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 الدراسات الإسلاميةقسم:  (2أصول الفقه )  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 (2أصول الفقه )  :اسم المقرر  .1

 3202365 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل:      الثالثالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (1أصول الفقه ) :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 مطيع شبالةد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
و لامذ   قن ثالثذ  بوو      موذ    لو ت تكق ذ  ووريذ  بامذ   لاكذ    مت  ب ذاف ل   مل ذذذذذذذ   لو  هذا   مقررر يتكون

 لاك    مقرررة ل  ها   متر  ه ت  السذتاس ن  و مق  م   مقرس    وسا  مار ع،  و مرر،  ووو   م ا و   ورر  
 قن وو ن   و الست ا  .

و مو    مث ن ت طرق  سذذذذتنو ط  لاك   ووو ،او   ولين يتن و   م  ا  و مر    وقر  ذذذذا  مرذذذذرير   وتر ر   لام  
 و مترجي  و منسخ.

تر يا ول   م) مقجتها + رذذذذذروط  الجته ا     الجته ا تن و ت  لل مو    ل يرت يت  تن و  لين  الجته ا و مترجي .ول  
 )اك   متر يا لرط ( .يت  تن و  

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  والفهم بتكملة أدلة األحكام وكل ما يتعلق بها.يظهر المعرفة 
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a2 –والنسخ. طرق استنباط األحكام مع بيان قواعده من العام والخاص، وطرق والترجيح يشرح 
-a3.يبن أهم الجوانب المتعلقة باالجتهاد والتقليد 

 المهارات الذهنية
b1 –    بعمل مقارنة بين العام والخاص وبين طرق أدلة األحكام ، وكذلك يقوم يوم بعمل عدة مقارنات بين أنوع

 .الترجيح

b2 –   أدلة األحكام المختلفة، مع تحليل األدلة من حيث إلى أقسام  المسائل الفقهيةاألدلة تم أخذها  في وترتيب تحليل

 .طرق استنباط األحكام من األدلة

 المهارات العملية المهنية
c1 –  استنباط األحكام، وعلى طرق الترجيحعلى أدلة األحكام وعلى طرق يضرب أمثلة. 

c2 –  هذا المقرر على تأصيل المسائل الفقهية. يطبق ما تم أخذه في 

c3-  يربط بين ما تم دراسته في هذا المقرر مع فقه الجنايات وكيفية تعامل الفقهاء مع األدلة وطرق االستنباط

 والترجيح.

 المهارات العامة
d1-   بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.يتفاعل بإيجابية ويعمل 

d2 - التوعية الفقهية وتأصيل هذه المسائل الموجودة وما يستجد من مسائل فقهية في ى يدرس حاجة المجتمع إل

 الحياة اليومية للناس.

-d3 مقو و،  مقت     ل   وقنه   مق ت ل   متر   ق  ار  ست ا    ال  قن ل   ملرن و ل و   ما تي  وار تن يطور 
 .قج    ملرن و ل و  ل   النترنف

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  يظهر المعرفة والفهم بتكملة

 أدلة األحكام وكل ما يتعلق بها.
 والعروض المحاضرات،
 .والمناقشة رالعملية، الحوا

 .التعاوني التعلم
 الذاتي. التعلم

 .المباشرة األسئلة
 .التحريرية االختبارات

 المنزلية، والتكليفات الواجبات
 اإلنجاز. ملف

a2 –استنباط األحكام  يشرح طرق

مع بيان قواعده من العام والخاص، 

 والنسخ. وطرق والترجيح

-a3 يبن أهم الجوانب المتعلقة
 باالجتهاد والتقليد.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –    يوم بعمل عدة مقارنات بين

أنوع أدلة األحكام ، وكذلك يقوم بعمل 

مقارنة بين العام والخاص وبين طرق 

 الترجيح.

 الحرة، تالمناقشا -
 التوضيحية، والعروض

 واألنشطة التدريبات -
 .الصفية وغير الصفية

تتعلق  بأبحاث التكليف -
 التدريس بطرائق

 المستخدمة.
 

 .المنزلية الواجبات -
 الفاعلة المشاركة تقييم -

 المحاضرات، أثناء
 المالحظة، تقييم نتائج -
 التحريرية، االختبارات -

 االنجاز ملف -

b2 –   وترتيب األدلة تم تحليل

أخذها  في المسائل الفقهية إلى أقسام 

أدلة األحكام المختلفة، مع تحليل 

األدلة من حيث طرق استنباط األحكام 

 من األدلة.
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التدريس  باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر 

c1 –  يضرب أمثلة على أدلة

األحكام وعلى طرق استنباط 

 األحكام، وعلى طرق الترجيح.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 مالحظة األداء.

 

c2 –  يطبق ما تم أخذه في  هذا

المقرر على تأصيل المسائل 

 الفقهية.

c3-  يربط بين ما تم دراسته في

هذا المقرر مع فقه الجنايات وكيفية 

تعامل الفقهاء مع األدلة وطرق 

 االستنباط والترجيح.

                                                            :التدريس والتقويم ةباستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل

بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند 

 التكليفات البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

التوعية الفقهية وتأصيل هذه 

الموجودة وما يستجد من المسائل 

مسائل فقهية في الحياة اليومية 

 للناس.

-d3 ل   ملرن   ما تي  وار تن يطور
  ست ا    ال  قن و ل و 

 وقنه   مق ت ل   متر   ق  ار

  النترنف مقو و،  مقت     ل  

 .قج    ملرن و ل و  ل 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم

موضوعات وحدات/ 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 مو    مث ن  ت 
 بام   لاك  

 

   . االستحسان : الخامس الفصل -

  . المرسلة المصالح : السادس الفصل   -

  . الذرائع سد  : السابع الفصل -

 . العرف : الثامن الفصل -

 . الصحابي قول : التاسع الفصل  -

  . قبلنا من شرع : العاشر الفصل -

 . االستصحاب عشر الحادي الفصل -

5 15 

a1, 

,b2,c1,

c2,c3,d

1,d2,d

3 
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2 

 مو    مث مث ت طرق 
 ستنو ط  لاك   

 ووو ،او 

  اللغوية األصولية :القواعد األول لفصل -

  للمعنى اللفظ وضع في : األول حثالمب -

 . كامال الخاص : األول المطلب  -

 . كامال العام : الثاني المطلب -

 الشريعة مقاصد : الثاني الفصل -

 . كامال اإلسالمية

 األدلة :تعارض الثالث الفصل -

 كامال. والنسخ والترجيح

7 21 

a2,b1,

b2,c1,c

2,c3,d

1,d2,d

3 

3 

 مو    مر و، ت 
 الجته ا و متر يا 

و م ال، ل   مررير  
  إلسالقي 

 + )المجتهد االجتهاد : األول الفصل -

 السبعة(. االجتهاد شروط

 التقليد )حكم التقليد : الثاني الفصل -

 . ( فقط

3 9 

a3, 

b2,c1,c

2,d1,d

2,d3 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 الفردية والجماعية.التكليفات  -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

يقوم بعمل ملخص لبقية  1

أدلة األحكام التي في هذا 

 المقرر.

a1,b2,c1,d1,d2 3 السابع األسبوع 

على أدلة ضرب أمثلة  2

األحكام وعلى العام 

والخاص والترجيح 

والنسخ، وعلى التقليد، 

 واالجتهاد.

a2,b1,c1,c2,d1.d2  من االسبوع

الثالث حتى 

الرابع االسبوع 

 عشر

3 

 تطبيق األدلة في أهم  3

األسرة المسائل في 

على ما تم أخذه  والجنايات

من أدلة األحكام وطرق 

  ااألدلةاستنباط األحكام من 

a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 4 طوال الترم 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة 

الدرجة 
 المخرجات التي يحققها
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إلى درجة  

يم والتق

  النهائي

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2,c3,d1,d2,d3 

 a1,a2,a3,b1.b2.c1,c3,d1d3 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1.b2.c1,c3,d1d3 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,a3,b1.b2.c1,c3,d1d3 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1.b2.c1,c3,d1d3 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
11 11% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 الوجيز في أصول الفقه ، د/ عبدالكريم زيدان، دار الجيل الجديد. -2

 المساعدةالمراجع 

 هـ(1393الشنقيطي )المتوفى: محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، مذكرة في أصول الفقه -1

  .م 2111، 5، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة

مؤسسة الريان  ، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي ، (2أصول الفقه )تيسيُر  -2

 .م 1997 -هـ  1418 ، 1، طلبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، متحقيق الحق من علم األصولإرشاد الفحول إلي  -3

 م1999 -هـ 1419، دار الكتاب العربي ، الشيخ أحمد عزو  ، تحقيق: هـ(1251

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 العلمية للسنة النبوية.موقع الجمعية السعودية  -2

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -3

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 الوقت المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5
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 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 : أصول الفقهخطة مقرر 
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I.  مدرس المقررمعلومات عن: 

/ مطيع محمد شبالةد / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 771674491صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (2أصول الفقه ) :اسم المقرر  .1

 3202365 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ثاني، الفصل الثالثال المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 1أصول الفقه  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكارلوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

و لامذذ   يتكون هذذا   مقررر قن ثالثذ  بوو      موذذ    لو ت تكق ذذ  ووريذذ  بامذذ   لاكذذ    مت  ب ذاف ل   مل ذذذذذذذ   لو 
 لاك    مقرررة ل  ها   متر  ه ت  السذتاس ن  و مق  م   مقرس    وسا  مار ع،  و مرر،  ووو   م ا و   ورر  

 قن وو ن   و الست ا  .
و مو    مث ن ت طرق  سذذذذتنو ط  لاك   ووو ،او   ولين يتن و   م  ا  و مر    وقر  ذذذذا  مرذذذذرير   وتر ر   لام  

 و مترجي  و منسخ.

متر يا ول   ) مقجتها + رذذروط  الجته ا   مو    ل يرت يت  تن و  لين  الجته ا و مترجي .  لل   الجته ا تن و تول  

 .)اك   متر يا لرط (يت  تن و  
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  المعرفة والفهم بتكملة أدلة األحكام وكل ما يتعلق بها.يظهر 

a2 –والنسخ. طرق استنباط األحكام مع بيان قواعده من العام والخاص، وطرق والترجيح يشرح 
-a3.يبن أهم الجوانب المتعلقة باالجتهاد والتقليد 

 المهارات الذهنية
b1 –    يوم بعمل عدة مقارنات بين أنوع أدلة األحكام ، وكذلك يقوم بعمل مقارنة بين العام والخاص وبين طرق

 .الترجيح

b2 –   تحليل وترتيب األدلة تم أخذها  في المسائل الفقهية إلى أقسام أدلة األحكام المختلفة، مع تحليل األدلة من حيث

 .طرق استنباط األحكام من األدلة

 العملية المهنيةالمهارات 
c1 – .يضرب أمثلة على أدلة األحكام وعلى طرق استنباط األحكام، وعلى طرق الترجيح 

c2 –  هذا المقرر على تأصيل المسائل الفقهية. يطبق ما تم أخذه في 

c3-  االستنباط يربط بين ما تم دراسته في هذا المقرر مع فقه الجنايات وكيفية تعامل الفقهاء مع األدلة وطرق

 والترجيح.

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  التوعية الفقهية وتأصيل هذه المسائل الموجودة وما يستجد من مسائل فقهية في يدرس حاجة المجتمع إلى

 الحياة اليومية للناس.

-d3 مقو و،  مقت     ل   وقنه   مق ت ل   متر   ق  ار  ست ا    ال  قن ل   ملرن و ل و   ما تي  وار تن يطور 
 .قج    ملرن و ل و  ل   النترنف

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

 مو    مث ن  ت بام  
  لاك  

 

 : الخامس الفصل -

   . االستحسان

 المصالح : السادس الفصل   -

  . المرسلة

 الذرائع سد  : السابع الفصل -

.  

 . العرف : الثامن الفصل -

 قول : التاسع الفصل  -

 . الصحابي

 من شرع : العاشر الفصل -

  . قبلنا

 عشر الحادي الفصل -

 . االستصحاب

5 15 

2 

 مو    مث مث ت طرق 
 :القواعد األول لفصل -  ستنو ط  لاك   ووو ،او 

  اللغوية األصولية

 وضع في : األول حثالمب -

  للمعنى اللفظ

7 21 
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 (1أصول الفقه )  :مقرر توصيف

 

 الخاص : األول المطلب  -

 . كامال

 . كامال العام : الثاني المطلب -

 مقاصد : الثاني الفصل -

 . كامال اإلسالمية الشريعة

 :تعارض الثالث الفصل -

 والنسخ والترجيح األدلة

 كامال.

3 

 مو    مر و، ت  الجته ا 
و متر يا و م ال، ل  
  مررير   إلسالقي 

 االجتهاد : األول الفصل -

 االجتهاد شروط + )المجتهد

 السبعة(.

 كم)ح التقليد : الثاني الفصل -

 . ( فقط التقليد

3 9 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
يقوم بعمل ملخص لبقية أدلة  1

 التي في هذا المقرر.األحكام 

 3 السابع األسبوع

على أدلة األحكام ضرب أمثلة  2

وعلى العام والخاص والترجيح 

والنسخ، وعلى التقليد، 

 واالجتهاد.

من االسبوع الثالث حتى 

 الرابع عشراالسبوع 

3 

تطبيق األدلة في أهم  المسائل في  3

على ما تم أخذه  األسرة والجنايات

وطرق استنباط من أدلة األحكام 

  األحكام من ااألدلة

 4 طوال الترم

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

 %11 11 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %11 11 7 اختبار منتصف الفصل 3
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 (1أصول الفقه )  :مقرر توصيف

 

 %5 5 11 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %61 61 16 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 .وبدون تاريخ 5ط، الوجيز في أصول الفقه ، د/ عبدالكريم زيدان، دار الجيل الجديد، صنعاء. .1
 المساعدةالمراجع 

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: ، الفقهمذكرة في أصول  -1

 هـ(1393

  .م 2111، 5، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة -2

مؤسسة  ، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي ، (2أصول الفقه )تيسيُر  -3

 .م 1997 -هـ  1418 ، 1، طلبنان –الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ، مإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول -4

 م1999 -هـ 1419، دار الكتاب العربي ، الشيخ أحمد عزو  ، تحقيق: هـ(1251)المتوفى: 

 
X. والسياسات المتبعة في المقرر: الضوابط 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب   والغياب:حضور ال   -1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  -2

 كما في الالئحة. واالمتحاناتضوابط االختبارات    -3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  -4
 الوقت المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   -5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  -6

 توقيعه:                                 محمد شبالةمطيع  اسم معد التوصيف:د/


