املًهكة انعربية انسعودية
اجملهس األعهى نهتعهيى

كهية انشريعة وأصول اندين
قسى أصول انفقو

برنبيج اندكتوراه

اهليئة انوطنية نهتقويى واالعتًبد األكبدميي
توصيف يقرر :أصول انفقو
 822أصم

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 :أصول الفقو

برنامج :أصول الفقو
رقم المقرر777 :

رمز المقرر :أصل
عدد الساعات المعتمدة 4 :ساعات.
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:
أ -بيان تميز األمة اإلسالمية باالجتهاد ،ومعرفة أحكامو ومسائلو.
ب -معرفة التقليد وأحكامو.
ج -بيان أىمية الفتوى ،ومعرفة آداب المفتى والمستفتي ،وأحكام النوازل المستجدة.
-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 الخطة في مجلس القسم.
ب -مطالعة التقرير الذي يقدمو أستاذ المقرر.
ج -مراجعة النتائج.
د -دراسة الصعوبات التي تواجو الطالب في الفهم.
ىـ -متابعة الدراسات الحديثة في ىذا العلم ومقارنتها بما يتم تدريسو في القسم.
و -استخدام تقنيات التعلم االلكتروني.
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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
71
3
 -7حقيقة االجتهاد ،والفرق بينو وبين ما لو صلة بو كالقياس،
والرأي ،والفتوى...
 حكم االجتهاد. مجاالت االجتهاد. أىلية االجتهاد ،وتجزؤه. -1مراتب االجتهاد.

71

3

 أنواع االجتهاد( :االجتهاد االستنباطي ،واالجتهاد التنزيلي). تغير االجتهاد. -3حقيقة التقليد ،والفرق بينو وبين االتباع.

71

3

 حكم التقليد. التزام المقلد بمذىب معين. التلفيق ،وتتبع الرخص -4الفتوى .حقيقتها ،وحكمها.

71

3

 صيغ اإلفتاء( :القول ،الفعل ،اإلشارة ،الكتابة). شروط اإلفتاء وآدابو. مجاالت اإلفتاء. -5مناىج اإلفتاء.
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1

 تغير الفتوى ،أسبابو ،وضوابطو. تنظيم الفتوى( :إشراف اإلمام على المفتين ،مدى االلتزامبالفتوى الرسمية ،أىمية المجامع الفقهية ،اإلفتاء الجماعي).
 الفتيا عبر الوسائل الحديثة (القنوات الفضائية ،واالنترنت...المجموع

56

74

-2مكونات المقرر الدراسً (إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً):
المحاضرة56 :

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/

تدريبي

أخرى:

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

ال ينطبق
-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 على حقيقة كل من االجتهاد والتقليد والفتوى ،وبيان أىمية كل منها ،وشروطو ،وآدابو،
ومسائلو ،وأنواعو ،والمستجدات فيو.
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف:
-7المحاضرة.
-1الطريقة الحوارية.
-3استخدام وسائل التقنية الحديثة المتاحة.
-4التعلم التعاوني.
-3طرق تقوٌم المعارف المكتسبة:
-7االختبارات التحصيلية.
-1األبحاث والتقارير العلمية.
ب المهارات اإلدراكية:
-1توصٌف للمهارات اإلدراكٌة المراد تنمٌتها:
المهارة في ربط مدركات الطالب بما تم تدريسو وكيفية االستفادة من ذلك.
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:
-7الحوار والنقاش
-1المشروع البحثي.
-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:
المهارة في فهم اآلخر ،والقدرة على تحمل المسؤولية ،والتعامل مع اآلخرين حسب ما بينهم من فروقات.
-2استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:
 -7المحاضرات.
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 -1الحوار والنقاش.
 -3األبحاث والتقارير.
-3طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب:
 -7االختبارات التحصيلية.
 -1المالحظة من قبل األستاذ.
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال:
مهارة العمل كفريق ،والمهارة في فهم اآلخر والقدرة على تحمل المسؤولية.
-2استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:
 -7المحاضرة.
 -1الحوار 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
3
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):
ثالث ساعات مكتبية أسبوعيًا.
هـ ) مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
-1المراجع الرئٌسة:
العدة في أصول الفقو للقاضي أبي يعلى ،تحقيق :د .أحمد سير مباركي.
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الفقيو والمتفقو للحافظ البغدادي ،تحقيق :عادل يوسف العزازي ،دار ابن الجوزي -الدمام ،ط 7416 :3ىـ.

المستصفى من علم األصول للغزالي ،تحقيق د .حمزة بن زىير حافظ.
اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ،تعليق :عبدالرزاق عفيفي ،المكتب اإلسالمي -بيروت ،ط7441 :1ىـ .
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب لعضد الدين اإليجي ،تحقيق :فادي نصيف ،وطاريق يحيى ،دار
الكتب العلمية -بيروت ،ط7417 7ىـ .
الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ،تحقيق :مشهور آل سلمان.
تيسير التحرير للعالمة محمد أمين بادشاه ،دار الفكر.
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول لإلمام الشوكاني ،تحقيق :سامي األثري ،دار الفضيلة،
ط 7417 :7ىـ .
االجتهاد ودور المجامع الفقهية في تطبيقاتو لـ د .شعبان محمد إسماعيل دار البشائر اإلسالمية -بيروت،
ط7478 :7ىـ .
صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي البن حمدان الحنبلي.
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ،دار البشائر اإلسالمية7994،م.
اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام لشهاب الدين القرافي ،تحقيق :عبدالفتاح
أبو غدة  ،مكتب المطبوعات اإلسالمية -حلب 7416ىـ.
إعالم الموقعين البن القيم ،تحقيق :عبد الرحمن الوكيل ،دار إحياء التراث العربي -بيروت.
ضوابط الفتوى "من يجوز لو أن يفتي ،ومن ال يجوز لو أن يفتي" لمحمد بن علي بن حسين المكي المالكي،
تحقيق مجدي عبد الغني ،دار الفرقان -االسكندرية ،ط7478 :7ىـ
الفتوى في اإلسالم لمحمد جمال الدين القاسمي ،تحقيق :محمد عبد الحكيم القاضي ،دار الكتب
العلمية -بيروت ،ط7446 :7ىـ.
-3الكتب و المراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة ,التقارٌر...,الخ) (أرفق قائمة بها)
األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية في المملكة العربية السعودية والبالد اإلسالمية.
-4المراجع اإللكترونٌة ,مواقع اإلنترنت...الخ:
-1المكتبة الشاملة.
 -1منتدى أصول الفقو.
 -3مجالس األصوليين
-5مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة,
والمعاٌٌر /اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة:
برنامج جامع الفقو اإلسالمي.
وبرنامج الجامع الكبير لكتب التراث اإلسالمي والعربي.
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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 دراسية مناسبة تتسع لعدد المتوقع قبولهم.
-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 آراء أعضاء ىيئة التدريس.
-3عملٌات تطوٌر التدرٌس:
االستفادة من الجديد والمفيد في طرق تدريس 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 دورية وتطويره حسب الجديد والمفيد.
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