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مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أصول الفقه ( ) 3
0201373
 3ساعات نظرية
 3ساعات
بكالوريوس
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
سنة رابعة
 2017 /2016الفصل األول
اللغة العربية

منسق المادة:

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

.17

مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .أنس محمود توفيق " العواطلي الرفاعي"
رقم المكتب 112 :ش
الساعات المكتبية :ح ث خ  ، 2 -1ث ر . 12.30 -11
رقم الهاتف0785078173 :
البريد اإللكترونيdr_anasal_awatli@ymail.com :
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وصف المادة:

تحتوي الدراسة على منحيين
األول  :دراسة موضوعية وهي في المباحث اآلتية ،النسخ ،التعارض والترجيح ،االجتهاد والتقليد ،واإلفتاء.
ثانياً :دراسة نصية من كتب أمات األصول.

لفظ أمات ليس خطأ بل هو الصواب يقال لغير العاقل /لسان العرب -ابن منظور

مخطط املادة الدراسية
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أوالً :استيعاب المفاهيم والمصطلحات األصولية المتعلقة بمباحث النسخ واالجتهادوالتقليد والتلفيق واإلفتاء.
ثانياً :االستفادة العلمية وتنمية التحصيل المعرفي في مباحث التعارض والترجيح ،وبيان كيفية دفع التعارض لدى
علماء األصول وما هي طرق الدفع عند مدرستي الحنفية والشافعية.
ثالثاً :دراسة نصية من بعض مصادر علم األصول القديمة  ..ليكون الطالب على دراية في كيفية مطالعة الكتب
القديمة .

األسبوع
تعريطططططف النسططططططخ،
وبعطططل المقطططدمات
التاريخة في النسخ
آراء العلمططططاء فططططي
النسخ

المدرس

األول

د.أنس الرفاعي

أصططططططول الفقططططططه –
الزحيلي

الثاني

د.أنس الرفاعي

أصططططططول الفقططططططه –
الزحيلي

الثالث

=======

=======

الرابع

========

========

الحكمة من النسطخ،
أنواعططططه ،أركانططططه،
أهطططططططم طططططططروطه،
طرق معرفتها
الفططرق بططين النسططخ
والتخصططططططططططططططططي
واالسطططتثناء ومحطططل
النسخ و وجوهه
امثلططة علططى النسططخ
وزمنه وتاريخه

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

الخامس

========

========

تعريططف التعططارض
وبيططططططططان حقيقتططططططططه
ومحله وحكمه
السادس
ططططططططططططرق دفطططططططططططع
التعطططارض وامثلطططة
عليه
السابع
+
الثامن

تعريطططف التطططرجيح،
كيفيته ،أمثلة عليه
التططططططططرجيح بططططططططين
النصطططططططططططططططططططو ،
واألقيسة
التاسع
تعريف االجتهاد
والتقليططططططططططططططططططططططططططد،
طططططططططططططططططططروطهما،
مجالهما ،حكمهما.
العا ر
تجططططزج االجتهططططاد،
مراتب المجتهدين،
فططططططططتح االجتهططططططططاد
وإغالقه.
اإلصططططابة والخطططططأ الحادي عشر
في االجتهاد ،تغيطر
االجتهاد ونقضه.
الفططرق بططين التقليططد الثاني عشر
واإلتبطططا  ،تعريطططف
التلفيطططططق وحكمطططططه،
واتبا الرخ .
تعريطططططف االفتطططططاء ،الثالث عشر
أقسططططططام المفتططططططين،
ططططططروا االفتطططططططاء
والمفتي.
أركططططططططان الفتيططططططططا ،الرابع عشر
بعططططططل أحاديططططططث
النبططططي" صططططلى ا
عليططططططططه وسططططططططلم "
بالفتيا.
الخامس
دراسططة نصططية مططن
عشر
الكتططططططب األم فططططططي
الفقه الحنفي والفقه
المالكي.
السادس
دراسططة نصططية مططن
عشر
الكتططططططب األم فططططططي
الفقطططططططه الشطططططططافعي
والفقه الحنبلي.

========

========
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

اتخذت األسلوب اإللقائي  ،والحوار والمناقشة ،والتحليل واالستنتاج.

تشجيع الطالب على العمل والبحث في بطون الكتب ،واثراء فكره وبيان عطائه وإلى أين توصل في المادة
وإلى ماذا يصبو مدرس المادة.
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبار األول ويحدد له
االختبار الثاني ويحدد له
األعمال البحثية والواجبات العملية
االختبار النهائي ويحدد له
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%20
%20
%10
%50

السياسات المتبعة بالمادة:

التططدريس النظططري والتطبيقططات العمليططة عنططد الحاجططة ومططن ذلططل ضططرب األمثلططة الفقهيططة علططى السططبورة لتقريططب
األفهام للطالب.
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

السبورة  ،الداتا و
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المراجع:

اصول الفقه اإلسالمي – ا.د وهبة الزحيلي  ،الجلد  ،2دار الفكر المعاصر – بيروت ،دمشق

.26

معلومات إضافية:

مراجع إضافية :أصول الفقه اإلسالمي – ا.د عبد الكريم زيدان  ،دار الرسالة – بيروت.
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مخطط املادة الدراسية

اسم منسق المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

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

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ:

