
 (21)منوذج رقم 
 سوهاج : جامعة 
 اآلداب   :كلية  

 الدراسات اإلسالمية :  مقس
 توصيف مقرر دراسي

   : بيانات المقرر -1
 األولى : المستوى/ الفرقة أصول الفقه: اسم المقرر : الرمز الكودي

 ينظري             عمل:  عدد الوحدات الدراسية دراسات إسالمية : التخصص
 
 مف  اإلسفالمي الفقفه أصفول  حفوا  بمفا الفدار  ريف عت : هدف المقرر -2

ضففففواب  مففففا ا ففففتمل عليففففه فقهيففففة وأصففففولية  و  اجتهففففادات
   .وقواعد تنظم عملية االجتهاد الفقهي

 :المستهدف من تدريس المقرر -3
 
 .أقسام الحكم ال رعي التكليفي والوضعييذكر  _2 : المعلومات والمفاهيم -أ

 .كل قسم م  أقسام الحكم ال رعيي أمثلة علي يع  _1
مراتففففب الحكففففم ال ففففرعي   ومراتففففب الحكففففم يفففففرن بففففي  -2 : المهارات الذهنية -ب

 .ال رعي الوضعي
 .ال رو  بي  الموانع واألسباب و الفارن يوضح _1

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 : بالمقرر

والنففففوازل واألحكففففام   الفقهيففففة يففففرب  بففففي  القواعففففد _ 2
 .المعاصرة

 ب ريقة الواقع على الفقهية األحكام يقوم بإنزال _1

 .صحيحة
 .المستمر اإل العالدار  م   يتمكن _2 : المهارات العامة -د

 .الذاتي التعلم راتمهامتلك الدار   -1
يستثمر ثقافته الدينية في إزالة ال به التي تدور في  _3

 .عقول النا  حول ال ريعة اإلسالمية
 صول الفقه والفارن بينهما وأالفقه   المراد ب  : ى المقررمحتو  -4

  وأقسامهالحكم ال رعي التكليفي 
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  المندوب  –والفرض  –الواجب 

  المباح  –المكرو   –المحرم 

  وأقسامهالحكم ال رعي الوضعي 

  ال رو   -الموانع  –األسباب 

  العزائم والرخص 

   الصحة والفساد والب ال 

  الحاكم   وكيفية معرفة الحكم 

  أدلة األحكام 

   السنة  –القرآ 

  القيا   –اإلجماع 

   العر   -االستحسا 

   عمل أهل المدينة  –قول الصحابي 
. ف المناق ات ال فوية ف الواجبات التحريرية المحاضرات : أساليب التعليم والتعلم -5

 التعلم في مجموعات
طالب أساليب التعليم والتعلم لل -6

 : ذوي القدرات المحدودة
 تعليم األقرأ . كتب بأسلوب برايل ف تسجيالت كاسيت

  : تقويم الطالب -7
 .المعرفة والفهم : لتقييم  األسئلة ال فوية    : األساليب المستخدمة -أ

  المهارات الذهنية : واجبات تحريرية   لتقييم. 

  التوجهات: فرن العمل  لتقييم. 

  المهارات العامة :   لتقييم كتابة الكمبيوتر. 
 األسبوع الثاني: التقييم األول   : التوقيت -ب

  األسبوع الرابع : التقييم الثاني 

  األسبوع الساد : التقييم الثالث 

  األسبوع الثام  : التقييم الرابع 

    األسبوع العا ر: التقييم الخام 
 % (08: )امتحا  نهاية الفصل الدراسي    : توزيع الدرجات -ج

  (18: )امتحا  أعمال السنة% 
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8



 محاضرات في علم أصول الفقه  مذكرات -أ
  كتب ملزمة -ب
أصول الفقه لل يخ عبد الوهاب خال    الوجيز في  كتب مقترحة -ج

 علد الكريم زيدا : أصول الفقه  د 
ل ريعة والدراسات اإلسالمية الصادرة ع  مجل  مجلة ا إلخ... دوريات علمية أو ن رات  -د

 جامعة الكويت  –الن ر العلمي 
 القسمرئي                                       :أستاذ المادة      

 إسماعيل فهمي عبد الال  / د .عماد حمدي إبراهيم                                        أ: د


