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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 4741060 رقم المادة أصول الفقه االسالمي اسم المادة الدراسية
 (2)األحوال الشخصية  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
لفقهذذذا  لذذذي الوصذذذول الذذذح اسذذذعنداة األح ذذذا  الفقهيذذذة مذذذن هذذذاا المسذذذاق لذذذي مفمبذذذه عد وذذذب دالقواعذذذع والمدذذذاع   العذذذي اععمذذذعها ا     

 مصاع ها ولي سبيل الك يع س الطالب عالقة الفقه دأصول الفقه عد وفًا وموضوعًا ونشأة وعطو ا.
ثذذذ  يدحذذذا المسذذذاق األعلذذذة الشذذذ عية المدعبذذذ ة وهذذذي القذذذ سن والسذذذنة وامفمذذذال والقيذذذاس واالسعحسذذذان والمصذذذبحة الم سذذذبة والدذذذ       

حاب وشذذذذ ل مذذذذن قببنذذذذا ومذذذذاهب الصذذذذحابي يبذذذذي الذذذذك ع اسذذذذة األح ذذذذا  الشذذذذ عية بعوعيهذذذذا الع بيفذذذذي والوضذذذذدي وعوضذذذذي  واالسعصذذذذ
 المصطبحات المعصبة داألح ا  وهي المحا   والح   والمح و  ليه والمح و  عبيه.

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 ان هذا العلمأن يعرف الطلبة معنى أصول الفقه وأرك الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القع ة عبح عد وب أصول الفقه والعف وق بينه وبين قواعع الفقه. 1.1
 القع ة عبح مد لة المقصوع دالح   الش عي ومصاع  العش وع. 1.1
 والمح و  عبيه. ليهالقع ة عبح العف وق بين المح و   1.1

 كم الشرعيمعرفة الطلبة ألقسام الح الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القع ة عبح مد لة الدالقة بين الح   الش عي الع بيفي والح   الش عي الوضدي. 1.1
 القع ة عبح مد لة أقسا  الح   الش عي الع بيفي وسثا ها. 1.1
 القع ة عبح مد لة أقسا  الح   الش عي الوضدي وأمثبعها. 1.1

 بة لمصادر التشريع اإلسالميمعرفة الطل الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 العف وق بين مصاع  العش وع األصبية ومصاع  العش وع العددّية. 1.1
 ل عبيه.يالقع ة عبح عد وب  ل مصع  والعمث 1.1
 القع ة عبح اسعحضا  فهوع الفقها  عمبّيًا لي ع اسعه  لمصاع  العش وع. 1.1

 لطلبة ألهم القواعد األصولية اللغويةمعرفة ا الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 القع ة عبح مد لة الخاص والدا  وأقسامهما. 1.1
 القع ة عبح مد لة األلفاظ المشع  ة عد وفًا وعمثياًل. 1.1
 القع ة عبح مد لة األلفاظ الواضحة وغي  الواضحة. 1.1

 مؤسسة ال سالة ناش ون. –ع. عبعال  و  زوعان  –الوفيز لي أصول الفقه  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 .1402  –القاه ة  –ع. عبعالوهاب خال  –عب  أصول الفقه  -1

 .1444 -عا  الثقالة  –ع. اب اهي  عبعال حمن اب اهي   –عب  أصول الفقه  -1

 عا  الف  . –الفي وز داعي  –العدص ة لي أصول الفقه  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  السبوعا
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 تعريف أصول الفقه مركبًا واصطالحًا.
 الغرض من دراسة أصول الفقه, نشأة علم أصول الفقه.

 مسالك العلماء في بحث أصول الفقه.
  11 – 9ص 

11 
1 
1 
1 

 مباحث في الحكم.
  31 – 11ص  الحكـــم.

11 
1 
1 
1 

 مباحث في الحكم.
  31 – 11ص  الحكـــم.

11 
1 
1 
1 

 مباحث في الحكم.
  31 – 11ص  الحكـــم.

13 
1 
1 
1 

  35 – 33ص  الحـــاكم.

10 
1 
1 
1 

  01 – 39ص  المحكـوم فيـه.

11 
1 
1 
1 

  11 – 09ص  المحكوم عليـه.

15 
1 
1 
1 

50 – 51ص  عوارض األهليـة.   

19 
1 
1 
1 

 أدلة األحكام 
113 – 119ص  األول : القرآن الكريـمالدليل    

11 1 
119 – 111ص  الدليل الثاني : السنة المطهرة. 1   

11 
1 
1 
1 

119 – 111ص  الدليل الثاني : السنة المطهرة.   

11 
1 
1 
1 

  131 – 111ص  الدليل الثالث : اإلجمــاع.

11 
1 
1 
1 

  131 – 111ص  الدليل الثالث : اإلجمــاع.
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11 
1 
1 
1 

  101 – 131ص  يل الرابع : القيـــاس.الدل

13 
1 
1 
1 

 

 سـد الذرائـع.
 

  199 – 193ص 

10 
1 
1 
1 

 

 .طرق استنباط األحكام / القواعد األصولية اللغوية
 الخاص, المطلق, والمقيد.

 المشتـرك. –العـام 
 

  101 – 111ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشا  ة    = 
 %11=   االمعحان األول
 %11=  االمعحان الثاني
 %31= االمعحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %31=   الفصل اعمال 
 )عقا و ، أدحاا، امعحانات يومية( 

 %31=  االمعحان النهائي

 
 

 11/11/1111 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 ع  عحعيثها لي  ل لصل ع اسي وعددأ من قبل مع س الماعة()يمعلومات إضافية: 
 343 رقم المكتب الع عو  أحمع عاوع محمع شح و ي   مدرس المادة

 Shahrouri@zuj.edu.jo البريد االلكتروني 313  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
  األحع ، الثالثا ، الخميس:

 امثنين ، األ بدا :
 


