جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة الدراسية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

.1
.2
.3

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة

العلوم اإلسالمية العالمية

.8
.9
.10
.11
.12

الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج

الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
بكالوريوس
 2017/2016الفصل الدراسي األول
البكالوريوس

.13
.14
.15

األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
اللغة العربية
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

.16

منسق المادة:

.4
.5
.6
.7

الفقه المقارن
201471
3
3
المدخل إلى الفقه
بكالوريوس فقه وأصوله

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

.17

مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :محمود رجا مصطفى حمدان

رقم المكتب 31 :
الساعات المكتبية 10 – 9 :
رقم الهاتف 0785653140 :
.18

األحد والثالثاء والخميس
3742274/05

وصف المادة:

تمهيد لدراسة الفقه المقارن  ،فائدة دراسته  ،أسباب اختالف الفقهاء  ،دراسة مقارنة لمسائل مختارة في الفقطه

المقارن .
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 – 1تبصير الطالب أن الخالف بين الفقهاء لم يكن في األصول .
 – 2تبصير الطالب أن تعدد اآلراء في المسألة الواحدة إنما هو عالمة على مرونة هذا التشريع واستيعابه القضايا
غير المتناهية .
 – 3إدراك الطالب أن الفقيه يعتمد الدليل فيما ذهب إليه  ،وأن أقوال الفقهاء لم تكن نابعة من الهوى .

 – 4تنمية قدرة الطالب على النظر في األدلة والترجيح .
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

تعريططططططططف الفقططططططططه
المقطططططططططططططططططططططططططططارن
وموضططططططططططططططططططوعه
والثمططططططرات التططططططي
يجنيها الدارس

األول

أنططططواخ االخططططتالف
في الفطروخ الفقهيطة
وأسباب ذلك

الثاني

التعريططططططف بكتططططططب
الفقططططططططه المقططططططططارن
القديمة والحديثة

الثالث

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع
 - 1رفطططططال المطططططالم
عن األئمة األعطالم
البن تيمية
 -2اإلنصطططاف فطططي
بيططططططططططان للسططططططططططبب
االخططططططتالف لشططططططا
ولي اهلل
 – 3مسطططططائل فطططططي
الفقططططططططه المقططططططططارن
للطططططططدكتور عمطططططططر
األشقر ورفاقه

مسططططالة النيططططة فططططي
الوضطططوء والغسطططل
والتيمم

الرابال
والخامس

الجمطططططططططططال بطططططططططططين
الصطططططططالتين فطططططططي
السفر

السادس

حكم قصر الصطالة
في السفر

السابال

حكططططم الزكططططاة فططططي
حلطططططططططي الططططططط ط ب
والفضة

الثامن

األحكططططام المتعلقططططة
برؤيطططططططططة طططططططططالل
رمضان

التاسال
والعاشر

اشططتراا الططولي فططي الحادي عشر
والثاني عشر
النكاح

حكططططططططم الطططططططططال
بالثالث بلفظ واحد
التسطططططططططعير فطططططططططي
اإلسالم

الثالث عشر
والرابال
عشر
الخامس
عشر
والسادس
عشر
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

22.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

 – 1االختبار األول  %20من الدرجات
 %20من الدرجات
 – 2االختبار الثاني
 – 3االختبار النهائي  %50من الدرجات
 %10من الدرجات
 – 4نشاا الطالب
متطلب المادة  :المدخل إلى الفقه اإلسالمي

23.

السياسات المتبعة بالمادة:

 – 1النقاش والحوار أثناء المحاضرة .
 – 2تكليف الطالب بإعداد أبحاث فقهية متعلقة بالمادة .

.24

المعدات واألجهزة المطلوبة:

25.

المراجال:

 – 1رفال المالم عن األئمة األعالم البن تيمية .
 – 2اإلنصاف في بيان سبب االختالف لشا ولي اهلل الد لوي .
 – 3مسائل في الفقه المقارن للدكتور عمر األشقر ورفاقه .

معلومات إضافية:

.26

مخطط املادة الدراسية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
دائرة االعتماد وضمان الجودة
اسم منسق المادة:

التوقيال:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيال:

رئيس القســـم:

التوقيال:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيال:

العميد:

التوقيال:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

التاريخ:

