املًهكة انعربية انسعودية
اجملهس األعهى نهتعهيى

كهية انشريعة وأصول اندين
قسى أصول انفقو

برنبيج اندكتوراه

اهليئة انوطنية نهتقويى واالعتًبد األكبدميي
توصيف يقرر :يقبصد انشريعة
 824أصم

2543/6/33ىـ
3122/5/37و

توصيف مقرر دراسي
المؤسسة :جامعة الملك خالد
قسم :أصول الفقو
كلٌة الشرٌعة وأصول الدٌن
أ) التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
اسم المقرر الدراسً :مقاصد الشريعة

برنامج :أصول الفقو
رقم المقرر773 :

رمز المقرر :أصل
.عدد الساعات المعتمدة :ساعتان
البرنامج أو البرامج الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :مرحلة الدكتوراه
(فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج ,ب ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه
البرامج)
اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً :يتغير حسب وضع الجدول.
.المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :األول.
المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد.
المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد.
موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة:
ب) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر:
أن يتمكن الطالب من:
أ  -تعريف مقاصد الشريعة.
ب  -إتقاان الكليااات ال مااي التا جااائت الشااراةع للماا اة علي ااا ،والتطبيااع علاس وساااةل حف ااا وجااو ًا
وعدما.
ً

ج  -م ترتيب المقاصد باسب الماا ة علس الكليات مع مراعاة التفاوت

الافظ.

 معر ة مدى صالحية المقاصد لالستدالل.ىا  -الم ارة

كتابة األبااث المتعلقة بمقاصد الشريعة.

و – التعريف باالجت ا المقاصدي ،وزنتو ضوئ القواعد األصولية.
-2صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً( .مثل االستخدام
المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث
الجدٌدة فً مجال الدراسة):
أ -مراجعة ال طة مجلي القسم.
ب -مطالعة التقرير الذي يقدمو أستاذ المقرر.
ج -مراجعة النتاةج.
 -راسة الصعوبات الت تواجو الطالب

الف م.
2

ىا -متابعة الدراسات الاديثة

ىذا العلم ومقارنت ا بما يتم تدريسو

القسم.

و -است دام تقنيات التعلم االلكترون .
ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظةٌ :نبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً
النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل ).
-1الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
عدد األسابٌع ساعات التدرٌس
قائمة الموضوعات
4
2
 -7حقيق ا ااة المقاص ا ااد ،ونشا ا ا ت ا ،وتطورى ا ااا ،وأىميت ا ااا ،وأى ا اام
المؤلفات ي ا ،واشتراط ا لالجت ا .
 –2أقس ا ااام المقاص ا ااد باعتبارات ا ااا الم تلف ا ااة( :باعتب ا ااار ذات ا ااا،

4

2

وباعتبار مواقع وجو ىا ،وباعتبار إثبات ا ...،الخ)
 -3الكليااات ال مااي الت ا جااائت الشااراةع بالماا ااة علي ااا

6

3

وى :الدين ،والنفي ،والعقل ،والنسل (العرض) ،والمال.
 -4ترتي ااب المقاص ااد باس ااب الماا ااة عل ااس الكلي ااات إل ااس:

4

2

ضروريات ،وحاجيات ،وتاسينات ،ومكمالت كل واحدة.
 -5صلة المقاصد باأل لة والقواعد

2

4

 –6صااالحية المقاص ااد لبن ااائ الاك اام علي ااا ،وش ااروال االعت اادا

3

6

ب ا.
المجموع
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-2مكونات المقرر الدراسً (إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً):
المااضرة:

ما ة الدرس:

الم تبر

عمل /ميدان /

تدريب

أخرى:

28
-3ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً.
(ٌنبغً أن ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع):
ال ينطبع

3

-4تطوٌر نتائج التعلم فً مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.

الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.
أ المعارف:
-1توصٌف للمعارف المراد اكتسابها:
يتعرف الطالب علس حقيقة مقاصد الشريعة ،وأىميت ا ،ونش ت ا ،وأقسام ا ،وترتيب ا ،وصلت ا بغيرىا،
وصالحيت ا لبنائ األحكام علي ا.
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف:
 -7المااضرة.
 -2الطريقة الاوارية.
 -3است دام وساةل التقنية الاديثة المتاحة.
 -4التعلم التعاون .
-3طرق تقوٌم المعارف المكتسبة:
 -7االختبارات التاصيلية.
 -2األبااث والتقارير العلمية.
ب المهارات اإلدراكية:
-1توصٌف للمهارات اإلدراكٌة المراد تنمٌتها:
الم ارة ربط مدركات الطالب بما تم تدريسو وكيفية االستفا ة من ذلك.
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:
 -7الاوار والنقاش
 -2المشروع الباث .
-3طرق تقوٌم المهارات اإلدراكٌة لدى الطالب:
االختبارات ،وعرض القضايا المتنوعة مما لو عالقة بالمقرر.
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
-1وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:
م اآلخر ،والقدرة علس تامل المسؤولية ،والتعامل مع اآلخرين حسب ما بين م من روقات.
الم ارة
-2استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:
 -7المااضرات.
 -2الاوار والنقاش.
 -3األبااث والتقارير.
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-3طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب:
 -7االختبارات التاصيلية.
 -2المالح ة من قبل األستاذ.
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال:
م اآلخر والقدرة علس تامل المسؤولية.
م ارة العمل كفريع ،والم ارة
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:
 -7المااضرة.
 -2الاوار والنقاش.
 -3طريقة المشروع.
-3طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب:
االختبارات ،و المناقشة.
هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
-1توصٌف للمهارات الحركٌة النفسٌة المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوب:
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:
-3طرق تقوٌم المهارات الحركٌة النفسٌة لدى الطالب:
 -4جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً:
األسبوع المحدد نسبته من التقويم النهائي
التقويم مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار،
له
مشروع جماعي ،اختبار
نهائي...الخ)
%33
7
اختبار أعمال الفصل
1
%13
11
أبحاث وتقارير بحثية
2
%31
13
اختبار نهاية الفصل
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د) الدعم الطالبي:
تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب (أذكر قدر
الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع):
ساعتان مكتبيتان أسبوعيًا.
هـ ) مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
-2المراجع الرئٌسة:
كتاب المقاصد ج 2من الموا قات أصول الشريعة للشاطب  ،تاقيع :مش ور آل سلمان.
مقاصد الشريعة اإلسالمية لمامد الطاىر بن عاشور ،ار النفاةي -األر ن ،ال7427 :2ىا.
ضوابط المصلاة

الشريعة اإلسالمية لمامد سعيد رمضان البوط  ،ار الفكر -مشع ،ال:4
5

7426ىا.
المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية لا  .يوسف العالم ،طبع المع د العالم للفكر اإلسالم .
علم مقاصد الشارع لا  .عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عل بن ربيعة ،ال7423 :7ىا.
المقاصد الشرعية وصلت ا باأل لة الشرعية والمصطلاات األصولية لا  .نور الدين بن م تار ال ا م  ،ار
إشبيليا -الرياض ،ال7424 :7ىا.
االجت ا المقاصدي حجيتو ،ضوابطو ،مجاالتو لا  .نور الدين بن م تار ال ا م  ،مكتبة الرشد -الرياض،
ال7426 :7ىا.
ضوابط اعتبار المقاصد

مجال االجت ا وأثرىا الفق

لعبد القا ر بن حرز اهلل ،مكتبة الرشد -الرياض،

ال7428 :7ىا.
-3الكتب و المراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة ,التقارٌر...,الخ) (أرفق قائمة بها)
األبااث المنشورة المجالت العلمية الماكمة.
قرارات المجامع الفق ية وال يئات العلمية المملكة العربية السعو ية والبال اإلسالمية.
-4المراجع اإللكترونٌة ,مواقع اإلنترنت...الخ:
-1المكتبة الشاملة.
 -2منتدى أصول الفقو.
 -3مجالي األصوليين
-5مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة,
والمعاٌٌر /اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة:
برنامج جامع الفقو اإلسالم .
وبرنامج الجامع الكبير لكتب التراث اإلسالم والعرب
و) .المرافق الالزمة:
ب ٌّن متطلبات المقرر الدراسً بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد
المقاعد داخل الفصول الدراسٌة والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ).
-1المبانً (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
قاعة راسية مناسبة تتسع لعد المتوقع قبول م.
-2مصادر الحاسب اآللً:
-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة
بها):

ز) تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره:
-1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
استمارة تقييم المقرر.
-2استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم:
استطالع آرائ أعضائ ىيئة التدريي.
-3عملٌات تطوٌر التدرٌس:
6

االستفا ة من الجديد والمفيد طرق تدريي المقرر.
-4عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال
ً
دورٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة
الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن ,والتبادل بصورة
من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى):
ال يوجد.
-5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:

سيتم مراجعة المقرر بصفة ورية وتطويره حسب الجديد والمفيد.
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