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: المتطلب السابق  جامعة الزرقاء
  :اسم المدرس  الشرٌعة: الكلٌة 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله :القسم 

القواعد الفقهٌة فً الشرٌعة : عنوان المقرر
 (0101422)اإلسالمٌة 

: الساعات المكتبٌة 
 

  

  وصف المساق 

ُذٍ الوادة هتطلب إجبارٕ لتخظض الفقَ ّأطْلَ ّتتٌاّل ُذٍ الوادة القْاعذ كعلن هي العلْم الفقِ٘ت التٖ ُٖ ثوزة 

 .الٌضج الفقِٖ عٌذ الفقِاء ّتتٌاّل أهِاث القْاعذ الفقِ٘ت الزئ٘س٘ت ّتطب٘قاتِا
 

  أهداف المساق 

 .تعزٗف الطالب هعٌٔ القْاعذ الفقِ٘ت ّالوظطلحاث الوقاربت .1

 .التعزف علٔ ًشأة ُذا العلن ّتطْرٍ  .2

 .التعزف علٔ هظادر ُذا العلن  .3

 .التعزف علٔ أُو٘ت ُذا العلن ّهحلَ هي العلْم الفقِ٘ت .4

 .التعزف علٔ القْاعذ الفقِ٘ت الكبزٓ ّأُن تطب٘قاتِا ّفزّعِا .5

 .بٌاء عقل٘ت هٌطق٘ت لذٓ الطالب فٖ فِن الٌظْص .6
 

 
 

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

 :-المعرفة والفهم، حٌث ٌفترض الطالب أن ٌكون قادراً على  .1

 .فهم دور وأهمٌة القواعد األصولٌة والمبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ

 .فهم المقصود بالقواعد األصولٌة - ب

 .التمٌٌز بٌن أنواعها المختلفة  - ت
 

 :-معرفة أهمٌة كل منها فً أثرها على الجانب التشرٌعً المهارات الذهنٌة، حٌث ٌكون الطالب قادراً على  .2

 .التحلٌل والنقد الفقهً لبعض المبادئ بٌن النظرٌة والتطبٌق  - أ

 .استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج أحكامها عند الفقهاء  - ب

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

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

 
 :-المهارات الخاصة بالموضوع، حٌث ٌكون الطالب قادراً على  .3

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

 .االستعانة باألحكام المستنبطة من القواعد الفقهٌة ومناقشتها  - ب

 .فهم اإلجراءات الواجب إتباعها فً االستنباط ومناقشتها  - ت

 
 :-المهارات العملٌة، حٌث ٌكون الطالب قادراً على  .4

 .المستنبطة منها، كٌفٌة التعرف على استخدام القواعد الفقهٌة واألهداف والمبادئ العامة والخاصة - أ

 .التعرف على التطبٌقات التً تأخذ من القاعدة الفقهٌة  - ب
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 هٌكل المقرر: 

 

إجراءات  طرق التعلٌم
 التعلم

نتاجات  المواضٌع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

ة  ٌّ أسلوب المحاضرة التفاعل
. النشط

 

العروض 
ة ٌّ بور ).الحاسوب

 (......وٌرد/بوٌنت 
 

التعرٌف بالقواعد وما 
 ٌتصل بها من مصطلحات

 األول 3 أ -1

نشأة القواعد الفقهٌة 
 وتطورها وتدوٌنها

 الثانً 3 أ- 2

مصادر القواعد 
الفقهٌة ومدوناتها فً 

 المذاهب المختلفة

الثالث  3 ب- 3
 

 .التعلٌم عن طرٌق حلّ المشكالت
 

وظٌفة القواعد الفقهٌة 
وأهمٌتها وحجٌتها ومحلها 

 من العلوم الفقهٌة

- ت -3
 ث

 الرابع 3

 الشفافٌات
 

القواعد الفقهٌة الكبرى 
 :وتتضمن ما ٌلً

 االمور بمقاصدها

 الخامس 3 ب- 4

- ت - 2 الٌقٌن ال ٌزال بالشك 
 ث

 السادس 3

 .التعلٌم التعاونً
 

 السابع 3 أ-2 الضرر ٌزال 

 الثامن 3 ب- 3 المشقة تجلب التٌسٌر 

التواصل بالتعلٌم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكلٌفات

 التاسع 3 ت -2 العادة المحكمة

القواعد الفقهٌة   .الحوار والمناقشة
المتفرعة عن 

 القواعد الخمس

 العاشر 3 أ - 4

 الحادي عشر 3 ب –أ - 3 القواعد المتفق علٌها 

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة
 

ة  ٌّ المصادر المكتب
التً ٌحال إلٌها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة
 

 الثانً عشر 3 ث -2 القواعد المختلف فٌها

 الثالث عشر 3 أ- 4 الفروق الفقهٌة

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت : المختلفة، مثل

 .إلخ... ، و 

– أ  – 3 الضوابط الفقهٌة
 ب 

 الرابع عشر 3

نماذج تطبٌقٌة 
 ومراجعة عامة

الخامس  3 ب –  أ 4
 عشر
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  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

  .2007, 2ط, عواى األردى, دار الٌفائس, هحوذ عثواى شب٘ز. د.أ.القْاعذ الكل٘ت ّالضْابظ الفقِ٘ت              
 

 

 المقررات المساندة 
 الكتب المطبوعة: 

 تحقٌق وشرح أحمد محمد شاكر ، اإلمام الشافعً محمد بن إدرٌس، الرسالة .1
 م   1993هـ1414سنة النشر ، علً أحمد الندوي، القواعد الفقهٌة مفهومها ونشأتها وتطورها .2

 تحقٌق الشٌخ عبد هللا دراز، الشاطبً، الموافقات فً أصول الشرٌعة .3
  م 1998هـ 1418 ، 1ط، مكتبة الرشد الرٌاض. ٌعقوب عبد الوهاب البا حسٌن . القواعد الفقهٌة  .4

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتٌة: 
 

 shamble's //http:موقع المكتبة الشاملة والرابط .1

 www.islamonline.net:موقع إسالم أون الٌن والرابط هو .2

 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو .3
 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو .4

 

 

  طرق التعلٌم: 

. 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 فً التقٌٌم  :
، 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، والتقرٌر
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع التاسع

 االمتحان الثانً %20 األسبوع الرابع عشر
 المشاركة  10% 

 االمتحان النهائً %50 األسبوع الخامس عشر
 100 %  المجموع 

 
 

 

http://www.wagfeya.com/
http://www.wagfeya.com/

