفقه ، دار الكتب العلمية  .1
 . م 2014 الطبعة الثانية لسنة –أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الكتب  .2

 

  طرق التقييم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان النصفي %35 األسبوع التاسع

   

 المشاركة والتفاعل  15% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 المجموع 100% 

 

 


