
        ZU/QP10F003                 01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

   

 
 - - - :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  الشريعة: الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

المدخل إلى الفقه اإلسالمي : عنوان المقرر
(0101111) 

 : الساعات المكتبية 
 

  

  وصف المساق 

 تبحث هذه المادة في الفقه اإلسالمي من حيث تعريفه ونشأته، وتطوره ومراحله ومميزاته وأهدافه ومصادره    
 .وتعريف الطالب بالمذاهب الفقهية من حيث أبرز علمائها ومصنفاتها ومصطلحاتها

 

  أهداف المساق 
 

يتعرف على مصطلحات الشريعة وفروعها والفقه وأقسامه  .1
. يدرك عظمة الفقه اإلسالمي ومرونته من خالل التعرف على خصائصه وأهدافه .2
يعرف مراحل تطور الفقه اإلسالمي عبر األدوار التاريخية  .3
. يتعرف على مدارس الفقه التي نشأت وتطورت عبر العصور .4
 .يتعرف على المذاهب الفقهية وأئمتها وأهم علمائها وكتبها .5
 يعرف مصادر الفقه اإلسالمي وأدلة أحكامه  .6
. يدرك أهمية االجتهاد في الفقه اإلسالمي وشروطه وأنواعه .7
 .يدرك حقيقة االختالف بين الفقهاء وأسبابه وكيفية التعامل معه .8

 

 مخرجات التعلم   
 

 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادراً على 

 : -المعرفة والفهم- 1     
فهم مصطمحات الشريعة وفروعها والفقه وأقسامه  .1
. فهم مراحل تطور الفقه اإلسالمي عبر األدوار التاريخية .2
. التمييزبين سماء المدارس الفقهية التي نشأت وتطورت عبر العصور .3
 . معرفة ماهية المذاهب الفقهية وأئمتها وأهم عممائها وكتبها .4
. معرفة مصادر الفقه اإلسالمي وأدلة أحكامه .5
. معرفة أهمية االجتهاد في الفقه اإلسالمي وشروطه وأنواعه .6
.  معرفة حقيقة االختالف بين الفقهاء وأسبابه وكيفية التعامل معه .7

 

 :المهارات الذهنية - 2      

 .ماهية الشريعة منذ بداية التشريع في مكةتحميل  - أ
 .استنباط الحمول في الحوادث والمستحدثات والمستجدات - ب
تنمية قدراته عمى البحث والتحميل وتنمية القدرة عمى الفهم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصمة من خالل التمارين  - ت

 .والبحث في المصادر المختمفة 
 .النقاش والحوار العممي مع الغير من خالل حمقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات  - ث

 

 :-المهارات المهنية - 3    
 .اإلجابة على على األسئلة التي تطرح عليه من واقع الفقه في اإلسالم وتأكيد مالئمت مع الواقع العملي  - أ

 .االستعانة بالوقائع التاريخية لتفسير واقع الحكم ومناقشته  - ب

 .فهم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعها للوصول للحكم الشرعي  - ت
 

 :-المهارات العملية- 4    
 .رد الشبهات عن التشريع اإلسالمي   - أ

 .الوالء للشريعة اإلسالمية واالبتعاد عن اصحاب المذاهب الهدامة  - ب
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  هيكل المقرر : 

 

إجراءات  طرق التقييم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

. دراسة حالة عرض تقديمي
 

بور ).العروض الحاسوبّية
 (......ويرد/بوينت 

اإلنترنت 

مقدمة عن المدخل إلى الفقه  األول  3 1
تعريف الشريعة وأقسامها  الثاني  3 2 ، 1

الشفافيات   الفقه لغة واصطالحًا  الثالث  3 2
األبحاث   موضوعات الفقه وأبوابه  الرابع  3 3

 اختبار قصير
البرامج اإللكترونية في التقسيم 

 .الموضوعي لمسور واآليات

خصائص الشريعة اإلسالمية  الخامس  3 3

 المناقشة والحوار

الدور الفقهي األول  السادس  3 4
عصر الصحابة  السابع  3 4
عصر التابعين  الثامن  3 5

التواصل بالتعميم عن بعد 
 .باألنشطة والتكميفات

عصر التدوين واألئمة 
المجتهدين 

التاسع  3 5

. دراسة حالة عرض تقديمي
 

األئمة األربعة ومذاهبهم  العاشر  3 5
تتمة المذاهب االجتهادية  الحادي عشر  3 6

عصر التقميد   الثاني عشر  3 7 ، 6

المناقشة والحوار  المصادر المكتبّية التي يحال 
 .إليها حسب موضوع المحاضرة

المدونات في الفقه  الثالث عشر  3 7
الفقه في العصر الحاضر  الرابع عشر  3 7

مراجعة  الخامس عشر  3 
 

  المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس  

 .، دار النفائس2016، 4، ط: المدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي ،سميمان عبد اهلل عمر.  د،  راألشق            
 المقررات المساندة  

 دار بشير، 2016، 7ط ، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، .عبد الكريم. د، زيدان .1

 دار النفائس، 2016، 7 المدخل الفقهي طمصطفى أحمد، الزرقا .2
-المكتبة التجارية الكبرى . تاريخ التشريع اإلسالمي،  الخضري الشيخ محمد الخضري بك .3

 . م2017بمصر، العاشرة 
 ،مكتبة وهبة،  تاريخ التشريع اإلسالميا،(هـ1420: المتوفى) مناع بن خميل القطان ،القطان .4
 دار النفائس ،2016 التاسعة :الطبعة 

 

  طرق التعليم: 
 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان األول %20 األسبوع التاسع

 االمتحان الثاني %20 األسبوع الرابع عشر

 المشاركة  10% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 المجموع %100 

 


