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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 الشریعةبكالوریوس في 

 كالوریوسب اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 /فصليسنوي

 /     المعتمد   برنامج االعتماد .6

 تدریب الصیفي ات الخارجیة األخرى المؤثر .7

 23/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 توسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافي. -1

 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج الدالالت اللفظیة منها. -2

 من أجل بناء مجمع متماسك ومتوحد. بناء قاعدة حدیثیة للطلبة -3

 انشاء ركائز متینة لدى الطالب لممارسة االستعانة في الحدیث النبوي باستنباط االحكام. -4

 تمرن الطالب على االندماج مع جمیع الطبقات والتعایش السلمي فیما بینھم. -5

 تدریب الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیة. -6

 ة لتدریس هذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیها بعد التخرج.إعداد الطلب -7
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 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
       الفھم السدید للعالقة بین األحادیث النبویة واألحكام الفقھیة -1أ
 الوعي الحدیثي -2أ
 اط األحكام من النصوص الشرعیة والقانونیة.یوضح طرق استنب -3أ
 التعرف على المدارس الفقھیة . -4أ
 یعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأركانھ -5أ
 نحویة متفرقة  الوقوف على آراء العلماء في مسائل  -6أ         
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 المحاضرات والقاء الدروس - 1ب 
 یرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة  بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. - 2ب 
        یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة. - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      
 نظریة وعملیة    

 طرائق التقییم      
 

 میة وشھریة وفصلیة اختبارات شفویة وتحریریة یو
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي. -1ج         
 یشارك في المحافل العلمیة. -2ج         
 یقیم صحة األدلة عند الترجیح. -3ج         
 یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش -4ج    
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرة.طریقة  -1
 طریقة المناقشة. -2
 .الطریقة االستقرائیة -3
 طریقة حل المشكالت. -4
 الواجبات الیومیة. -5
 البحوث والتقاریر. -6
 .ل المكتبات والبرامج االلكترونیةاستخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مث -7
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة. -1
 امتحانین في كل فصل دراسي ).االختبارات الشھریة (  -2
 المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة. -3
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 وجھ. االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن  -1د
 التمرس على استنباط األحكام الفقھیة من األحادیث النبویة.  -2د
 التمرس على نقل االفكار السلیمة   -3د
 التمرن على آداب الحوار واحترام الرآي اآلخر. -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 المحاضرات. -1
 الندوات. -2
 البحوث والتقاریر. -3
 .العصف الذھني -4
 حل المشكالت. -5
 حوار.ال -6

 طرائق التقییم          

 االختبارات الیومیة والشھریة. -1
 القدرة على المناقشة والتحلیل. -2
 .الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة -3

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي نظري

  3 الفقھ ( العبادات ) ش فا101 االولى
  3 مدخل شریعة ش مش102 االولى
  2 علوم قران ش عق103 االولى
  2 التالوة والتجوید ش تت104 االولى
  2 مدخل لدراسة القانون ش مد105 االولى
  4 النحو والصرف ش نص106 االولى
  2 المكتبة ومنھج البحث ش مم107 االولى
  2 حقوق وحریات ش حح108 االولى
  2 مبادئ علم اصول الفقھ ش مع109 االولى
 1 1 الحاسبة ش ح110 االولى
  2 اللغة النكلیزیة ش لن111 االولى
  2 المنطق ش م112 االولى
  4 فقھ  االحوال الشخصیة ش فح213 الثانیة
  3 اصول الفقھ ش ا ف214 الثانیة
  2 علم الحدیث ش عح215 الثانیة
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  2 لكالمعلم ا ش عك216 الثانیة
  2 حفظ القران ش حق217 الثانیة
  3 النحو ش ن218 الثانیة
  2 علم النفس التربوي ش  عن219 الثانیة
  2 اللغة االنكلیزیة ش ال220 الثانیة
 1 1 الحاسبة ش ح221 الثانیة
  2 السیرة النبویة ش سن222 الثانیة
  3 الفقھ ش ف323 الثالثة
  3 ھاصول الفق ش ا ف324 الثالثة
  2 النظم االسالمیة ش نا327 الثالثة
  3 النحو ش ن328 الثالثة
  2 يماالقتصاد االسال ش قا329 الثالثة
  1 دعوة وخطاب ش دخ330 الثالثة
  2 اسس تربیة ش ات331 الثالثة
  2 ایات االحكام ش  اح332 الثالثة
  2 اللغة االنكلیزیة ش ال333 الثالثة
  4 مقارن فقھ ش فم434 الرابعة
اصول الفقھ (دالالت  ش ا ف435 الرابعة

 االلفاظ وطرق االستنباط)
3  

  2 علم الكالم ش عك436 الرابعة
  2 المرافعات ش م437 الرابعة
  2 احادیث احكام 11ش 438 الرابعة
  3 النحو ش ن439 الرابعة
  2 اللغة االنكلیزیة 440 الرابعة
  2 البالغة ش ب441 الرابعة

  1 طرائق تدریس وتطبیق ش طت442 ابعةالر
 1  بحث تخرج ش بت443 الرابعة
  2 فقھ معاصر ش فم444 الرابعة
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 التخطیط للتطور الشخصي .12

 عمل دروس تطبیقیة للطالب على التمرن على األحادیث النبویة. -1
 عمل تطبیقي للطالب على التحضیر ألستنباط األحكام الفقھیة. -2
 بیقات المعاصرة.األمثلة والتط -3
 النشاطات. -4
 األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع. -5
 األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع. -6
 مخططات المفاھیم.  -7

 
 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 .أن یكون المتعلم حاصالً على شھادة الدراسة اإلعدادیة ( العلمي واألدبي )
 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .( جمیع أعدادها )مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد  -1
 .طاریح الدكتوراهأرسائل الماجستیر و  -2
 .Google scholarموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -3
 .المكتبة الشاملة -4
 المكتبة االفتراضیة. -5
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 مخطط مھارات المنھج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییمیرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة عامة ارات الالمھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االولى
 االولى

الفقھ (  
 العبادات )

   /    /    /     / اساسي

      /   / /    /   اساسي مدخل شریعة 
 االولى
 االولى

  /           / /   اساسي م قرانعلو 
التالوة  

 والتجوید
    / /   /   / /     اساسي

 االولى
 االولى

مدخل لدراسة  
 القانون

   /            /  اساسي

 /     / /     /     اساسي النحو والصرف 
 االولى
 االولى

المكتبة ومنھج  
 البحث

   /    /    /     / اساسي
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 تحقوق وحریا

   /    /    /     / اساسي

مبادئ علم   االولى
 اصول الفقھ

      /   / /    /   اساسي

  االولى
 الحاسبة

  /           / /   اساسي

  االولى
 اللغة النكلیزیة

    / /   /   / /     اساسي

  االولى
 المنطق

   /            /  اساسي

 الثانیة
فقھ  االحوال  

 الشخصیة
 /     / /     /     اساسي

  الثانیة
 اصول الفقھ

   /    /    /     / اساسي

  الثانیة
 علم الحدیث

      /   / /    /   اساسي

  الثانیة
 علم الكالم

  /           / /   اساسي

  الثانیة
 حفظ القران

    / /   /   / /     اساسي

  الثانیة
 النحو

   /            /  اساسي

علم النفس   الثانیة
 التربوي

 /     / /     /     اساسي

  الثانیة
 اللغة االنكلیزیة

   /    /    /     / اساسي
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  الثانیة
 الحاسبة

      /   / /    /   اساسي

  الثانیة
 السیرة النبویة

  /           / /   اساسي

 الثالثة
 

 الفقھ
    / /   /   / /     اساسي

  الثالثة
 اصول الفقھ

   /            /  اساسي

  الثالثة
 النظم االسالمیة

 /     / /     /     اساسي

  الثالثة
 النحو

   /    /    /     / اساسي

االقتصاد   الثالثة
 يماالسال

      /   / /    /   اساسي

  الثالثة
 دعوة وخطاب

  /           / /   اساسي

  الثالثة
 اسس تربیة

    / /   /   / /     اساسي

  الثالثة
 ایات االحكام

   /            /  اساسي

  الثالثة
 اللغة االنكلیزیة

 /     / /     /     اساسي

 الرابعة
 

 فقھ مقارن
   /    /    /     / اساسي

اصول الفقھ   الرابعة
(دالالت االلفاظ 

      /   / /    /   اساسي
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وطرق 
 االستنباط)

  الرابعة
 علم الكالم

  /           / /   ساسيا

  الرابعة
 المرافعات

    / /   /   / /     اساسي

  الرابعة
 احادیث احكام

   /            /  اساسي

  الرابعة
 النحو

 /     / /     /     اساسي

  الرابعة
 اللغة االنكلیزیة

   /    /    /     / اساسي

  الرابعة
 البالغة

      /   / /    /   اساسي

طرائق تدریس   الرابعة
 وتطبیق

  /           / /   اساسي

  الرابعة
 بحث تخرج

    / /   /   / /     اساسي

  الرابعة
 فقھ معاصر

   /            /  اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمّي/ جامعة بغداد/ كلیّة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیّة

 ةقسم الشریع    / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة االولى-النحو والصرف اسم / رمز المقرر .3

 یوميّ        أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

) محاضرات إشراف 9) ساعة محاضرات +( 12) ساعة، (21( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6
 ) ساعة21بحوث تخرج، المجموع الكلّي = (

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 . توسیع مدارك الطلبة وإغناؤھم بالمعلومات -1
 تأھیلھم لمواكبة التطور الثقافّي . -2
 بناء جیل یتسم بالمعرفة، ویؤمن بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتقارب والتآلف . -3
 مواكبة المؤسسات التعلیمیّة . -4

الطالب تحقیقھا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
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  اف المعرفیة ھداأل -أ
رف. -1أ  اإلحاطة بعلمي النَّحو والصَّ
 تدریس الطالب الماّدة النحویة والصرفیة والتعرف على مسائلھما. -2أ
 الوقوف على اآلراء النّحویّة والّصرفیّة التي تساعد على فھم الماّدة. -3أ
 .تذلیل الصعوبات الني تواجھ الطالب في بعض المسائل النّحویة والّصرفیّة -4أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر تساعد على فھم الموضوعات. -5أ
  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 معرفة قواعد اللغة العربیّة، وتمكین الطلبة من النطق والقراءة الصحیحة.  – 1ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمّي.  – 2ب 
 ار الموضوعات.تطویر قدرة الطالب على اختی  - 3ب 

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
الطریقة االستقرائیّة                -4طریقة المناقشة             -3طریقة الكتابة          -2الطریقة اإللقائیة          -1

 استعمال بعض التقنیات الحدیثة -5
 

 طرائق التقییم      
 

 عرض األسئلة على الطلبة شفھیًّا -3ات الشھریّة      االختبار -2االختبارات الیومیّة      -1
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیّة.  -1ج         

 تنمیة قدرتھم على الحوار والمناقشة. -2ج
 تمنیة قدرتھم على مفھوم التقارب الوطنّي. -3ج

  تعریفھم بقیمة المكان والوقت. -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الحوار والمناقشة بین الطلبة . -1
 ورش العمل والحلقات النقاشیّة . -2
 الندوات والمحاضرات التعلیمیّة . -3
 التطبیق . -4
 طرائق التقییم    

 
 االختبارات الیومیّة . -1
 االختبارات الشھریّة . -2
 الحلقات النقاشیّة من قبل الطلبة. -3
 
 

  11الصفحة   
  



 

 بنیة التحتیة ال .12

 . شرح ابن عقیل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

شرح قطر الندى وبل الصدى، ومغني اللبیب عن كتب  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 ).ـھ761األعاریب، البن ھشام األنصارّي(ت

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) . المجالت العلمیة ، التقاریر ،...( 

مغني اللبیب عن كتب األعاریب، البن ھشام 
 )، والرسائل واألطاریح الخاّصة بالماّدة .ـھ761األنصارّي(ت

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 .  مجلة كلیة العلوم اإلسالمیّة/ جامعة بغداد، المكتبة الشاملة

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).ھیلیة التأالعامة و المھارات -د 
 بناء الشخصیّة القیادیة للطالب األكادیمّي . -1د
 االلتزام والتمسك باألخالق . -2د
 ضرورة إدراك قیمة الوقت وأھمیتھ .  -3د
 معرفة ما لھ وما علیھ من حقوق وواجبات . -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات وعاألسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

النكرة والمعرفة:  الكالم وما یتألف منھ.  12       األّول
 الضمیر

 اختبار یوميّ  محاضرة   

المعرب والمبني،       12      الثاني
 األسماء الستة.

 ختبار یوميّ ا محاضرة    العلم ، اسم اإلشارة

المثنى، جمع المذكر  12      الثالث
 والمؤنث والملحق بھم.

االسم الموصول، 
 المحلى بأل

 اختبار یوميّ  محاضرة   

الممنوع من الصرف،  12       الرابع
 األفعال الخمسة .

 اختبار یوميّ  محاضرة    المبتدأ والخبر.

التعریف بعلم  12       الخامس
الصرف، وفائدتھ، 

 صنفاتھوم

األفعال المجردة 
 والمزیدة.

 اختبار یوميّ  محاضرة   

المیزان الصرفي،  12       السادس
 أبواب الفعل الثالثي

 اختبار یوميّ  محاضرة    معاني صیغ الزیادة .

األسماء واألفعال  12       السابع
 المعتلة .

الفعل الصحیح 
 والمعتل وأحكامھما .

 اختبار یوميّ  محاضرة   

  12الصفحة   
  



 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 تحدید الھدف . -1
 ار العنوانات .اختی -2
 الخط الزمنّي . -3
 مقدار ما یمكن تغطیتھ من الوقت المخصص . -4
 قائمة بالنتائج . -5
 تفقد المقررات الدراسیّة األخرى لیسھل تطویر المقرر الخاّص بنا . -6
ا یساعد في الحفاظ على تنظیم المقرر الدراسّي . -7  إنشاء أنموذجا خاّصً
 تحدید الوحدات التي یشملھا المقرر . -8
 لتجارب المالئمة للتعلم .إعداد ا -9

 كتابة أسئلة عاّمة لكّل موضوع . -10
 وضع األھداف التعلیمیّة لكّل موضوع . -11
 . وضع خطة للتقویمات -12

  
 
 
 
 

 

 أ. م. د. حمدّیة موحان حمودس الماّدة: مدرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم وزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    المركز / علمي القسم ال .2

 المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة / المرحلة األولى اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام الفصلي (فصل أول ، فصل ثاٍن) الفصل / السنة .5

 ) ساعة45( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  -1
 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي. -2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. -3
 تعریف الطلبة بالمصطلحات األصولیة المتعلقة بالحكم الشرعي وأركانھ. -4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. -5
 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج األحكام الشرعیة من ثنایاھا. -6
 تنمیة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوء دالالت األلفاظ.  -7
 جع العلمیةتعلیم الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمرا -8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. -9

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  14الصفحة   
  



  ھداف المعرفیة األ -أ
 .بمصادر الفقھ اإلسالميیعرف الطالب   -1أ
 .یعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأركانھ  -2أ
 .ة وإعطائھا الوصف الشرعيكام من النصوص الشرعیة والقانونییوضح طرق استنباط األح  -3أ
 بیان مقاصد الشریعة اإلسالمیة.  -4أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ  -5أ
 التعرف على المدارس الفقھیة وأئمتھا.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیریدرب العقل على   - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .تعالج المشكالت الفكریة المعاصر یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .میة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیةیرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعال - ٤ب
 .یتقن قواعد أصول الفقھ - ٥ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب 

  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .قرائیةالطریقة االست- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسياالختبارات - ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي  -1ج
 .العلمیةیشارك في المحافل   -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 

  15الصفحة   
  



 

 .العصف الذھني- ٤ 
 .حل المشكالت- ٥ 

 الحوار. -6
 طرائق التقییم    
 .ریةاالختبارات الیومیة والشھ- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .إعداده كمربي لألجیال القادمةبناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي و -۱د
 .تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة -۲د 
 .اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین -۳د 
 .لطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھااللتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل ا -٤د 
 .الثقافة األصولیة -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .ھأصولالفقھ والتمكن من ممارسة تعلیم  -۷د 
 .المعاصرة على المسائل الفقھیةتطبیق قواعد أصول الفقھ  -۸د 

  16الصفحة   
  



 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

ة / أو اسم الوحد
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف یعرف   3 1
 الشریعة اإلسالمیة

تعریف الشریعة 
 اإلسالمیة

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي

خصائص  یعرف  3 2
 اإلسالمیةالشریعة 

خصائص الشریعة 
 اإلسالمیة

المحاضرة 
الواجبات 

 ةالیومی

 اختبار یومي

یعرف عالقة الشریعة  3 3
سالمیة بالشرائع اإل

السابقة وبالقانون 
 الروماني 

عالقة الشریعة 
اإلسالمیة بالشرائع 
السابقة وبالقانون 

 الروماني

المحاضرة 
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

مصادر الفقھ  یعرف  3 4
اإلسالمي إجماالً 

 : وتفصیالً 
والسنة  القرآن الكریم، 
 النبویة

 

والسنة  ، القرآن الكریم
 النبویة

 

ة المحاضر
 المناقشة

 اختبار یومي

،  اإلجماعیعرف  3 5
 والقیاس

 المحاضرة ، والقیاساإلجماع
 حل المشكالت

 إعداد نشرة

االستحسان،  یعرف  3 6
 والمصالح المرسلة

االستحسان،  
 والمصالح المرسلة

 المحاضرة
 التقریر

 اختبار یومي

یعرف سد الذرائع،   3 7
والعرف، ومذھب 

 الصحابي.

العرف، سد الذرائع، و
 ومذھب الصحابي.

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف  شرع من قبلنا،  3 8
 واالستصحاب

شرع من قبلنا، 
 واالستصحاب

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف مقاصد الشریعة  3 9
 اإلسالمیة

مقاصد الشریعة 
 اإلسالمیة

 المحاضرة
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

ي یعرف الحكم الشرع 3 10
 وأقسامھ

الحكم الشرعي 
 وأقسامھ

 المحاضرة
 التقاریر

 اختبار یومي

یعرف الحكم التكلیفي  3 11
وأنواعھ (الواجب 

 والمندوب)

الحكم التكلیفي 
وأنواعھ (الواجب 

 والمندوب)

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف الحرام  3 12
 والمكروه والمباح

الحرام والمكروه 
 والمباح

المحاضرة 
بات الواج

 الیومیة

 اختبار یومي

یعرف الحكم الوضعي  3 13
 وأنواعھ

الحكم الوضعي 
 وأنواعھ

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

  17الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12
 المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خالد رشید الجمیليتألیف: األستاذ الدكتور 
كتور مصطفى إبراھیم للد المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 .الزلمي
 للدكتور عبد الكریم  المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة  -2

 .زیدان
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع أعدادھا) مجلة -1
علم  تخصصكتوراه ضمن رسائل الماجستیر وأطاریح الد -2

 أصول الفقھ (موضوعات دالالت األلفاظ وطرق االستنباط)
 وضمن تاریخ التشریع اإلسالمي والمدارس الفقھیة.

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 .scholar Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 یة.المكتبة االفتراض -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :خطة تطویر المقرر الدراسي-13
 :) بإضافة اآلتيالمدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیةیر المقرر الدراسي (من الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .لوكیة في بدایة كل موضوعاألھداف الس- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 م. د. عامر یاسین عیدان                                                                                                  

 
 

 

 

یعرف الشروط العامة  3 14
 للتكلیف

الشروط العامة 
 للتكلیف

 المحاضرة
 المناقشة

 المالحظة

یعرف لمحة عن  3 15
أقطاب المذاھب 
 والمدارس الفقھیة

لمحة عن أقطاب 
اھب والمدارس المذ

 الفقھیة

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

   امتحان   16

  18الصفحة   
  



 
 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الثانیة –النحو العربي  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ساعة 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .لعلمي لدى طلبة الدراسات األولیةتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

 .مناهجهااألصیلة في مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 .لقابلیة الفكریة التحلیلیة لدیهمتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم  .5
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
وصف  المتاحة. والبد من الربط بینھا وبینالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  19الصفحة   
  



 

  ھداف المعرفیة األ -أ
 على كتاب قدیم في النحو العربي .اطالع الطالب  .1
 النحو العربي وقواعد العربیةاإلحاطة بعلم  .2
 نحویة متفرقة  الوقوف على آراء العلماء في مسائل  .3
 المسائل النحویة ببقیة العلوم مثل الفقھ واصول الفقھ .ربط  .4
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 المحاضرات والقاء الدروس – 1ب
 ء الطلبة بما یفیدھم حول موضوع الدرس_ امال2
 _ المناقشات والحوارات داخل المحاضرة3

 طرائق التعلیم والتعلم      
 _ التدریس وإلقاء المحاضرات وتملیة الطلبة بما یخص الدرس المقرر1 

 _ المناقشة بین التدریسي والطلبة حول موضوع الدرس2
 س_ نقاش الطلبة فیما بینھم حول موضوع الدر3

 طرائق التقییم      
 _ االختبارات الیومیة1
 _ االختبارات الشھریة2
 _ حلقات المناقشة والدرس3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقاش بین التدریسي والطلبة -1ج
 خلق روح االخوة بین الطلبة -2ج
 فیما بین طبقات المجتمع المختلفة العمل على خلق وبیان وایضاح روح اللُحمة الوطنیة -3ج

 طرائق التعلیم والتعلم     
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 _استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة.4
 طرائق التقییم    

 االختبارات الیومیة. .1

 بارات الشھریة.االخت .2

 العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة. إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات     3
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 بناء الشخصیة االكادیمیة للطالب الجامعي -1د
 ي اختصاص بأحسن او اعلى كفاءة ممكنةتخریج طلبة ذو -2د
 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة -3د
   خلق جیل واعي متفھم قادر على اخذ موقعھ ضمن المجتمع الذي یعیش فیھ -4د

  20الصفحة   
  



  بنیة المقرر -11
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة /او املوضوع خمرجات التعليم املطلوبة الساعات االسبوع

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناسخة كان واخواهتا 12 ولاال
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناسخة العامل واملعمول 12 الثاين
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناسخة ضمري الشأن 12 الثالث
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناسخة هاحذف كان وامس 12 الرابع
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناسخة حذف كان بعد ان 12 اخلامس
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف العاملة عمل كان ما وال والت وان 12 السادس
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة ف العاملة عمل كاناحلرو  شروط عمل ما 12 السابع
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف العاملة عمل كان شروط عمل ال 12 الثامن
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف العاملة عمل كان شروط عمل الت وان 12 التاسع
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناقصة ةافعال املقارب 12 العاشر
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة االفعال الناقصة عسى الناقصة والتامة 12 احلادي عشر
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف املشبهة بالفعل ان واخواهتا 12 الثاين عشر
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف املشبهة بالفعل وجوب فتح مهزة انمواضع  12 الثالث عشر
 اختبار شهري

مواضع وجوب كسر مهزة  12 الرابع عشر
 ان

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف املشبهة بالفعل
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة احلروف املشبهة بالفعل جواز االمرين 12 اخلامس عشر
 تبار شهرياخ

اختبار يومي  حماضرة ومناقشةاالفعال اليت تنصب  ظن واخواهتا  12 السادس عشر
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 اختبار شهري مفعولني
االفعال اليت تنصب  شواهد االفعال التابعة هلا 12 السابع عشر

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
صب االفعال اليت تن التعليق وااللغاء 12 الثامن عشر

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
االفعال اليت تنصب  سقوط احد مفعويل ظن 12 التاسع عشر

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
االفعال اليت تنصب  سقوط مفعويل ظن 12 العشرون

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
االفعال املتعدية ملفعول  12 ناحلادي والعشرو 

 واحد
االفعال اليت تنصب 

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
االفعال اليت تنصب  االفعال املتعدية ملفعولني 12 الثاين والعشرون

 مفعولني
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
عدى اىل االفعال اليت تت اعلم وارى  12 الثالث والعشرون

 ثالثة مفاعيل
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
ماجيري جمرى اعلم وارى من  12 الرابع والعشرون

 االفعال
االفعال اليت تتعدى اىل 

 ثالثة مفاعيل
اختبار يومي  حماضرة ومناقشة

 اختبار شهري
ر يومي اختبا حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء الفاعل 12 اخلامس والعشرون

 اختبار شهري
السادس 
 والعشرون

اتصال الفعل بتاء التانيث  12
 الساكنة

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء
 اختبار شهري

مواضع وجوب تاخري  12 السابع والعشرون
 الفاعل او تقدمي املفعول به 

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء
 اختبار شهري

الثامن 
 12ووالعشرون

مواضع وجوب تقدمي  12
 الفاعل او تاخري املفعول به

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء
 اختبار شهري

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء النائب عن الفاعل 12 التاسع والعشرون
 اختبار شهري

 صياغة الفعل للمبين 12 الثالثون
 للمجهول

اختبار يومي  حماضرة ومناقشة املرفوعات من االمساء
 اختبار شهري
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 البنیة التحتیة -12

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

            اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا     
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 كتب النحو ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 googleموقع الباح العلمي على محرك البحث 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

بزیادة عدد من االیات ) النحو العربين الممكن تطویر المقرر الدراسي (م          

لكي یكون ھنالك أدراك علمي واسع لطلبة  ؛بأنواعھا التي یستوعبھا الطالبالقرانیة 

 .الثانیة من خالل مسیرتھم العلمیةالمرحلة 
 

 ولكم فائق الشكر واالمتنان
 
 
 
 
 
 

 المادةمدرس                                                                                            
 أ.د. محمد فرج توفیق   
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة االولى –حاسوب  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 13 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 بناء قاعدة علمية نظرية وعملية رصينة للطالب -1
 معرفة اساسيات تطبيقات الحاسوب واستخداماتها -2
 تحسين األداء العملي والنظري عند الطالب -3
 ة والبرمجيةتحسين معرفته بمكونات الحاسوب المادي -4
 القدرة على خلق مهارات وابداعات عملية -5
 
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف  المتاحة.التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المعرفة  األساسیة بأسس الحاسوب وتطبیقاتھ -1أ
 القدرة على استخدام برامج الحاسوب -2أ
 القدرة على التواصل مع العالم الخارجي -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التمكن من الحاسوب بقواعده واساسیاتھ – 1ب
 األداء العملي المتمیز -2ب
 التوسع في فھم لغات البرمجة التطبیقیة -3ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
 المحاضرة العلمیة والتطبیقیة -1
 التطبیقات المختبریة -2
 علمیة وتقدیم التقاریر العلمیةالنقاشات ال -3
 
 

 طرائق التقییم      
 االختبارات الشھریة والیومیة -1
 المشاركة في المحاضرات الیومیة العلمیة والعملیة -2
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 اثراء الملكات العلمیة للطالب بالحاسوب -1ج
 تطویر الملكات االثرائیة العملیة للطالب -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات -1
 الندوات  -2
 البحوث والتقاریر -3
 طرائق التقییم    
 

 االختبارات -1
 القدرة على المناقشة والتحلیل -2
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 البنیة التحتیة -12

 IC3كتب المقرر وكتب أخرى مساندة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اساسيات الحاسوب (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 الكتب والمراجع التي یوصى بھا                اـ 
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 IC3مجالت المهندس العربي واسس ال 

 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 ریة والعملیة للحاسوب وتطبیقاتھالثقافة العلمیة النظ -1د
 الثقافة العملیة المھاراتیة  -2د
 التمكن من ممارسة تعلیم الحاسوب -3د
    -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تحریر وشفوي ري/عملينظ مبادي الحاسوب  تعریف وبیان ساعات 10 االول
 تحریر وشفوي نظري/عملي مبادي الحاسوب  تعریف وبیان ساعات 10 الثاني

 تحریر وشفوي نظري/عملي مكونات الحاسوب تعریف وبیان ساعات 10 الثالث
 تحریر وشفوي نظري/عملي مكونات الحاسوب تعریف وبیان ساعات 10 الرابع

 تحریر وشفوي نظري/عملي سوبلغات الحا تعریف وبیان ساعات 10 الخامس
 تحریر وشفوي نظري/عملي لغات الحاسوب تعریف وبیان ساعات 10 السادس
 تحریر وشفوي نظري/عملي امن الحاسوب تعریف وبیان ساعات 10 السابع
 تحریر وشفوي نظري/عملي امن الحاسوب تعریف وبیان ساعات 10 الثامن
 تحریر وشفوي نظري/عملي نظم التشغیل تعریف وبیان ساعات 10 التاسع
 تحریر وشفوي نظري/عملي نظم التشغیل تعریف وبیان ساعات 10 العاشر

 تحریر وشفوي نظري/عملي أسس نظم التشغیل تعریف وبیان ساعات 10 الحادي عشر
 تحریر وشفوي نظري/عملي أسس نظم التشغیل تعریف وبیان ساعات 10 الثاني عشر
 تحریر وشفوي نظري/عملي تطبیقات نظم التشغیل بیانتعریف و ساعات 10 الثالث عشر
 تحریر وشفوي نظري/عملي تطبیقات نظم التشغیل تعریف وبیان ساعات 10 الرابع عشر
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

الواضحة والسهلة  التطبيقية والعمليةبإضافة بعض األمثلة ) احلاسوب(رر الدراسي من املمكن تطوير املق
من خالل  الوىل بأنواعها اليت يستوعبها الطالب؛ لكي يكون هنالك أدراك علمي واسع لطلبة املرحلة ا

 .مسريهتم العلمية
 مدرس المادة

 م.اوس محمود عبدهللا
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

ث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم التعلیم العالي والبحوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 أصول الفقھ / المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام الفصلي (فصل أول ، فصل ثاٍن) الفصل / السنة .5

 ) ساعة45( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 عداد ھذا الوصف تاریخ إ .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  .1
 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي. .2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. .3
 ألصولیة المتعلقة بالحكم الشرعي وأركانھ.تعریف الطلبة بالمصطلحات ا .4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. .5
 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج األحكام الشرعیة من ثنایاھا. .6
 تنمیة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوء دالالت األلفاظ.  .7
 م الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیةتعلی .8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. .9

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .یعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأركانھ   -1أ
 .ة وإعطائھا الوصف الشرعيكام من النصوص الشرعیة والقانونییوضح طرق استنباط األح   -2أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ   -3أ
   -4أ
   -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر  - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .تعالج المشكالت الفكریة المعاصر یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .یرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة - ٤ب
 .الفقھ یتقن قواعد أصول - ٥ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب 

  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .علة في المحاضرات الیومیةالمشاركة الفا- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي  -1ج
 .یشارك في المحافل العلمیة  -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .بحماس الحوار والنقد والنقاشیمارس   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 
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 .العصف الذھني- ٤ 
 .حل المشكالت- ٥ 

 الحوار. -6
 طرائق التقییم    
 .االختبارات الیومیة والشھریة- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .قاشیة من قبل الطلبةالحلقات الن- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة -۱د
 .الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة تعریف الطالب بأھمیة -۲د 
 .اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین -۳د 
 .االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ -٤د 
 .ة األصولیةالثقاف -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .ھأصولالفقھ والتمكن من ممارسة تعلیم  -۷د 
 .المعاصرة على المسائل الفقھیةتطبیق قواعد أصول الفقھ  -۸د 
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الحكم یعرف   3 1
األصولي وأقسامھ 

 إجماالً 

الحكم األصولي 
 وأقسامھ إجماالً 

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي

عالقة الحكم  یعرف  3 2
التكلیفي بالحكم 

 الوضعي

عالقة الحكم التكلیفي 
 بالحكم الوضعي

المحاضرة 
الواجبات 

 ةالیومی

 إعداد نشرة

یعرف أنواع الحكم  3 3
 التكلیفي إجماالً 

حكم التكلیفي أنواع ال
 إجماالً 

المحاضرة 
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

الواجب وعالقتھ  یعرف  الواجب 3 4
 بالفرض

المحاضرة 
 المناقشة

 إعداد نشرة

تقسیمات  یعرف  3 5
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 حل المشكالت

 اختبار یومي

تقسیمات  یعرف  3 6
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 التقریر

 بار یومياخت

تقسیمات  یعرف  3 7
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف المندوب،  3 8
 والمحرم

 المحاضرة المندوب، والمحرم
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف المحرم  3 9
 وأنواعھ

 المحاضرة المحرم وأنواعھ
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

یعرف المكروه،  3 10
 والمباح

 المحاضرة لمكروه، والمباحا
 التقاریر

 اختبار یومي

یعرف العزیمة  3 11
 والرخصة

 المحاضرة العزیمة والرخصة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف الرخصة  3 12
 وأنواعھا

المحاضرة  الرخصة وأنواعھا
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

یعرف  الحكم  3 13
الوضعي وأنواعھ 

 (السبب)

 محاضرةال السبب وأنواعھ
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف الشرط  3 14
 وتقسیماتھ

 المحاضرة الشرط وتقسیماتھ
 المناقشة

 المالحظة

 المحاضرة المانع وأقسامھ یعرف المانع وأقسامھ 3 15
 المناقشة

 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة -12
 باط في التشریع اإلسالميأصول األحكام وطرق االستن ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تألیف: األستاذ الدكتور حمد عبید الكبیسي
 أصول الفقھ في نسیجھ الجدید للدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) لتقاریر ،.... المجالت العلمیة ، ا( 
 كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع أعدادھا) مجلة -3
علم  تخصصرسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن  -4

 .)الحكم الشرعيأصول الفقھ (موضوعات 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 .scholar Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 المكتبة االفتراضیة. -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :خطة تطویر المقرر الدراسي-13
 :) بإضافة اآلتيأصول الفقھیر المقرر الدراسي (من الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 أ.م.د. محمود رجب محمد                                                                                                  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم وزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 أصول الفقھ / المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 ظام الفصلي (فصل أول ، فصل ثاٍن)الن الفصل / السنة .5

 ) ساعة45( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  .1
 مواكبة التطور الثقافي.توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم ل .2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. .3
 تعریف الطلبة بالمصطلحات األصولیة المتعلقة بالحكم الشرعي وأركانھ. .4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. .5
 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج األحكام الشرعیة من ثنایاھا. .6
 یة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوء دالالت األلفاظ. تنم .7
 تعلیم الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیة .8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. .9

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
من الربط بینھا وبین وصف المتاحة. والبد التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 والتقییم وطرائق التعلیم والتعلم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .یعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأركانھ   -1أ
 .ة وإعطائھا الوصف الشرعيكام من النصوص الشرعیة والقانونییوضح طرق استنباط األح   -2أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ   -3أ
   -4أ
   -5أ
   -6أ

  رر.مقالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر  - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .تعالج المشكالت الفكریة المعاصر یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیةیرفد دوائر الدولة  - ٤ب
 .یتقن قواعد أصول الفقھ - ٥ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب 

  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .لمناقشةطریقة ا- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .ت الیومیةاالختبارا- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .عيیؤمن بالتعاون في العمل الجما  -1ج
 .یشارك في المحافل العلمیة  -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 
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 .العصف الذھني- ٤ 
 .حل المشكالت- ٥ 

 الحوار. -6
 طرائق التقییم    
 .االختبارات الیومیة والشھریة- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .لقیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمةبناء الشخصیة ا -۱د
 .تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة -۲د 
 .اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین -۳د 
 .المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھااللتزام بأخالقیات  -٤د 
 .الثقافة األصولیة -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .ھأصولالفقھ والتمكن من ممارسة تعلیم  -۷د 
 .المعاصرة على المسائل الفقھیةتطبیق قواعد أصول الفقھ  -۸د 

  35الصفحة   
  



 بنیة المقرر-11

التعلم  مخرجات الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

المحكوم فیھ یعرف   3 1
(فعل المكلف من حیث 

ھو مقدور وغیر 
 مقدور)

فعل المكلف من حیث 
ھو مقدور وغیر 

 مقدور

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي

 المحكوم فیھ یعرف  3 2
(فعل المكلف من حیث 

حق إنھ حق ہلل أو 
 للعبد)

فعل المكلف من حیث 
إنھ حق ہلل أو حق 

 للعبد

المحاضرة 
الواجبات 

 ةالیومی

 إعداد نشرة

یعرف المحكوم علیھ  3 3
 وشروط التكلیف

المحكوم علیھ وشروط 
 التكلیف

المحاضرة 
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

یعرف األھلیة  3 4
وأقسامھا إجماالً، أھلیة 

 الوجوب وأنواعھا

 األھلیة وأقسامھا
، أھلیة الوجوب إجماالً 

 وأنواعھا

المحاضرة 
 المناقشة

 إعداد نشرة

أھلیة األداء  یعرف  3 5
وأنواعھا، األدوار التي 

 یمر بھا اإلنسان

أھلیة األداء وأنواعھا، 
األدوار التي یمر بھا 

 اإلنسان

 المحاضرة
 حل المشكالت

 اختبار یومي

یعرف عوارض  3 6
 األھلیة إجماالً 

 لمحاضرةا عوارض األھلیة
 التقریر

 اختبار یومي

العوارض التي  یعرف  3 7
تعدم أھلیة األداء 
 (النوم، واإلغماء)

العوارض التي تعدم 
 أھلیة األداء

 (النوم، واإلغماء)

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف العوارض التي  3 8
تعدم أھلیة األداء 

  (الجنون، والسكر) 

العوارض التي تعدم 
(الجنون،  أھلیة األداء

  والسكر) 

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف العوارض التي  3 9
تنقص أھلیة األداء 

(العتھ)، والعوارض 
التي توجب الحد من 
التصرفات (الغفلة، 

 والسفھ)

العوارض التي تنقص 
أھلیة األداء (العتھ)،  

والعوارض التي 
توجب الحد من 

التصرفات (الغفلة، 
 والسفھ)

 المحاضرة
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

یعرف عقود السفیھ  3 10
 وتصرفاتھ 

عقود السفیھ 
 وتصرفاتھ 

 المحاضرة
 التقاریر

 اختبار یومي

یعرف الحجر على  3 11
 السفیھ، والّدین

الحجر على السفیھ، 
 والّدین

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف المرض  3 12
والحقوق المتعلقة بمال 

 المریض

لحقوق المرض وا
 المتعلقة بمال المریض

المحاضرة 
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

یعرف تصرف  3 13
 المریض النافذ 

تصرف المریض 
 النافذ 

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة
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 البنیة التحتیة -12
 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تألیف: األستاذ الدكتور حمد عبید الكبیسي
 أصول الفقھ في نسیجھ الجدید للدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي (المصادر)  اجع الرئیسیة ـ المر2

 أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع  مجلة .1

 أعدادھا)
 تخصصرسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن  .2

 .)الحكم الشرعيأصول الفقھ (موضوعات علم 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 .scholar Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 المكتبة االفتراضیة. -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :خطة تطویر المقرر الدراسي-13
 :) بإضافة اآلتيأصول الفقھیر المقرر الدراسي (من الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 أ.م.د. محمود رجب محمد                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

یعرف تصرف  3 14
المریض الذي یمكن 

 إبطالھ بعد موتھ

تصرف المریض الذي 
 یمكن إبطالھ بعد موتھ

 المحاضرة
 المناقشة

 ظةالمالح

یعرف الحاكم ومعنى  3 15
 الحسن والقبح

الحاكم ومعنى الحسن 
 والقبح

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

   امتحان   16
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم التعلیم العالي وزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 أصول الفقھ / المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام الفصلي (فصل أول ، فصل ثاٍن) الفصل / السنة .5

 ) ساعة45( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 ریخ إعداد ھذا الوصف تا .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  .1
 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي. .2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. .3
 حات األصولیة المتعلقة بالحكم الشرعي وأركانھ.تعریف الطلبة بالمصطل .4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. .5
 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج األحكام الشرعیة من ثنایاھا. .6
 تنمیة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوء دالالت األلفاظ.  .7
 تعلیم الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیة .8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. .9

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .ركانھیعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأ   -1أ
 .ة وإعطائھا الوصف الشرعيكام من النصوص الشرعیة والقانونییوضح طرق استنباط األح   -2أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ   -3أ
   -4أ
   -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر  - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .تعالج المشكالت الفكریة المعاصر یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .یرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة - ٤ب
 .أصول الفقھ یتقن قواعد - ٥ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب 

  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .یةالواجبات الیوم- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .الفاعلة في المحاضرات الیومیة المشاركة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي  -1ج
 .یشارك في المحافل العلمیة  -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .مارس بحماس الحوار والنقد والنقاشی  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 
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 .العصف الذھني- ٤ 
 .حل المشكالت- ٥ 

 الحوار. -6
 طرائق التقییم    
 .االختبارات الیومیة والشھریة- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .ت النقاشیة من قبل الطلبةالحلقا- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة -۱د
 .أھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددةتعریف الطالب ب -۲د 
 .اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین -۳د 
 .االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ -٤د 
 .لثقافة األصولیةا -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .ھأصولالفقھ والتمكن من ممارسة تعلیم  -۷د 
 .المعاصرة على المسائل الفقھیةتطبیق قواعد أصول الفقھ  -۸د 
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الحكم یعرف   3 1
األصولي وأقسامھ 

 إجماالً 

الحكم األصولي 
 وأقسامھ إجماالً 

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي

عالقة الحكم  یعرف  3 2
التكلیفي بالحكم 

 الوضعي

عالقة الحكم التكلیفي 
 بالحكم الوضعي

المحاضرة 
الواجبات 

 ةالیومی

 إعداد نشرة

یعرف أنواع الحكم  3 3
 التكلیفي إجماالً 

اع الحكم التكلیفي أنو
 إجماالً 

المحاضرة 
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

الواجب وعالقتھ  یعرف  الواجب 3 4
 بالفرض

المحاضرة 
 المناقشة

 إعداد نشرة

تقسیمات  یعرف  3 5
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 حل المشكالت

 اختبار یومي

تقسیمات  یعرف  3 6
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 رالتقری

 اختبار یومي

تقسیمات  یعرف  3 7
 الواجب

 المحاضرة تقسیمات الواجب
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف المندوب،  3 8
 والمحرم

 المحاضرة المندوب، والمحرم
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف المحرم  3 9
 وأنواعھ

 المحاضرة المحرم وأنواعھ
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

یعرف المكروه،  3 10
 باحوالم

 المحاضرة المكروه، والمباح
 التقاریر

 اختبار یومي

یعرف العزیمة  3 11
 والرخصة

 المحاضرة العزیمة والرخصة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف الرخصة  3 12
 وأنواعھا

المحاضرة  الرخصة وأنواعھا
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

یعرف  الحكم  3 13
الوضعي وأنواعھ 

 (السبب)

 المحاضرة عھالسبب وأنوا
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف الشرط  3 14
 وتقسیماتھ

 المحاضرة الشرط وتقسیماتھ
 المناقشة

 المالحظة

 المحاضرة المانع وأقسامھ یعرف المانع وأقسامھ 3 15
 المناقشة

 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة -12
 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي مقررة المطلوبة ـ الكتب ال1

 تألیف: األستاذ الدكتور حمد عبید الكبیسي
 أصول الفقھ في نسیجھ الجدید للدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر
 ھا                اـ الكتب والمراجع التي یوصى ب

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع  مجلة .1

 أعدادھا)
 تخصصرسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن  .2

 .)الحكم الشرعيأصول الفقھ (موضوعات علم 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 .scholar Googleالعلمي على محرك البحث موقع الباحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 المكتبة االفتراضیة. -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :خطة تطویر المقرر الدراسي-13
 :) بإضافة اآلتيأصول الفقھیر المقرر الدراسي (من الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 م. د. عامر یاسین عیدان                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   امتحان   16

عطلة 
 نصف السنة

   عطلة نصف السنة  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم وزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 أصول الفقھ / المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي ل الحضور المتاحةأشكا .4

 النظام الفصلي (فصل أول ، فصل ثاٍن) الفصل / السنة .5

 ) ساعة45( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  .1
 مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي.توسیع  .2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. .3
 تعریف الطلبة بالمصطلحات األصولیة المتعلقة بالحكم الشرعي وأركانھ. .4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. .5
 استخراج األحكام الشرعیة من ثنایاھا.تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة و .6
 تنمیة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوء دالالت األلفاظ.  .7
 تعلیم الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیة .8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. .9

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم ادة القصوى من فرص مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستف

 البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .یعرف الطالب بالحكم الشرعي وأقسامھ وأركانھ   -1أ
 .ة وإعطائھا الوصف الشرعيكام من النصوص الشرعیة والقانونییوضح طرق استنباط األح   -2أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ   -3أ
   -4أ
   -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر  - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .لفكریة المعاصرتعالج المشكالت ا یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .یرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة - ٤ب
 .یتقن قواعد أصول الفقھ - ٥ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب 

  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 والتعلم طرائق التعلیم      

 .طریقة المحاضرة- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .نیةاستخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترو- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 قیمیة األھداف الوجدانیة وال -ج
 .یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي  -1ج
 .یشارك في المحافل العلمیة  -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 

  44الصفحة   
  



 

 .العصف الذھني- ٤ 
 .مشكالتحل ال- ٥ 

 الحوار. -6
 طرائق التقییم    
 .االختبارات الیومیة والشھریة- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 ظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة -۱د
 .تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة -۲د 
 .تھ المستقبلییناھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلب -۳د 
 .االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ -٤د 
 .الثقافة األصولیة -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .ھأصولالفقھ والتمكن من ممارسة تعلیم  -۷د 
 .المعاصرة على المسائل الفقھیةتطبیق قواعد أصول الفقھ  -۸د 
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

المحكوم فیھ یعرف   3 1
(فعل المكلف من حیث 

ھو مقدور وغیر 
 مقدور)

فعل المكلف من حیث 
ھو مقدور وغیر 

 مقدور

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي

 وم فیھالمحك یعرف  3 2
(فعل المكلف من حیث 

إنھ حق ہلل أو حق 
 للعبد)

فعل المكلف من حیث 
إنھ حق ہلل أو حق 

 للعبد

المحاضرة 
الواجبات 

 ةالیومی

 إعداد نشرة

یعرف المحكوم علیھ  3 3
 وشروط التكلیف

المحكوم علیھ وشروط 
 التكلیف

المحاضرة 
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

یعرف األھلیة  3 4
، أھلیة وأقسامھا إجماالً 

 الوجوب وأنواعھا

األھلیة وأقسامھا 
، أھلیة الوجوب إجماالً 

 وأنواعھا

المحاضرة 
 المناقشة

 إعداد نشرة

أھلیة األداء  یعرف  3 5
وأنواعھا، األدوار التي 

 یمر بھا اإلنسان

أھلیة األداء وأنواعھا، 
األدوار التي یمر بھا 

 اإلنسان

 المحاضرة
 حل المشكالت

 اختبار یومي

رف عوارض یع 3 6
 األھلیة إجماالً 

 المحاضرة عوارض األھلیة
 التقریر

 اختبار یومي

العوارض التي  یعرف  3 7
تعدم أھلیة األداء 
 (النوم، واإلغماء)

العوارض التي تعدم 
 أھلیة األداء

 (النوم، واإلغماء)

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف العوارض التي  3 8
تعدم أھلیة األداء 

  والسكر) (الجنون، 

العوارض التي تعدم 
أھلیة األداء (الجنون، 

  والسكر) 

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف العوارض التي  3 9
تنقص أھلیة األداء 

(العتھ)، والعوارض 
التي توجب الحد من 
التصرفات (الغفلة، 

 والسفھ)

العوارض التي تنقص 
أھلیة األداء (العتھ)،  

والعوارض التي 
د من توجب الح

التصرفات (الغفلة، 
 والسفھ)

 المحاضرة
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

یعرف عقود السفیھ  3 10
 وتصرفاتھ 

عقود السفیھ 
 وتصرفاتھ 

 المحاضرة
 التقاریر

 اختبار یومي

یعرف الحجر على  3 11
 السفیھ، والّدین

الحجر على السفیھ، 
 والّدین

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

رض یعرف الم 3 12
والحقوق المتعلقة بمال 

 المریض

المرض والحقوق 
 المتعلقة بمال المریض

المحاضرة 
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

یعرف تصرف  3 13
 المریض النافذ 

تصرف المریض 
 النافذ 

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة
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 البنیة التحتیة -12
 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ألستاذ الدكتور حمد عبید الكبیسيتألیف: ا
 أصول الفقھ في نسیجھ الجدید للدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
م اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع كلیة العلو مجلة .1

 أعدادھا)
 تخصصرسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن  .2

 .)الحكم الشرعيأصول الفقھ (موضوعات علم 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 .scholar Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 فتراضیة.المكتبة اال -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :خطة تطویر المقرر الدراسي-13
 :) بإضافة اآلتيأصول الفقھیر المقرر الدراسي (من الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .ل موضوعاألھداف السلوكیة في بدایة ك- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 عامر یاسین عیدانم. د.                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

یعرف تصرف  3 14
المریض الذي یمكن 

 إبطالھ بعد موتھ

تصرف المریض الذي 
 إبطالھ بعد موتھیمكن 

 المحاضرة
 المناقشة

 المالحظة

یعرف الحاكم ومعنى  3 15
 الحسن والقبح

الحاكم ومعنى الحسن 
 والقبح

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

   امتحان   16

  47الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ كلیة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 علم الكالم / المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلیة ( كورسات) الفصل / السنة .5

 ) ساعة60( (الكلي)یة عدد الساعات الدراس .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 الربط بین االصالة والمعاصرة -1

 االلمام باصول الدین بالمذاھب االسالمیة -2

 التعریف بالمصطلحات الكالمیة -3

 االھتمام بالمشتركات العقائدیة  -4

 احترام النصوص القطعیة وعدم التكلف والغلو في تأویل النص -5

 التفریق بین اصول العقیدة وفروعھا -6

 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  48الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 التعرف على المذاھب الكالمیة والعقدیة-1أ
 التوفیق بین المذاھب الكالمیة ( التأكید على المشتركات). -2أ
 التعف على دقیق الكالم وجلیلھ. -3أ
 ق االستنباط عند عالم الكالم .توضیح طر-4أ
 معرفة مصادر االستدالل والتلقي عند المتكلمین. -5أ

 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 التوقف عند النصوص القطعیة  – 1ب
 اتقان المنھجیة في اقرار المسائل الكالمیة -2
 التوفیق االدلة النقدیة والعقلیة . -3
 ئع واحداث وشواھد.تعزیز المباحث بوقا -4
 طرائق التعلیم والتعلم      
 المحاضرة . -1
 المناقشة والحوار. -2
 اعداد تقایر او بحوث ،طریقة استقرائیة ، استخدام التقنیة الحدیثة. -3

 
 طرائق التقییم      

 االختبارات الیومیة . -1
 االختبارات الشھریة . -2
 التقاریر والبحوث -3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 التأكید على وحدة الصف. -1ج
 تعزیز المواطنة واالخوة االسالمیة .-2ج
 التحلي باألخالق االسالمیة. -3ج
 تخریج اسوة حسنة عقدیا وسلوكیا.  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

حسن  -6ادارة الذات والوقت  -5الوصف الذھني  -4بحوث وتقاریر -3الندوات  -2المحاضرات  -1
 الحوار

 ئق التقییم طرا   
 قوة المالحظة . -4الحلقات النقاشیة  -3القدرة على المناقشة والتحلیل  -2اختبارات یومیة وشھریة  -1
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناًء الشخصیة القیادیة وتعزیز الثقة بالنفس . -1د
 اھمیة الوقت . -2د
 االھتمام بالمظھر والنظافة واالناقة .-3د
 االلتزام بأخالقیات المھنة .   -4د
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 بنیة المقرر -11

اسم الوحدة او  مخرجات التعلم الساعات االسبوع
 الموضوع

طریقة 
 طریقة التعلم التعلم

1-  2 
تعریف اصول الدین 
،واسماء ھذا العلم 

 واسبابھا
محاضرة  بحوث ممھدة

 اختبار یومي مناقشةو

2-  2 
تاریخ علم اصول الدین 

،وحالة العقائد في 
 العصور االسالمیة

تاریخ علم اصول 
 اختبار یومي محاضرة ومناقشة الدین

3-  2 
الفرق بین االسالم 

واالیمان وزیادة االیمان 
 ونقصھ واالدلة

االسالم 
 اختبار یومي محاضرة ومناقشة واالیمان

4-  2 

 التعرف على اصول الدین
عند السنة والشیعة 

والمقترنة مع التوضیح 
والمشتركات االصل 

 الدیني واالصل المذھبي

اصول الدین عند 
 حلقة نقاشیة محاضرة ومناقشة المذاھب االسالمیة

وجود هللا تعالى وادلتھ  2  -5
 حلقة نقاشیة محاضرة ومناقشة االلھیات تمھیدات وممھدات

6-  2 
دلیل الحدوث ،الوجوب 

ل ،الدور والتسلس
ادلة عقلیة –وبطالنھما 

 ونقلیة

ادلة وجود هللا 
 اعداد نشرة محاضرة ومناقشة تعالى

7-  2 
دلیل العنایة واالختراع 
،شواھد علمیة وادلة 

 نقلیة
 اختبار شھري واجب یومي البرھان العلمي

الدلیل الوجودي  االدلة العقلیة والنقلیة 2  -8
 اختبار شھري واجب یومي واالخالقي

اختبار  واجب یومي الصفات االلھیة تعریف عام بحوث ممھدة 2  -9
 شھري

 حلقة نقاشیة محاضرة الصفات النفسیة االدلة–العریف  2  -10

11-  2 
صفات القدم ،البقاء 
،الوحدانیة المخالفة 

 للحوادث ،القیام بالنفس
 حلقة نقاشیة محاضرة الصفات السلبیة

مذاھب العلماء  2  -12
 حلقة نقاشیة ضرةمحا الصفات الخیریة والمتكلمین واالدلة

13-  2 
التعریف ،االقسام 

،مایترتب من اثار على 
 االیمان بالصفات

صفات معاني 
 حلقة نقاشیة محاضرة والمعنویة

14-  2 
مذاھب المتكلمین في 
االدلة على الرؤیة في 

 الدنیا واالخرة
 حلقة نقاشیة محاضرة رؤیة هللا تعالى

 اختبار شھري محاضرة القضاء والقدر مذاھب المتكلمین واالدلة 2  -15
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 طریقة التقییم طریقة التعلم اسم الوحدة مخرجات التعلم الساعات االسبوع

حاجة العقل للنبوة  2 17
 حلقة نقاشیة محاضرة النبوة والرسالة ،ومناقشة منكري النبوات

تعریف النبي والرسول  2 18
 حلقة نقاشیة محاضرة النبوة ومھمتھا والوقوف بینھما

 حلقة نقاشیة محاضرة طرق اثبات النبوة لمعجزاتالوحي وا 2 19

فوائد وقوع االعراض  2 20
 البشریة على االنبیاء

بشریة االنبیاء 
 حلقة نقاشیة محاضرة والرسل

االدلة ،وعد االنبیاء  2 21
 والرسل

حكم االیمان 
 اختبار یومي محاضرة بالرسل

22 2 
صفات االنبیاء واالدلة 
مانقل عنھم بما یشعر 

 موحیھ
 اختبار شھري محاضرة مستلزمات النبوة

23 2 
التبلیغ 

،الفطانھ،الذكورة،السالمة 
 من النقائض واالدلة

صفات الرسل 
(علیھم السالم) 

 االخرى
 حلقة نقاشیة محاضرة

24 2 
التعریف ،انواعھ ،كیفیتھ 

والرد على المنكرین 
 وثباتھم

 حلقة نقاشیة محاضرة الوحي

25 2 

التعریف،والفرق بینھما 
وبین الكرامة 

،االستدراج،المعونھ 
 ،الكھانھ والشھادات

المعجزات 
 حلقة نقاشیة محاضرة واحكامھا

تعریف وممھداتداللة  2 26
 اختبار یومي محاضرة الیوم االخر وحكم االیمان

27 2 

بحث نفسي ،روحي 
تجریبي ،قراني ،احادیث 
التوبة ،الحاجة لالیمان 

 بھ

بحوث مؤیدة 
 نقاشیةحلقة  محاضرة لالخرة

 اعداد نشرة محاضرة عالم البرزخ مذاھب المتكلمین وادلتھم 2 28

29 2 
التعریف ،االسمء ،الكیفیة 
،الصور ،الحشر ،العرض 

 والحساب
 اعداد نشرة محاضرة الساعة

30 2 
المیزان ،العراو،اوصاف 
اھل الجنة والنار ،احكام 

 واالدلة
 اختبار یومي محاضرة الجنة والنار

اثر العقیدة على  الدینیة ، االثار 2 31
 اختبار شھري محاضرة االنسان
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 البنیة التحتیة -12

 العقیدة االسالمیة ومذاھبھا أ.د قحطان الدوري د.رشدي علیان ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 العقیدة االسالمیة  البن حبنكھ المیداني (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 . عبد الھادي الفضلي.الخالصة في علم الكالم د

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 االطاریح والرسائل العلمیة ضمن التخصص .-
 جامعة بغداد  –مجلة كلیة العلوم االسالمیة -
  

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 ي موقع البحث العلم -1
 المكتبة الشاملة. -2

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 اضافة بعض الشواھد واالمثلة من التاریخ االسالمي ،الماضي والحاضر . -
 االسئلة االفتراضیة نھایة كل موضوع. -
 االثار واالھداف القیمیة والسلوكیة في كل موضوع. -

 
 

 

 

 

 

 

 أ.د.عبدالكریم ھجیج طعمة 
 مدرس المادة                                                                              
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد –العلوم االسالمیة  كلیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الثالثة  - فقھ المعامالت اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا 4 (الكلي)الدراسیة  عدد الساعات .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 بناء قاعدة فقھیة .1
 تعریف الطالب بالمصطلحات فقھیة .2
 معرفة الطالب بانواع المذاھب والمدارس الفقھیة .3
 تدریب الطالب على دراسة المذاھب الفقھیة ومعرفتھ .4
 قھاعداد الطلبة لتدریس مادة االف .5
 تدریب الطالب على استخدام المصادر الفقھیة المتنوعة .6

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
متاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف الالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 المعرفة االساسیة بطریقة دراسة الفقھ االسالمي -1أ
 القدرة على تدریس العلوم الفقھیة-2أ
 القدرة على فھم الفقھ االسالمي -3أ
 ة بین المناھج الفقھیةالمقارن-4أ
 القدرة على التمثیل بالقواعد الفقھیة -5أ
 القدرة على معرفة االلفاظ الفقھیة  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التمكن من دراسة الفقھ االسالمي– 1ب
 التوسع في فھم المدراس الفقھیة – 2ب
 تأصیل المبادئ الفقھیة – 3ب
 ادئ الفقھیةتطبیق المب    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 المحاضرات العلمیة .1
 المناقشات العلمیة .2
 الواجبات الیومیة .3
 البحوث والتقاریر .4
 المجموعات الصغیرة .5

 طرائق التقییم      
 االختبارات الیومیة والشھریة .1
 المشاركة الفعالة في المحاضرات الیومیة .2
 المناقشات .3
 التقاریر .4

 یة والقیمیة األھداف الوجدان -ج
 تحلیل النصوص الفقھیة -1ج
 االستنباط-2ج
 االستقرار-3ج
 الحكم على صحة االدلة  -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات. .1
 الندوات .2
 البحوث والتقاریر .3
 العصف الذھني .4
 حل المشكالت .5
 طرائق التقییم    
 االختبارت. .1
 القدرة على المناقشة والتحلیل. .2
 تقنیات اخرى .3
 الحظات.الم .4
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 الثقافة الفقھیة -1
 الثقافة التأصیلیة-2
 التمكن من ممارسة التعالیم الفقھیة-3
 تطبیق القواعد الفقھیة   -4
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 البنیة التحتیة-12
 

 الفقه المقارن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

غني المبسوط للسرخسي، التمهيد البن عبد البر، المجموع للنووي، الم ـ المراجع الرئیسیة  (المصادر)2
البن قدامة، االستبصار للطوسي، المحلى البن حزم، البحر الزخار البن 

 المرتضى، الفقه على المذاهب الخمسة البن مغنية.

 بنیة المقرر-11

عدد  األسبوع
 الساعات

ات التعلم مخرج
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تمھید عن مفھوم فقھ  فقھ معامالت 4 األول
 المعامالت

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   معنى الوكالة  الوكالة 4 الثاني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   اقسامھا الوكالة 4 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   احكامھا  الودیعة 4 الرابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف بھا  الودیعة 4 الخامس
 ومشروعیتھا 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف بھا  اللقطة 4 السادس
 ومشروعیتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 تبار شھرياخ

محاضرة   حكمھا واقسامھا اللقطة 4 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف بھا  الجعالة 4 الثامن
 ومشروعیتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   احكامھا واقسامھا الجعالة 4 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   اھا ومشروعیتھامعن  الشركة 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   شروطھا واقسامھا الشركة 4 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   انواعھا الشركة 4 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   معناھا ومشروعیتھا االجارة 4 الثالث عشر
 مناقشة

 بار یومياخت
 اختبار شھري

محاضرة   انواعھا واقسامھا االجارة 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 ا ) .مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعداده .1
   رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ضمن تخصص فقه الجنايات. .2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  .1
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بعض األمثلة ) بإضافة فقھ المعامالتمن الممكن تطویر المقرر الدراسي (        

المعاصرة الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالب؛ لكي یكون ھنالك أدراك 

 من خالل مسیرتھم العلمیة.الثالثة علمي واسع لطلبة المرحلة 

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 محمود بندر علي محمد د . أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة  -جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 الشریعة القسم العلمي  / المركز .2

 آیات األحكام / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر / المرحلة .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

بیان االحكام الشرعیة التي تستبط من اآلیات القرآ نیة مع ذكر الخال ف  للفقھاء في ھذه االحكام  - 1

 بصورة اجمالیة .

م ومدارسھم الفقھیة  والتي وذكر آراء المفسرین والعلماء من حملة القرآن الكریم على اختالف مذاھبھ - 2

 یمكن من خاللھا ان یرجع الطالب الى المصادر االساسیة  التفصیلیة التي ھي من اسباب العلم والتوسع فیھ 

 تنمیة التفكیر العلمي الى طلبة الدراسات االولیة . – 3

 بناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتآلف . – 4

 توسیع مدارك الطلبة واغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي . – 5

 تطویر انماط التفكیر لدى الطلبة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم . – 6

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
بد من الربط بینھا وبین وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. وال

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .9

   األھداف المعرفیة -أ
 رآنقھیة للقالمقدمة االساسیة لالحكام الف-1أ
 رة على تدریس مادة آیات االحكام القد-2أ
 حكام الفقھیة من اآلیات القرانیةالقدرة على استنباط  اال -3أ

 ف في االحكام الشرعیة التفسیریةالمقارنة بین المذاھب  في اثر االختال-4
 معرفة االحكام التفسیریة الشرعیةالقدرة على  -5أ
 

  صة بالمقرر.األھداف المھاراتیة الخا  -ب 
 مكن من المادة التفسیریة الفقھیةالت– 1ب
 التوسع في فھم النصوص القرانیة  – 2ب
 لتاصیل للوقائع والحوادث النازلةا – 3ب
 التطبیق للقواعد التفسیریة  -4ب
  طرائق التعلیم والتعلم     

 
 المحاضرات العلمیة -1
 المناقشات -2
 البحوث والتقاریر-3
 
 

  طرائق التقییم     
 
 االختبارات الیومیة  والشھریة -1
 كة الفاعلة في المحاضرات الیومیةالمشار-2
 المناقشات-3
 التقاریر-4
 
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 تحلیل النصوص القرآنیة-1ج
 االستنباط واالستنتاج -2ج
 تقراءاالس-3ج
 صحة االدلة في االراء التفسیریة الحكم على  -4ج

  
  لیم والتعلمطرائق التع    

 
 البحوث والتقاریر -3الندوات  -2 المحاضرات  -1
 الوصف الذھني -4
 حل المشكالت-5
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  طرائق التقییم   
 
 اختبارات -1
 القدرة على المناقشة-2
 

 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة. بناء الشخصیة  .1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3

 یف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.االلتزام بأخالقیات المھنة والتعر .4
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 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مقدمة عن ایات  آیات االحكام 2 األول
 االحكام

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ھل البسملة آیة من  سورة الفاتحة 2 لثانيا
 القرآن

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حكم قراءة الفاتحة في  سورة الفاتحة 2 الثالث
 الصالة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

قراءة المأموم خلف  سورة الفاتحة 2 الرابع
 االمام

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 شھري اختبار

التوجھ الى الكعبة في  سورة البقرة  2 الخامس
 الصالة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

این ینظر المصلي في  سورة البقرة 2 السادس
 الصالة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السعي بین الصفا  سورة البقرة 2 السابع
 والمروة 

محاضرة  
 مناقشة

 ياختبار یوم
 اختبار شھري

حكم السعي بین  سورة البقرة 2 الثامن
 الصفا والمروة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

فریضة الصیام على  سورة البقرة 2 التاسع
 المسلمین 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ھل فرض على  سورة البقرة 2 العاشر
المسلمین صیام قبل 

 رمضان 

  محاضرة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

حكم المسافر  سورة البقرة 2
والمریض في 

 رمضان 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ھل االفطار للمریض  سورة البقرة 2 الثاني عشر
 رخصة أم عزیمة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحامل حكم  سورة البقرة 2 الثالث عشر
والمرضع في 

 رمضان 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اختالف المطالع في  سورة البقرة 2 الرابع عشر
 رمضان 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

مشروعیة القتال في  سورة البقرة 2
 االسالم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السادس 
 عشر

فرض الجھاد على  سورة البقرة 2
 المسلمین 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

السابع 
 عشر

ھل یباح القتال في  سورة البقرة 2
 الحرم 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الثامن 
 عشر

خطبة المرأة  سورة النساء 2
 واستحقاق المھر

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 شھري اختبار

  61الصفحة   
  



  البنیة التحتیة-12

  ایات االحكام ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 للقرطبي  -امع ألحكام القرآن  الج ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 محمد علي السایس.د-ات االحكامای

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )

  للطبرسي-مجمع البیان-
-،  محمد حسین الطباطبائي -المیزان في تفسیر القران-

 للصابوني-ایات االحكام

اللكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع ا
.... 

 ملتقى اھل القرآن0موقع االلوكة 
 كمال الحیدري-تفسیرالكاشف  محمد جواد مغنیة ،فھم القرآن

التاسع 
 عشر

محاضرة   حكم خطبة النساء سورة النساء 2
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

حكم المطلقة قبل  سورة النساء 2 العشرون
 الدخول

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الحادي 
 والعشرون

محاضرة   كتمان العلم الشرعي سورة آل عمران 2
 مناقشة

 اختبار یومي 
 تبار شھرياخ

الثاني 
 والعشرون

ھل اآلیة خاصة  سورة آل عمران 2
باحبار الیھود 
 والنصارى 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثالث 
 والعشرون

ھل یجوز اخذ االجر  سورة آل عمران 2
على تعلیم القرآن 

 وعلوم الدین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الرابع 
 نوالعشرو

قصر الصالة في  سورة النساء 2
 السفر 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

السفر الذي یبیح  سورة النساء 2
 قصر الصالة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

مقدار السفر الذي  سورة النساء 2
 تقصر فیھ الصالة 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السابع 
 والعشرون

احكام الوضوء  سورة المائدة 2
 والتیمم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثامن 
 والعشرون

ھل یجب الوضوء  سورة المائدة 2
 على غیر المحدث

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التاسع 
 والعشرون

مقدار مسح حكم و سورة المائدة 2
 الرأس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

حكم المریض  سورة المائدة 2 الثالثون
والمسافر اذا وجد 

 الماء

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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  خطة تطویر المقرر الدراسي-13

   
عمل جداول تي لھا  عالقة با لمادة المقرره لكثیر من المصطلحات التفسیریة الفقھیة ال اتذةتوجد خطة لالس

 لھا للطالب ب المادة التفسیریة الفقھیة  وتسھیلتھذی
 
 
 
 
 

 

 مدرس المنھج
 أ . م . د . أحمد وحید بردي
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 نموذج وصف المقرر

 

 د . مصطفى كاظم محمود:                                                      وصف المقرر

 

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلیة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2  

 أصول األحكام / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 15ساعات بحوث = 9ساعات محاضرات +  6 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 نمية التفكير العلمي لدى طلبة الدراسات األولية .ت -1
 بناء جيل من رواد المعرفة ممن يؤمنون بضرورة تعزيز مفاهيم التعايش والتآلف . -2
 مواكبة المؤسسات التعليمية التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمية األصيلة في مناهجها . -3
 مية القابلية الفكرية التحليلية لديهم .تطوير أنماط التفكير لدى طلبة الدراسات األولية وتن -4
 توسيع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور الثقافي . -5
 
 
 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خ
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 اطالع الطالب على كتاب قدیم في علم أصول الفقھ .-1أ
 لم أصول الفقھ وقواعده .اإلحاطة بع-2أ
 الوقوف على آراء العلماء في مسائل علم أصول الفقھ وقواعده . -3أ
 ربط القواعد األصولیة في علم أصول الفقھ بالواقع المعاصر .-4أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر . -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 لیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر .تدریب العقل على التح- 1ب
 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . - 2ب
 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة . - 3ب
 میة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة .    رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعال    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
استخدام التقنیات الحدیثة وبعض  -4الطریقة االستقرائیة .  -3طریقة المناقشة .  -2الطریقة اإللقائیة .  -1

 مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة .
 
 

 طرائق التقییم      
 االختبارات الشھریة. -2االختبارات الیومیة .  -1
 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة .   -3
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة . -1ج
 دھم كقادة مستقبلیین  .تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدا -2ج
 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع . -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 ورش العمل والحلقات النقاشیة .  -2الحوار ، النقد والنقاش بین الطلبة .  -1
 لتطبیق .ا -3                                  

 
 

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة . -3 االختبارات الشھریة . -2االختبارات الیومیة .-1  :طرائق التقییم    
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 طرائق التقییم :
 االختبارات الیومیة .-1
 االختبارات الشھریة . -2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة . -3
 

 ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). المنقولةالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة . -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة . -2د
 ظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین .اھتمام الطالب األكادیمي بم -3د
   االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ . -4د
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 قییمطریقة الت طریقة التعلیم

محاضرة   تمھید عن األدلة أدلة األحكام الشرعیة  6      األول   
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

األدلة التشریعیة  6      الثاني   
المتفق علیھا بین 

 الجمھور 
 أوالً : الكتاب :

محاضرة   تعریف الكتاب
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

بنزول القرآن  التعریف 6       الثالث  
 الكریم  

 نزول القرآن منجما 
 وحجیة الكتاب

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بداللة الكتاب  6      الرابع   
 على األحكام

األحكام التي جاء بھا 
 القرآن

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بخصائص  6      الخامس   
 التشریع القرآني

اإلجمال والعموم ، قلة 
التكالیف ، عدم الحرج 

. 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالسنة  ثانیاً : السنة 6      السادس   
 وحجیتھا .

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بتقسیمات  6      السابع   
 السنة

محاضرة   قسیمات السنةت
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالعمل بخبر  6      الثامن   
 اآلحاد

حجیة العمل بخبر 
 اآلحاد

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بالسنة من  6      التاسع  
حیث األحكام التي 

 جاءت بھا

األحكام التي جاءت 
 بھا السنة

  محاضرة
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

ثالثاً : التعریف  6     العاشر  
 باإلجماع

تعریف اإلجماع 
 وأنواعھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

التعریف باإلجماع  6    
 الصریح

حجیة اإلجماع 
 الصریح

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الثاني    
 عشر

رابعاً : التعریف  6    
 بالقیاس

تعریف القیاس 
 وحجیتھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بشروط  6      الثالث عشر
 القیاس

التكلم عن شروط 
 القیاس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الرابع    
 عشر

محاضرة   شروط العلة التعریف بالعلة 6     
 مناقشة

 ختبار یومي ا
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

محاضرة   مسالك العلة التعریف بمسالك العلة 6    
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السادس 
 عشر

التعریف باألدلة  6    
التشریعیة التي اختلف 

 فیھا جمھور العلماء 
 أوالً : االستحسان

تعریف االستحسان 
 وحجیتھ ، وأنواعھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة وأنواعھتعریف المصالح ،  رسلةثانیاً : المصالح الم 6     السابع عشر
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة -12

 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الدكتور حمد عبید الكبیسياألستاذ تألیف : 

 الكریم زیدان . كتاب الوجیز للدكتور عبد (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد ( جمیع أعدادھا  -1
. ( 
رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه ضمن تخصص علم  -2

 أصول الفقھ .  
مواقع االنترنیت  ب ـ المراجع االلكترونیة،

.... 
 .  Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -

 
 
 
 
 

تعریف المصلحة المرسلة  ،  التعریف باالستصالح 6      الثامن عشر
 وحجیتھ

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة
 اختبار شھري

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة تعریف العرف ، وأقسامھ . ثالثاً : التعریف بالعرف 6      التاسع عشر
 اختبار شھري

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة شروط العرف ، وحجیتھ . التعریف بشروط العرف 6      العشرون
 اختبار شھري

الحادي 
 والعشرون

التعریف بتغیر األحكام  6     
 بتغیر العرف

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة حكام بتغیر العرف .تغیر األ
 اختبار شھري

الثاني 
 والعشرون

رابعاً : التعریف بسد  6     
 الذرائع

تعریف سد الذرائع ، 
 وأقسامھ .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة
 اختبار شھري

الثالث 
 والعشرون

التعریف بسند األخذ بسد  6     
 الذرائع

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة ئع .سند األخذ بسد الذرا
 اختبار شھري

الرابع 
 والعشرون

خامساً : التعریف  6     
 باالستصحاب

تعریف االستصحاب ، 
 وحجیتھ .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

سادساً : التعریف بقول  6     
 الصحابي

تعریف قول الصحابي 
 وحجیتھ .

 اختبار یومي  قشةمحاضرة  منا
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

سابعاً : التعریف بعمل  6     
 أھل المدینة .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة حجیة عمل أھل المدینة .
 اختبار شھري

السابع 
 والعشرون

ثامناً : التعریف بشرع  6     
 من قبلنا .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة شرع من قبلنا
 شھري اختبار

الثامن 
 والعشرون

التعریف باألحكام شرع  6     
 من قبلنا .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة أحكام شرع من قبلنا
 اختبار شھري

التاسع 
 والعشرون

االختالف في النوع الثالث  6     
 من األحكام .

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة االستدالل
 اختبار شھري

 اختبار یومي  محاضرة  مناقشة مناقشة األدلة األدلة مناقشة 6      الثالثون
 اختبار شھري
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 :خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

من الممكن تطویر المقرر الدراسي ( أصول األحكام ) بإضافة بعض األمثلة الواضحة والسھلة بأنواعھا التي 
لك أدراك علمي واسع لطلبة المرحلة الثالثة من خالل یستوعبھا الطالب ، وذلك لعدم وجودھا ، لكي یكون ھنا

 مسیرتھم العلمیة . 
 
 

 ولكم فائق الشكر والتقدیر .                                        
 
 
 
 
 
 
 

 منھجمدرس ال                                                                                                         
 م . د . مصطفى كاظم محمود                                                                                              
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ةكلیة العلوم اإلسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 الشریعةقسم  / المركز علمي القسم ال .2

 یخ النقد األدبي / المرحلة الثالثةتار  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ) ساعة3( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .لعلمي والذوقي لدى طلبة الدراسات األولیةتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلف والنظرة الموضوعیةیؤمنون بضرو بناء جیل من رواد المعرفة ممن  .2

 .األصیلة في مناهجهامواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 .لقابلیة الفكریة التحلیلیة لدیهمتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافي والمعرفيلوماتهم توسیع مدارك الطلبة وٕاغناء مع .5

لب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

   ھداف المعرفیةاأل -أ
 اطالع الطالب على كتاب في تاریخ النقد .  .1
 النقد وفنونھ. اإلحاطة بعلم  .2
 .النقد  في مسائل  النقادالوقوف على آراء  .3
 المعاصر. الثقافي بالواقعفیة التعامل معھا المسائل النقدیة وكیربط  .4
  من واقعنا المعاصر.وشواھد نقدیة استعمال أمثلة  .5

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. .1

 عاب المنھج . أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استی عمالاست .2

 المعاصرة.والثقافیة تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة  .3

   اإلسالمیة.اللغویة ورفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم  .4

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 طریقة االستقرائیة.ال .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .3

 االختبارات الشھریة. .4

 اللغة العربیة والنقدیة من قبل الطلبة. إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .5

  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة.  .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع. .3

 طرائق التعلیم والتعلم     
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 قد والنقاش بین الطلبة.الحوار، الن .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  -1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة.-2

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین.-3

  ات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.االلتزام بأخالقی-4
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

النقد تمھید عن مفھوم  النقد تعریفھ 3 األول
 ومادتھ  ومقوماتھ

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

مفھوم الناقد وصفاتھ  تعریف الناقد 3 الثاني
 وواجباتھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

مظاھر النقد قي  نشأة النقد 3 الثالث
 العصر الجاھلي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النقد في العصر  3 الرابع
 اإلسالمي

موقف اإلسالم من 
 لشعر واألدب والنقدا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النقد في العصر  3 الخامس
 األموي

النقد اللغوي ، أسس 
 المفاضلة بین الشعراء

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أثر الروایة والتدوین  3 السادس
 في الحركة النقدیة

أثر البیئة في الشاعر 
ي ولغتھ، أثر ابن أب
 عتیق في النقد

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النقد األدبي في القرن  3 السابع
 الثاني

النقد التأثري والنقد 
 المنھجي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النقد األدبي في القرن  3 الثامن
 الثالث

ظھور المؤلفات 
 النقدیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 شھري اختبار

 3 التاسع
كتاب طبقات فحول 
الشعراء/ ابن سالم 

 الجمحي

مفھوم الطبقة الشعریة 
 وأسسھا ومقوماتھا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

قضیة الوضع  مسائل نقدیة 3 العاشر
 واالنتحال

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   لفظ والمعنىقضیة ال موقف الجاحظ النقدي 3 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 3 الثاني عشر
كتاب الشعر 

والشعراء/ ابن قتیبة 
 الدینوري

التعریف بالكتاب 
ومنھجھ ونظرتھ إلى 

 اللفظ والمعنى

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النزاع بین الشعر  مسائل نقدیة 3 الثالث عشر
 القدیم والحدیث

  محاضرة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب البدیع / البن  3 الرابع عشر
محاضرة   نظریة البدیع المعتز

 مناقشة
 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   فنون البدیع  مسائل نقدیة 3 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب عیار الشعر/  3 السادس عشر
 طباطبا العلويالبن 

وم الشعر عند ابن مفھ
 طباطبا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

عملیة اإلبداع الشعري  مسائل نقدیة 3 السابع عشر
 والذوق الفني

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب نقد الشعر /  3 الثامن عشر
 قدامة بن جعفر

االتجاه المنطقي 
 والفلسفي عند قدامة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-12

محاضرات في تاریخ النقد عند العرب / الدكتورة ابتسام مرھون  ـ الكتب المقررة المطلوبة1
 الصفار والدكتور ناصر حالوي

 (المصادر)ـ المراجع الرئیسیة 2
 مقاالت في تاریخ النقد / د. داوود سلوم .1

 تاریخ النقد األدبي عند العرب / د. إحسان عباس .2
 اءة في النقد القدیم / د. بسیوني عبد الفتاحقر .3

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد ( جمیع أعدادھا )  .3
. 

رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن تخصص اللغة 
 العربیة وآدابھا.

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  ....

 

 مسائل نقدیة 3 التاسع عشر
مفھوم الشعر وأركانھ 

ونعوتھ، الغلو 
 والمبالغة في الشعر

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب الموازنة /  3 العشرون
 اآلمدي

منھج الموازنة، 
الصراع النقدي في 
 أبي تمام والبحتري

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 تبار شھرياخ

 السرقات الشعریة مسائل نقدیة 3 الحادي والعشرون
محاضرة  

 مناقشة
 اختبار یومي
 اختبار شھري

الوساطة / القاضي  3 الثاني والعشرون
 الجرجاني

معركة النقد في 
 المتنبي

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 مسائل نقدیة 3 الثالث والعشرون

البیئة واثرھا على 
ر والشاعر؛ الشع

معاییر الجودة 
 الشعریة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب الحماسة/  3 الرابع والعشرون
محاضرة   نظریة عمود الشعر للمرزوقي

 مناقشة
 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب دالئل اإلعجاز/  3 الخامس والعشرون
محاضرة   نظریة النظم  عبد القاھر الجرجاني

 مناقشة
 اختبار یومي
 اختبار شھري

كتاب العمدة / البن  3 السادس والعشرون
 رشیق القیرواني

النظرة المتكاملة 
 للشعر

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أھمیة الشعر عند  مسائل نقدیة 3 السابع والعشرون
 العرب 

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

منھاج البلغاء/  كتاب 3 الثامن والعشرون
 حازم القرطاجني

نظریة المحاكاة 
 والتخییل

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   آراؤه النقدیة ابن خلدون 3 التاسع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تھیئة لالمتحانات  مسائل نقدیة 3 الثالثون
 النھائیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 بار شھرياخت
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 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 

) بإضافة ن الممكن تطویر المقرر الدراسي (تاریخ النقد األدبي عند العربم        

؛ وكذلك بھا الطالبالواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعالمعاصرة  بعض األمثلة

لكي یكون  االعتماد على الكتب والمناھج الحدیثة التي تواكب تطور الفكر والثقافة

 .الثالثة من خالل مسیرتھم العلمیةھنالك أدراك علمي واسع لطلبة المرحلة 
 

 ولكم فائق الشكر واالمتنان
 
 
 
 
 
 

 المنهج ةمدرس                                                                                           
 د. أنوار سعید جواد . أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة / المركز علمي القسم ال .2

 ثالثة/ المرحلة ال سیاسة شرعیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نةالفصل / الس .5

 8  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات األولية. ةالعلمينمية القدرات ت .1
 بناء جيل من رواد المعرفة ممن يؤمنون بضرورة تعزيز مفاهيم التعايش والتآلف. .2
 ؤمن بالمبادئ اإلسالمية األصيلة في مناهجها.مواكبة المؤسسات التعليمية التي ت .3
 تطوير أنماط التفكير لدى طلبة الدراسات األولية وتنمية القابلية الفكرية التحليلية لديهم. .4
 وتأهيلهم لمواكبة التطور الثقافي.رفدهم بالمعلومات مدارك الطلبة و عزيز ت .5

 
 
 

 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف تعلم المبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 لم والتقییموطرائق التعلیم والتع مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة األ -أ
 .القدیمة في التعریف بالسیاسة الشرعیة وتطبیقاتھا العملیة اطالع الطالب على المصادر -1أ .1
 .اإلحاطة بعلم السیاسة الشرعیة .2
 .ء في مسائل تطبیقات السیاسة الشرعیةالوقوف على آراء العلما .3
 المعاصر.بالواقع ربط المسائل التطبیقیة في السیاسة الشریعة  .4
 

 

 مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. .- 1ب
 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  .2
 كالت الفكریة المعاصرة.تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المش .3
 رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 بات والبرامج االلكترونیة.استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكت
 
 

 طرائق التقییم      
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة.3
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة.-1ج .1

 لبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین.تعریف الط .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
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 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق.
 
 

 طرائق التقییم    
 ختبارات الیومیة.اال .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1-1د

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3
 وجھ.االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن  .4
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 بنیة المقرر-11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تمھید عن مفھوم  السیاسة الشرعیة 4 األول
 السیاسة الشرعیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ھمیتھا وادلتھا بیان ا تعریف السیاسة الشرعیة     4 الثاني
 الشرعیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مصادرھا وضوابطھا اسس السیاسة الشرعیة 4 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

بیان السیاسة الشرعیة  اولیات السیاسة الشرعیة 4 الرابع
 في حفظ الدولة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

معرفة النظام السیاسي  4 الخامس
 المعاصر

محاضرة   اھمیتھ وادلتھ
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   نظامھا وشروطھا مفھوم الدولة وادارتھا 4 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

العالقة بین االسالم  4 السابع
 والسیاسة

محاضرة   اسسھا وضوابطھا
 مناقشة

 ياختبار یوم
 اختبار شھري

محاضرة    تعریفھا وتبیانھا التربیة السیاسیة 4 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف  بالحریة  4 التاسع
 السیاسیة

محاضرة   اھمیتھا وضوابطھا
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تطبیق مبدا الشورى   الشورى في االسالم   4 العاشر
 في االسالم

  محاضرة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االدارة في النظام  4 الحادي عشر
 السیاسي االسالمي

محاضرة   تطبیقاتھا
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حمایة االقلیات  حقوق االقلیات واالجانب 4 الثاني عشر
 واالجانب

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة    مشاھدة التطبیق وال 4 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة    التطبیق والمشاھدة 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة    التطبیق والمشاھدة 4 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة    التطبیق والمشاھدة 4 السادس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 ار شھرياختب

التھیئة لالمتحانات  4 السابع عشر
 النھائیة

محاضرة   ــــــــــــــــــ
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة -12

 اضواء على السیاسة الشرعیة / د. سعد بن مطر العتبي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 (الحكم والدولة ) / محمد مباركنظام االسالم  ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد ( جمیع أعدادھا  .1
. ( 

رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن تخصص نظام  .2
 االسالم /سیاسة شرعیة.

راجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ الم
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 

) بإضافة بعض األمثلة المعاصرة الدراسي (سیاسة شرعیة من الممكن تطویر المقرر

علمي الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالب؛ لكي یكون ھنالك أدراك 

 من خالل مسیرتھم العلمیة.واسع لطلبة المرحلة الثالثة 

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 
 

 

 

                                                                                           
 مدرس المنهج

 د.يسرى جلوب مدلول.م
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 
 

 جامعة بغداد/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة / المركز علميالقسم ال .2

 فقه المعامالت / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ) ساعة6( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 :أھداف المقرر .8

 .لدى طلبة الدراسات األولیة لعلميتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

 .األصیلة في مناهجهامواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 .لیة لدیهملقابلیة الفكریة التحلیتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم  .5

 
 

متوقعة من الطالب وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال یوفر      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ - أ
 

 اطالع الطالب على كتاب قدیم في فقھ الجنایات. .1
 أحكامھا.و فقھ الجنایات اإلحاطة بعلم  .2
 فقھ الجنایات وأحكامھا. لماء في مسائل الوقوف على آراء الع .3
 بالواقع المعاصر. المسائل الفقھیة الجنائیةربط  .4
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر.  .5

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1

 س یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . استخدام أكثر من طریقة في التدری .2

 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة. .3

  رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 ناقشة.طریقة الم .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة. إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

 
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.  .3
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 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 ).يالشخص لتطورلمتعلقة بقابلیة التوظیف واالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3

 لتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.اال .4
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مخرجات التعلم  الساعاتعدد  األسبوع
 المطلوبة

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

 محاضرة  تعریف البیع ومشروعیتھ 8 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   طھاركان البیع وشرو 8 الثاني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   صیغة عقد البیع 8 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   العاقدان 8 الرابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   المعقود علیھ (محل العقد) 8 الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الخیارات 8 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   خیار الشرط 8 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   خیار العیب 8 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الربا والقرض 8 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الربا 8 العاشر
 مناقشة

 بار یومياخت
 اختبار شھري

محاضرة   القرض 8 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   السلم 8 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   عقد الرھن  8 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   اركان الرھن وشروطھ 8 الرابع عشر
 مناقشة

 ر یومياختبا
 اختبار شھري

محاضرة   صیغة الرھن 8 الخامس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   العاقدان 8 السادس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   محل العقد(المعقود علیھ) 8 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

  محاضرة شروط للرھن بھ 8 الثامن عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   شروط المرھون 8 التاسع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   احكام الرھن 8 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-11
 

 العانيفقه المعامالت / د. محمد رضا عبد الجبار  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ابراهيم فاضل الدبو -

المبسوط للسرخسي، التمهيد البن عبد البر، المجموع للنووي، المغني  (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
البن قدامة، االستبصار للطوسي، المحلى البن حزم، البحر الزخار البن 

 المرتضى، الفقه على المذاهب الخمسة البن مغنية.
 یوصى بھا                اـ الكتب والمراجع التي 

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .3
   .المعامالت طاريح الدكتوراه ضمن تخصص فقهأرسائل الماجستير و  .4
 الفقه االسالمي وادلته .أ . د وهبة الزحيلي .5

االنترنیت  ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  .2

 
 
 

محاضرة   اثر القبض على عقد الرھن 8 الحادي والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

احكام الرھـن حالة بقاء  8 العشرونالثاني و
 العین المرھونة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   انتھاء الرھـن 8 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تعریف الوكالة ودلیل  8 الرابع والعشرون
 مشروعیتا

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   اركان الوكالة وشروطھا 8 والعشرون الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   صیغة الوكالة 8 السادس والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   شروط الموكل 8 السابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   شروط الوكیل 8 الثامن والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   شروط الموكل فیھ 8 التاسع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   مراجعة 8 الثالثون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

 ) بإضافة بعض األمثلةن الممكن تطویر المقرر الدراسي (فقھ الجنایاتم        

لكي یكون ھنالك أدراك  ؛الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالبالمعاصرة 

 .الرابعة من خالل مسیرتھم العلمیةع لطلبة المرحلة علمي واس
 

 ولكم فائق الشكر واالمتنان
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                               
 ة شاكر رشید الشیخليحیزوم. د. أ                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلیة العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

    قسم الشریعة / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الرابعة/ أصول الفقه اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

  النظام السنوي الفصل / السنة .5

 ) ساعة90( (الكلي)اعات الدراسیة عدد الس .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیهم. -1

 توسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافي. -2

 ة عند الطالب.بناء قاعدة أصولی -3

 تعریف الطلبة بالمصطلحات األصولیة المتعلقة بطرق االستنباط لألحكام من األلفاظ. -4

 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت، وتعمیق فهمهم لها. -5

 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج الدالالت اللفظیة منها. -6
 اط األحكام الشرعیة من هذه الدالالت.استنبكیفیة تنمیة قدرات الطلبة على   -7
 تدریب الطلبة االستخدام المتنوع للمصادر والمراجع العلمیة. -8
 إعداد الطلبة لتدریس هذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیها بعد التخرج. -9

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ف المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10
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   :ھداف المعرفیةاأل -أ
 یعرف الطالب القواعد األساسیة لعلم أصول الفقھ. -1أ
 یربط المسائل األصولیة في علم أصول الفقھ بالواقع المعاصر.  -2أ
 یوضح طرق استنباط األحكام من النصوص الشرعیة والقانونیة.  -3أ
 یقارن بین المذاھب في أثر االختالف في النصوص الشرعیة. -4أ
 ھ. یعطي أمثلة لقواعد أصول الفق -5أ
 یبین دالالت األلفاظ وطرق االستنباط. -6أ

  مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف  -ب 
 یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. -1ب
 یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج.  -2ب
 یار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة.یطور قدرة الطالب على اخت -3ب
 یرفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. -4ب
 یتقن قواعد أصول الفقھ. -5ب
 یعمل بثقة بالقواعد القانونیة. -6ب
 یؤصل للوقائع والحوادث النازلة. -7ب
     الفقھ.یراقب تطبیق قواعد أصول  -8ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة المحاضرة. .1
 طریقة المناقشة. .2
 .الطریقة االستقرائیة .3
 طریقة حل المشكالت. .4
 الواجبات الیومیة. .5
 البحوث والتقاریر. .6
 المجموعات الصغیرة. .7
 نیة.استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترو .8

 طرائق التقییم      
 االختبارات الیومیة. .1
 االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي ). .2
 المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة. .3
 التقاریر. .4
 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة.   .5
  :األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 یؤمن بالتعاون في العمل الجماعي. -1ج         
 یشارك في المحافل العلمیة. -2ج         
 یقیم صحة األدلة عند الترجیح. -3ج         

 یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش. -4ج
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات. .1
 الندوات. .2
 البحوث والتقاریر. .3

  88الصفحة   
  



 
 
 
 

 .العصف الذھني .4
 حل المشكالت. .5
 ار.الحو .6

 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة والشھریة. .1
 القدرة على المناقشة والتحلیل. .2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3
 تقییمات األقران. .4
 المالحظة. .5

 :(المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي):المنقولةالتأھیلیة المھارات العامة و -د    
 شخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة. بناء ال -1د
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. -2د
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. -3د
 قیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.االلتزام بأخال -4د
 الثقافة األصولیة. -5د
 الثقافة التأصیلیة. -6د
 التمكن من ممارسة تعلیم أصول الفقھ. -7د
 تطبیق قواعد أصول الفقھ في الحیاة المعاصرة. -8د
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 بنیة المقرر-11

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

1 3 

یقسم مراتب داللة األلفاظ من 
حیث الوضوح واإلبهام الى 

ثمانیة أقسام لكل منهما أربعة 
 أقسام بحسب درجة القوة

مراتب داللة األلفاظ 
على المعاني من 

 حیث الوضوح واإلبهام

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبار یومي
 

2 3 
یعرف كال من الظاهر والنص 

 ویمثل لهما ویبین حكمهما
 الظاهر والنص

 المحاضرة
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

3 3 
یعرف كال من المفسر والمحكم 

 ویمثل لهما ویبین حكمهما
 المحاضرة المفسر والمحكم

 المناقشة
 حلقة نقاشیة

4 3 
یعرف كال من الخفي والمشكل 

 المحاضرة الخفي والمشكل هماویمثل لهما ویبین حكم
 المناقشة

 اختبار یومي

5 3 
یعرف كال من الظاهر والنص 

 المجمل والمتشابه ویمثل لهما ویبین حكمهما

 المحاضرة

حل 

 المشكالت

 إعداد نشرة

6 3 

األلفاظ من حیث داللتها یقسم 

الى أربعة أقسام على المعاني 

 متفق علیها وقسم مختلف فیه

األلفاظ من حیث 
لتها على المعاني دال

 وطرق تلك الدالالت

 المحاضرة
 

 التقاریر

 اختبار یومي

7 3 

یعرف كال من عبارة النص 

وٕاشارته ویمثل لهما ویبین 

 حكمهما

عبارة النص وٕاشارة 
 النص

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

8 3 

یعرف كال من داللة النص 

واقتضائه ویمثل لهما ویبین 

 حكمهما

ء داللة النص واقتضا
 النص

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري
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9 3 

یعرف مفهوم المخالفة ویبین 

انواعه ویمثل لها ویبین خالف 

العلماء في حكم العمل به 

 وشروط العمل به

 مفهوم المخالفة
 المحاضرة
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

10 3 

األلفاظ من حیث ما یقسم 

الى ثالثة تشتمل علیه وصفته 

 أقسام 

ن حیث ما األلفاظ م
 تشتمل علیه وصفته

 المحاضرة
 

 التقاریر

 اختبار یومي

11 3 
یعرف الخاص ویمثل له ویبین 

 المحاضرة الخاص حكمه
 المناقشة

 إعداد نشرة

12 3 
یعرف العام ویمثل له ویبین 

 حكم العام –العام  حكمه
 المحاضرة
الواجبات 

 الیومیة

 اختبار یومي

13 3 

عرف التخصیص ویعدد أنواعه ی

قسامه ویمثل لها ویبین وأ

 الخالف في التخصیص
 المحاضرة تخصیص العام

 المناقشة
 اختبار یومي

14 3 
یعرف المشترك وأسباب وجوده 

 المحاضرة المشترك في اللغة وقواعده
 المناقشة

 المالحظة

 المحاضرة حكم المشترك یبین حكم المشترك والخالف فیه 3 15
 المناقشة

 اختبار شھري

   امتحان   16

عطلة 
نصف 
 الســنة

   عطلة نصف الســنة  

17 3 
یعرف المطلق والمقید ویبین 

حكمهما ویمثل لهما ویوضح 
 المحاضرة المطلق والمقید

 المناقشة
 اختبار یومي
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حاالت حمل المطلق على 

 المقید والخالف فیها

18 3 

األلفاظ من حیث یعرف 

ویبین  استعمالها في المعاني

 اقسامها

یث األلفاظ من ح
 استعمالها في المعاني

 المحاضرة
 
 

الطریقة 
 االستقرائیة

 اختبار یومي

19 3 
یعرف الحقیقة ویبین أنواعها 

 المحاضرة الحقیقة وقواعدها
 المناقشة

 اختبار یومي

20 3 
یعرف المجاز ویبین أنواعه 

 المحاضرة المجاز وقواعده
 المناقشة

 المالحظة

21 3 

 الصریح والكنایة یعرف

ویمثل لهما ویبین  واقسامهما

 حكمهما
 المحاضرة الصریح والكنایة

 المناقشة
 اختبار یومي

 صیغ التكلیف یبین صیغ التكلیف  3 22
 المحاضرة
العصف 
 الذھني

 اختبار شھري

23 3 
یعرف االمر ویبین صیغه 

 المحاضرة األمر ویمثل لها ویبین حكمه وقواعده
 المناقشة

 اختبار یومي

24 3 
صیغه  یعرف النهي ویبین

 المحاضرة النهي ویمثل لها ویبین حكمه وقواعده
 المناقشة

 اختبار یومي

25 3 
یبین حروف المعاني ویمثل لها 

 المحاضرة حروف المعاني ویوضح الخالف في استعمالها
 التقاریر

 المالحظة

26 3 
یمثل لها ویوضح الخالف في 

 المحاضرة الفاء الواو، استعمالها
 المناقشة

 اختبار یومي

 المحاضرة الباء بل، أو، ثم،یمثل لها ویوضح الخالف في  3 27
 المناقشة

 المالحظة
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 البنیة التحتیة -12

 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 تألیف: الدكتور حمد عبید الكبیسي والدكتور صبحي محمد جمیل

 مصطفى ابراهیم الزلمي. أصول الفقه للدكتور  -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 .المظفرأصول الفقه للشیخ محمد رضا   -2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
( 

 .( جمیع أعدادها )مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد 
  الفقه أصول طاریح الدكتوراه ضمن تخصص علمأرسائل الماجستیر و  

 .( موضوعات دالالت األلفاظ وطرق االستنباط )
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 

 االنترنیت ....
 .Google scholarموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 .المكتبة الشاملة -2
 المكتبة االفتراضیة. -3
4-  Google classroom  

 
 

 استعمالها

28 3 

یعرف التعارض والترجیح ویبین 

طرقه وشروطها والخالف في 

 الطرق

التعارض وطرق 
 الترجیح

 المحاضرة
الطریقة 
 االستقرائیة

 اختبار یومي

29 3 
یعرف النسخ ویعدد شروطه 

 المحاضرة أنواعه تعریفه، :النسخ لخالف فیهوانواعه وحكمه وا
 المناقشة

 اختبار یومي

30 3 

یعرف مقاصد الشریعة مبینا 

الضروریات والحاجیات 

 والتحسینیات ویمثل لها

مقاصد الشریعة 
 اإلسالمیة

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار یومي

31 3 
یعرف االجتهاد والتقلید وشروط 

 داالجتهاد والتقلی المجتهد والمقلد
 المحاضرة

حل 
 المشكالت

 اختبار شھري

   امتحان   32
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 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

 المقرر الدراسي ( أصول الفقـھ ) بإضافة اآلتي:من الممكن تطویر 
 األمثلة والتطبیقات المعاصرة. -1
 النشاطات. -2
 األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع. -3
 األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع. -4
 مخططات المفاھیم.  -5

 
 
 مدرس المنھج                                                                                           

 أ.م.د. محمد ریاض فخري                                                                                              
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 الفقھ المقارن / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 4  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تنمية التفكير العلمي لدى طلبة الدراسات األولية. .1
 رفة ممن يؤمنون بضرورة تعزيز مفاهيم التعايش والتآلف.بناء جيل من رواد المع .2
 مواكبة المؤسسات التعليمية التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمية األصيلة في مناهجها. .3
 تطوير أنماط التفكير لدى طلبة الدراسات األولية وتنمية القابلية الفكرية التحليلية لديهم. .4
 ماتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور الثقافي.توسيع مدارك الطلبة وإغناء معلو  .5

 
 
 

 

علم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات الت
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 اطالع الطالب على كتاب قدیم في الفقھ المقارن العبادات. .1
 فقھ المقارن. اإلحاطة بعلم  .2
 ت.فقھ المقارن والعبادا الوقوف على آراء العلماء في مسائل  .3
 ربط المسائل الفقھیة المقارنة بالواقع المعاصر. .4
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر. .5

 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر. .1
 نھج . استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب الم .2
 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة. .3
 رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 لتقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة.استخدام ا .4
 
 

 طرائق التقییم      
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة..3
 
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع. .3
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
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 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 عمل والحلقات النقاشیة.ورش ال .2

 التطبیق. .3
 
 

 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 یة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة. بناء الشخصیة القیاد -1د

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3
 تعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.االلتزام بأخالقیات المھنة وال .4
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 بنیة المقرر .10

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تمھید عن مفھوم فقھ  فقھ المقارن 4 األول
 المقارن/العبادات

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 ختبار شھريا

معنى النیة والتسمیة  فرائض الوضوء 4 الثاني
 وغسل الكفین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

غسل الوجھ وغسل  المضمضة واالستنشاق 4 الثالث
 الیدین ومسح الراس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

شرائط الجمعة  صالة الجمعة 4 الرابع
 الوجوب والصحة

حاضرة  م
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الجامع ،الجماعة بعدد  4 الخامس
 معین

اذن السلطان 
،الوقت،الخطبة قبل 

 الصالة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حكم المسبوق في  اتحاد الجمعة 4 السادس
 صالة الجمعة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االذان االول یوم  فر یوم الجمعةحكم الس 4 السابع
 الجمعة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

نوع   صالة المسافر 4 الثامن
السفر،مسافتھ،نیة 
 قطع ھذه المسافة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مجاوزة عمران البلد عدم غلبة حال السفر 4 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 ار شھرياختب

محاضرة   الجمع بین الصالتین  قصر الصالة 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   احكام تتعلق بالزكاة انقضاء حكم السفر 4 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   زكاة الدین الزكاة في مال القاصر 4 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 ر شھرياختبا

حكم الزكاة بالنسبة للمدین  4 الثالث عشر
 والدائن

اخراج القیمة في 
 الزكاة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخمس:الغنائم،الكنوز  4 الرابع عشر
،المعادن،الصید 

 ومایخرج من البحر

محاضرة   اموال اخرى 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

صوم یوم الشك وحكم  تعلق بالصوماحكام ت 4 الخامس عشر
 صومھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الرؤیة التي یثبت بھا  وسائل ثبوت الھالل 4 السادس عشر
 الھالل

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ شركة الوجوه 4 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التفریق لالعسار 4 الثامن عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة  .11

 الفقھ المقارن / أ.د. ھاشم جمیل. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

المبسوط للسرخسي، التمهيد البن عبد البر، المجموع للنووي، المغني  ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
البن قدامة، االستبصار للطوسي، المحلى البن حزم، البحر الزخار البن 

 البن مغنيةالمرتضى، الفقه على المذاهب الخمسة 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
   رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ضمن تخصص فقه الجنايات. .2

یت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترن
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 4 التاسع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 4 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 4 الحادي والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 4 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 4 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

اثر الحساب الفلكي في  4 الرابع والعشرون
 ثبوت الھالل

من یلزمھ حكم ثبوت 
 الھالل

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السفر،المرض،عدم  صوم اصحاب االعذار 4 الخامس والعشرون
 اطاقة الصوم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 ختبار شھريا

محاضرة   تعریفھ وماھیتھ الحمل والرضاع 4 السادس والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   تعریفھ وتبیانھ االكراه والنسیان 4 السابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

احكام تتعلق بالحج  4 الثامن والعشرون
 واالضحیة

اضرة  مح -----------------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

حكم اداء الحج بعد  4 التاسع والعشرون
 الوجوب

محاضرة   --------------------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تھیئة لالمتحانات  االضحیة وشروطھا 4 الثالثون
 النھائیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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العبادات) بإضافة بعض األمثلة -من الممكن تطویر المقرر الدراسي (الفقھ المقارن

المعاصرة الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالب؛ لكي یكون ھنالك أدراك 

 لة الرابعة من خالل مسیرتھم العلمیة.علمي واسع لطلبة المرح

 
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                           
 مدرس المنهج

 أ.م.د.قصي سعيد احمد
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

لعلوم التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلیة اوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم الشریعة    / المركز علمي القسم ال .2

 أصول الفقھ/ المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام السنوي (فصل أول ، فصل ثاٍن) الفصل / السنة .5

 ) ساعة90( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 داف المقررأھ .8

 لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم.تطویر أنماط التفكیر  .1
 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور الثقافي. .2
 بناء قاعدة أصولیة عند الطالب. .3
 األحكام من األلفاظ.تعریف الطلبة بالمصطلحات األصولیة المتعلقة بطرق استنباط  .4
 تمكین الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعمیق فھمھم لھا. .5
 تدریب الطلبة على دراسة النصوص الشرعیة واستخراج الدالالت اللفظیة منھا. .6
 تنمیة قدرات الطلبة على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة على ضوءھذه الدالالت.  .7
 لمصادر والمراجع العلمیةتعلیم الطلبة االستخدام المتنوع ل .8
 إعداد الطلبة لتدریس ھذه المادة في المؤسسات التربویة التي سیعملون فیھا بعد التخرج. .9

جازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إی
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 .یعرف الطالب القواعد األساسیة لعلم أصول الفقھ  -1أ
 .یة في علم أصول الفقھ بالواقع المعاصریربط المسائل األصول  -2أ
 .یوضح طرق استنباط األحكام من النصوص الشرعیة والقانونیة  -3أ
 .یقارن بین المذاھب في أثر االختالف في النصوص الشرعیة  -4أ
 .یعطي أمثلة لقواعد أصول الفقھ  -5أ
   .یبین دالالت األلفاظ وطرق االستنباط  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .یدرب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر  - 1ب
  .یستخدم أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج - ۲ب
  .تعالج المشكالت الفكریة المعاصر یطور قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي - ۳ب
  .د دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیةیرف - ٤ب
  .یعمل بثقة بالقواعد القانونیة- ٦ب .یتقن قواعد أصول الفقھ - ٥ب
  .یؤصل للوقائع والحوادث النازلة - ۷ب
 .یراقب تطبیق قواعد أصول الفقھ - ۸ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .ةطریقة المحاضر- ۱
 .طریقة المناقشة- ۲ 
 .الطریقة االستقرائیة- ۳ 
 .طریقة حل المشكالت- ٤ 
 .الواجبات الیومیة- ٥ 
 .البحوث والتقاریر- ٦ 
 .المجموعات الصغیرة- ۷ 
 .استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة- ۸ 
 

 طرائق التقییم      
 .االختبارات الیومیة- ۱
 .)االختبارات الشھریة ( امتحانین في كل فصل دراسي- ۲ 
 .المشاركة الفاعلة في المحاضرات الیومیة- ۳ 
 .التقاریر- ٤ 
 .إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات أصول الفقھ من قبل الطلبة- ٥ 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .في العمل الجماعيیؤمن بالتعاون   -1ج
 .یشارك في المحافل العلمیة  -2ج
 .یقیم صحة األدلة عند الترجیح  -3ج
 .یمارس بحماس الحوار والنقد والنقاش  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المحاضرات- ۱
 .الندوات- ۲ 
 .البحوث والتقاریر- ۳ 
 .العصف الذھني- ٤ 
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 .حل المشكالت- ٥ 
 الحوار. -6
 ئق التقییم طرا   
 .االختبارات الیومیة والشھریة- ۱
 .القدرة على المناقشة والتحلیل- ۲ 
 .الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة- ۳ 
 .تقییمات األقران- ٤ 
 .المالحظة– ٥ 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة -۱د
 .تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة -۲د 
 .اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین -۳د 
 .زام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھااللت -٤د 
 .الثقافة األصولیة -٥د 
 .الثقافة التأصیلیة -٦د 
 .التمكن من ممارسة تعلیم أصول الفقھ -۷د 
 .تطبیق قواعد أصول الفقھ في الحیاة المعاصرة -۸د 
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 بنیة المقرر-11

ات التعلم مخرج الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یقسم مراتب داللة  3 1
األلفاظ من حیث 

الوضوح واإلبھام إلى 
ثمانیة أقسام، لكل 
منھما أربعة  أقسام 
 بحسب درجة القوة

مراتب داللة األلفاظ 
من  على المعاني 

 حیث الوضوح
 واإلبھام

المحاضرة 
 المناقشة

 ختبار یوميا

یعرف كالً من الظاھر  3 2
والنص ویمثل لھما 

 ویبین حكمھما

المحاضرة  الظاھر والنص
الواجبات 

 ةالیومی

 اختبار یومي

یعرف كالً من المفسر  3 3
والمحكم ویمثل لھما 

 ویبین حكمھما

المحاضرة  المفسر والمحكم
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

یعرف كالً من الخفي  3 4
لھما  والمشكل ویمثل

 ویبین حكمھما

المحاضرة  الخفي والمشكل
 المناقشة

 اختبار یومي

یعرف كالً من المجمل  3 5
والمتشابھ ویمثل لھما 

 ویبین حكمھما

 المحاضرة المجمل والمتشابھ
 حل المشكالت

 إعداد نشرة

یقسم األلفاظ من حیث  3 6
داللتھا على المعاني 
إلى أربعة أقسام متفق 
علیھا وقسم مختلف 

 ھفی

األلفاظ من حیث 
داللتھا على المعاني 
 وطرق تلك الدالالت

 المحاضرة
 التقریر

 اختبار یومي

یعرف كالً من عبارة  3 7
النص وإشارتھ ویمثل 

 لھما ویبین حكمھما

عبارة النص وإشارة 
 النص

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف كالً من داللة  3 8
النص واقتضائھ ویمثل 

 مالھما ویبین حكمھ

داللة النص واقتضاء 
 النص

 المحاضرة
 المناقشة

 اختبار شھري

یعرف مفھوم المخالفة  3 9
ویبین أنواعھ ویمثل 

لھا ویبین خالف 
األصولیین في حكم 
العمل بھ وشروط 

 العمل بھ

 المحاضرة مفھوم المخالفة
العصف 
 الذھني

 حلقة نقاشیة

یقسم األلفاظ من حیث  3 10
ما تشتمل علیھ وصفتھ 

 ثالثة أقسامإلى 

األلفاظ من حیث ما 
 تشتمل علیھ وصفتھ

 المحاضرة
 التقاریر

 اختبار یومي

 إعداد نشرة المحاضرة الخاصیعرف الخاص ویمثل  3 11
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 المناقشة لھ ویبین حكمھ
یعرف العام ویمثل لھ  3 12

 ویبین حكمھ
المحاضرة  العام ــ حكم العام

الواجبات 
 الیومیة

 اختبار یومي

تخصیص یعرف ال 3 13
ویعدد أنواعھ وأقسامھ 

ویمثل لھا ویبین 
الخالف في 
 التخصیص

 المحاضرة تخصیص العام
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف المشترك  3 14
وأسباب وجوده في 

 اللغة وقواعده

 المحاضرة المشترك
 المناقشة

 المالحظة

یبین حكم المشترك  3 15
 والخالف فیھ

 المحاضرة حكم المشترك
 المناقشة

 ر شھرياختبا

   امتحان   16

عطلة 
 نصف السنة

   عطلة نصف السنة  

یعرف المطلق والمقید  3 17
ویمثل لھما ویبین 
حكمھما ویشرح 

حاالت حمل المطلق 
 على المقید

 المحاضرة  المطلق والمقید
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

یعرف األلفاظ من  3 18
حیث استعمالھا في 

 المعاني ویبین أقسامھا

من حیث األلفاظ 
 استعمالھا في المعاني

المحاضرة 
الطریقة 
 االستقرائیة

 اختبار یومي

یعرف الحقیقة ویبین  3 19
 أنواعھا وقواعدھا

 المحاضرة الحقیقة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف المجاز ویبین  3 20
 أنواعھ وقواعده

 المحاضرة المجاز
 المناقشة

 المالحظة

یعرف الصر یح  3 21
ما والكنایة وأقسامھ

ویمثل لھما ویبین 
 حكمھما 

 المحاضرة  الصریح والكنایة
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

 المحاضرة صیغ التكلیف یبین صیغ التكلیف 3 22
العصف 
 الذھني

 اختبار شھري

الصفحة   
105 

 
  



 
 

 البنیة التحتیة -12
 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تألیف: األستاذ الدكتور حمد عبید الكبیسي
 الجدید للدكتور مصطفى إبراھیم الزلميأصول الفقھ في نسیجھ  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر

یعرف األمر ویبین  3 23
صیغھ ویمثل لھا ویبین 

 حكمھ وقواعده

 المحاضرة األمر
 المناقشة

 إعداد نشرة

ین یعرف النھي ویب 3 24
صیغھ ویمثل لھا ویبین 

 حكمھ وقواعده

 المحاضرة النھي
 المناقشة

 اختبار  یومي

یبین حروف المعاني  3 25
ویمثل لھا ویوضح 
 الخالف في استعمالھا

 المحاضرة حروف المعاني
 التقاریر

 المالحظة

یمثل لھا ویوضح  3 26
 الخالف في استعمالھا

 المحاضرة الواو، الفاء
 المناقشة

 مياختبار  یو

یمثل لھا ویوضح  3 27
 الخالف في استعمالھا

 المحاضرة ثم، أو، بل، الباء
 المناقشة

 المالحظة

یعرف التعارض  3 28
والترجیح ویبین طرق 

دفع التعارض 
وشروطھا والخالف 

 في الطرق

المحاضرة  التعارض وطرق دفعھ
الطریقة 
 االستقرائیة

 اختبار یومي

یعرف النسخ ویعدد  3 29
اعھ شروطھ وأنو

 وحكمھ والخالف فیھ

 المحاضرة  النسخ، تعریفھ، أنواعھ
 المناقشة

 حلقة نقاشیة

یعر ف مقاصد  3 30
الشریعة مبیناً 
الضروریات 
والحاجیات 

والتحسینیات ویمثل 
 لھا

مقاصد الشریعة 
 اإلسالمیة

 المحاضرة
 المناقشة

 إعداد نشرة

یعرف االجتھاد  3 31
والتقلید وشروط 
 المجتھد والمقلد

 المحاضرة جتھاد والتقلیداال
 حل المشكالت

 اختبار شھري

   امتحان   32
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 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة بغداد (جمیع أعدادھا) مجلة
م عل تخصصرسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن 

 أصول الفقھ (موضوعات دالالت األلفاظ وطرق االستنباط)

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 .scholar Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -1
 المكتبة الشاملة. -2
 المكتبة االفتراضیة. -3
 .Google classroomالمنصة اإللكترونیة  -4

 :الدراسي خطة تطویر المقرر-13
 :) بإضافة اآلتيیر المقرر الدراسي (أصول الفقـھمن الممكن تطو

 .األمثلة والتطبیقات المعاصرة- ۱ 
 .النشاطات- ۲ 
 .األسئلة اإلثرائیة في نھایة كل موضوع- ۳ 
 .األھداف السلوكیة في بدایة كل موضوع- ٤ 
 .مخططات المفاھیم- ٥ 

   
 

 مدرس المنھج                                                                                                         
 م. د. عامر یاسین عیدان                                                                                                  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 
 

 ةكلیة العلوم االسالمیعلمي / وزارة التعلیم العالي والبحث ال المؤسسة التعلیمیة .1

 الشریعةقسم  / المركز علميالقسم ال .2

 اصول الفقه / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعیا ) ساعة6( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 :أھداف المقرر .8

 .لعلمي لدى طلبة الدراسات األولیةتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

 .األصیلة في مناهجهامواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 .ابلیة الفكریة االستنباطیة لدیهملقتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم  .5

 
 

متوقعة من الطالب یوفر وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.

الصفحة   
108 

 
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ - ب
 اطالع الطالب على كتاب قدیم في اصول الفقھ . .1
 اصول الفقھ. اإلحاطة بعلم  .2
 .  اصول الفقھ وطرق استنباطھا آراء العلماء في مسائل الوقوف على .3
 .تأصیل المسائل االصولیة وربطھا بالواقع المعاصر .4
 . لمسائل اصول الفقھأمثلة من واقعنا المعاصر تطبیقات .5

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1

 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  .2

 تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة. .3

  رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 
 مطرائق التعلیم والتعل     

 
 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 لعلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة.ا إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       

 
 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین. .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.  .3
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 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 ).يالشخص لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورألخرى االمھارات االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 كبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین.اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األ .3

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

علم اصول ھید عن تم اصول الفقھ 6 األول
 الفقھ

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الوضوح واقسامھ دالالت االلفاظ  6 الثاني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   المبھم واقسامھ دالالت االلفاظ 6 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   حنفیةمسلك ال طرق دالالت االلفاظ 6 الرابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مسلك المتكلمین طرق دالالت االلفاظ 6 الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مفھوم المخالفة المفھوم واقسامھ 6 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اضرة  مح الخاص واحكامھ االلفاظ من حیث الشمول 6 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   العام واحكامھ   االلفاظ من حیث الشمول  6 الثامن
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   المشترك واحكامھ االلفاظ من حیث الشمول 6 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االلفاظ من حیث االطالق  6 العاشر
 والتقید

محاضرة   مطلق ال 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االلفاظ من حیث االطالق  6 الحادي عشر
 والتقید

محاضرة   المقید
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االلفاظ من حیث  6 الثاني عشر
 استعمالھا في المعاني

محاضرة   الحقیقة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ن حیث االلفاظ م 6 الثالث عشر
 استعمالھا في المعاني

محاضرة   المجاز
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االلفاظ من حیث  6 الرابع عشر
 استعمالھا في المعاني

محاضرة   الصریح والكنایة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

تمھید في صیغ  صیغ التكلیف  6 الخامس عشر
 التكلیف

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 بار شھرياخت

محاضرة   ------------ االمر            6 السادس عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ النھي 6 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النھي واثره في المنھي  6 الثامن عشر
 عنھ

محاضرة   ــــــــــــــــــ
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 التاسع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

 اختبار یومي محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 العشرون

الصفحة   
111 

 
  



 
 البنیة التحتیة-12
 

 اصول االحكام وطرق االستنباط / أ.د. حمد عبيد الكبيسي. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

المستصفى للغزالي ،االحكام برهان للجويني ،  اصول السرخسي ،  ال (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
 لآلمدي ، اصول الفقه للحلي ، ارشاد الفحول .

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
   .صص اصول الفقهدكتوراه ضمن تخطاريح الأرسائل الماجستير و  .2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 
 
 
 

 اختبار شھري مناقشة
محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الحادي والعشرون

 مناقشة
 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الواو ، الفاء ، ثم حروف المعاني 6 الرابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   أو ، بل ، الباء حروف المعاني 6 الخامس والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الجمع بین  التعارض وطرق دفعھ 6 السادس والعشرون
 المتعارضین

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   -------------- الترجیح 6 عشرونالسابع وال
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   -------------- النسخ 6 الثامن والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   -------------- انواع النسخ 6 التاسع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تھیئة لالمتحانات  المتحانات النھائیةتھیئة ل 6 الثالثون
 النھائیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 خطة تطویر المقرر الدراسي   .13
   

) طرق استنباط النصوص –ن الممكن تطویر المقرر الدراسي (اصول الفقھ م        

واضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا البإضافة بعض التطبیقات الفقھیة المعاصرة 

بتأصیل المسائل  لكي یكون ھنالك أدراك علمي واسع على المسائل االصولیة ، الطالب

 .الرابعة من خالل مسیرتھم العلمیةلطلبة المرحلة  االصولیة وتطبیقات  الفقھ علیھا
 

 الشكر واالمتنان ولكم منا فائق
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 د. محمد جاسم محمد زوید . ب
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 وصف المقررنموذج 

 
 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 الشریعةقسم  / المركز علميالقسم ال .2

 الفقه المقارن / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي كال الحضور المتاحةأش .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ) ساعة6( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 :أھداف المقرر .8

 .لعلمي لدى طلبة الدراسات األولیةتنمیة التفكیر ا .1

 . رة تعزیز مفاهیم التعایش والتآلفبناء جیل من رواد المعرفة ممن یؤمنون بضرو  .2

 .األصیلة في مناهجهامواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤمن بالمبادئ اإلسالمیة  .3

 .لقابلیة الفكریة التحلیلیة لدیهمتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم  .5

 
 
 
 

متوقعة من الطالب یوفر وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةقد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم  ا إذا كانعمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم قررممخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األأ.
 

 اطالع الطالب على كتاب قدیم في الفقھ المقارن العبادات. -1
 مقارن.فقھ ال اإلحاطة بعلم  -2
 .العباداتو مقارنفقھ ال الوقوف على آراء العلماء في مسائل  -3
 بالواقع المعاصر.المسائل الفقھیة المقارنة ربط  -4
 من واقعنا المعاصر. استعمال أمثلة  -5

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر.  .1

 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  .2

 الت الفكریة المعاصرة.تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات التي تعالج المشك .3

  رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 طرائق التعلیم والتعلم     
 

 الطریقة اإللقائیة. .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

والبرامج استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات  .4

 االلكترونیة.

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة. إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       
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 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 مكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلیین.تعریف الطلبة ب .2

 العمل على إیضاح مفھوم التقارب الوطني رغم اختالف اللھجات واللغات في ذات المجتمع.  .3

    
 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 
 

 ارات الیومیة.االختب .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 
 

 ).يالشخص لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1

 لب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة.تعریف الطا .2

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 المقرربنیة  -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تمھید عن مفھوم فقھ  مقارنفقھ ال 6 األول
 المقارن/العبادات

 محاضرة 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

النیة والتسمیة معنى  فرائض الوضوء 6 الثاني
 وغسل الكفین

اضرة  مح
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

غسل الوجھ وغسل  المضمضة واالستنشاق 6 الثالث
 الیدین ومسح الراس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

شرائط الجمعة  صالة الجمعة 6 الرابع
 الوجوب والصحة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 الجامع ،الجماعة بعدد 6 الخامس
 معین

اذن السلطان 
،الوقت،الخطبة قبل 

 الصالة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حكم المسبوق في  اتحاد الجمعة 6 السادس
 صالة الجمعة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

االذان االول یوم  حكم السفر یوم الجمعة 6 السابع
 الجمعة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 بار شھرياخت

نوع   صالة المسافر 6 الثامن
السفر،مسافتھ،نیة 
 قطع ھذه المسافة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   مجاوزة عمران البلد عدم غلبة حال السفر 6 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الجمع بین الصالتین  قصر الصالة 6 العاشر
 مناقشة

 ار یومياختب
 اختبار شھري

محاضرة   احكام تتعلق بالزكاة انقضاء حكم السفر 6 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   زكاة الدین الزكاة في مال القاصر 6 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حكم الزكاة بالنسبة للمدین  6 الثالث عشر
 والدائن

في اخراج القیمة 
 الزكاة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخمس:الغنائم،الكنوز  6 الرابع عشر
،المعادن،الصید 

 ومایخرج من البحر

محاضرة   اموال اخرى 
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

صوم یوم الشك وحكم  احكام تتعلق بالصوم 6 الخامس عشر
 صومھ

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 شھري اختبار

الرؤیة التي یثبت بھا  وسائل ثبوت الھالل 6 السادس عشر
 الھالل

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ شركة الوجوه 6 السابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التفریق لالعسار 6 الثامن عشر
 مناقشة

 بار یومي اخت
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-12
 

 الفقه المقارن / أ.د. هاشم جميل. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

المبسوط للسرخسي، التمهيد البن عبد البر، المجموع للنووي، المغني  (المصادر) المراجع الرئیسیة ـ 2
البن قدامة، االستبصار للطوسي، المحلى البن حزم، البحر الزخار البن 

 المرتضى، الفقه على المذاهب الخمسة البن مغنية.
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) جالت العلمیة ، التقاریر ،.... الم( 
 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
   .الجنايات طاريح الدكتوراه ضمن تخصص فقهأرسائل الماجستير و  .2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 التاسع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 العشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الحادي والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الثاني والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   ــــــــــــــــــ التطبیق والمشاھدة 6 الثالث والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الحساب الفلكي في اثر  6 الرابع والعشرون
 ثبوت الھالل

من یلزمھ حكم ثبوت 
 الھالل

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

السفر،المرض،عدم  صوم اصحاب االعذار 6 الخامس والعشرون
 اطاقة الصوم

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   تعریفھ وماھیتھ الحمل والرضاع 6 السادس والعشرون
 ناقشةم

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   تعریفھ وتبیانھ االكراه والنسیان 6 السابع والعشرون
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

احكام تتعلق بالحج  6 الثامن والعشرون
 واالضحیة

محاضرة   -----------------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

حج بعد حكم اداء ال 6 التاسع والعشرون
 الوجوب

محاضرة   --------------------
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تھیئة لالمتحانات  االضحیة وشروطھا 6 الثالثون
 النھائیة

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 طویر المقرر الدراسي خطة ت -13
   

) بإضافة بعض العبادات-ن الممكن تطویر المقرر الدراسي (الفقھ المقارنم        

لكي یكون ھنالك  ؛الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالبالمعاصرة  األمثلة

 .الرابعة من خالل مسیرتھم العلمیةأدراك علمي واسع لطلبة المرحلة 
 

 كر واالمتنانولكم فائق الش
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 د. محمد شاكر رشید صالح . ت
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 موذج وصف المقررن

 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الشریعة     / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الرابعة -  أحادیث األحكام راسم / رمز المقر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصل االول والفصل الثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 التنمیة الفكریة لدى الطالب  -1
 

 م أحادیث األحكام.تھیئة نفوس الطالب لفھ  -2

 بناء قاعدة حدیثیة للطلبة من أجل بناء مجمع متماسك ومتوحد. -3

 انشاء ركائز متینة لدى الطالب لممارسة االستعانة في الحدیث النبوي باستنباط االحكام.  -4

ت التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجا
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  الھداف المعرفیة أ - أ
 یة الحدیث النبوي.ادراك أھم       -1أ
 الوعي الحدیثي لدى الطالب.       -2أ
 الفھم السدید للعالقة بین األحادیث النبویة واألحكام الفقھیة       -3أ
 ادراك أھمیة الحدیث النبوي.      -4أ
 الوعي الحدیثي       -5أ
 الفھم السدید للحدیث النبوي     -6أ
 مج برنالخاصة بالا یةالمھاراتاألھداف  –ب 

 التمرن على األحادیث النبویة  - 1ب 
 التمرن على االستنباط الفقھي من الحدیث النبوي – 2ب 
 .الممارسة العملیة ألستنباط األحكام من األحادیث النبویة   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 نظریة وعملیة 

 طرائق التقییم      
 وفصلیةاختبارات شفویة وتحریریة یومیة وشھریة 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة . -ج

 التنمیة الفكریة   -1ج         
 تھیئة نفوس الطالب للتعامل مع األحادیث النبویة الشریفة.  -2ج
 بناء قاعدة حدیثیة للطلبة  -3ج

 انشاء ركائز متینة لدى الطالب للقیام باستنباط األحكام من األحادیث النبویة.  -4ج   
 لتعلیم والتعلم طرائق ا    

 نظریة وعملیة 
 نظریة من خالل التدریس بالقاعات الدراسیة.

 عملیة من خالل تمرین الطالب على كتابة التقاریر بالمادة.
 طرائق التقییم    

 اختبارات شفویة وتحریریة یومیة وشھریة وفصلیة
 .الشخصي)بقابلیة التوظیف والتطور  األخرى المتعلقة (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 التمرس على تخریج األحادیث  -1د
 التمرس على استنباط األحكام الفقھیة من األحادیث النبویة.  -2د
 التمرس على نقل االفكار السلیمة   -3د

 التمرن على آداب الحوار واحترام الرآي اآلخر. -4د   
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 بنیة المقرر-11

لتعلم مخرجات ا الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 حديث الكسب الحالل الطيب 2 األول
الحديث األول والحديث  وحديث النهي عن بيع النجش. 

 الثاني

اسئلة شفویة  نظریة 
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
حديث النهي عن البيع الحرام وتلقي  2 الثاني

 ..،الركبان.
وحديث النهي عن البيع على بيع  

 أخيك والخطبة على خطبة أخيك...

الحديث الثالث والحديث 
 الرابع

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
 حديث النهي عن االحتكار، 2 الثالث

الحديث الخامس والحديث  وحديث خيار البيع. 
 السادس

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 

شوائیة من ع
 الطلبة

 حديث عدم الخديعة في البيوع،  2 الرابع
الحديث السابع والحديث  وحديث لعن آكل الربا ...

 الثامن

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
 حديث النهي عن الربا وبيان صورها، 2 الخامس

الحديث التاسع والحديث  وحديث لعن الراشي والمرتشي، 
رالعاش  

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
حديث النهي عن اخذ أموال الناس  2 السادس

 وعدم الوفاء بها،
 وحديث الصلح بين المسلمين. 

الحديث الحادي عشر 
 والحديث الثاني عشر

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
 حديث مطل الغني ظلم،  2 السابع

ث الوعيد لمن َقصََّر بإيفاء وحدي
 الَدين ألموال الناس.

الحديث الثالث عشر 
 والحديث الرابع عشر

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
 حديث أنا ثالث الشريكين ...،  2 الثامن

الحديث الخامس عشر  وحديث قل الحق ولو كان مرا.
 والحديث السادس عشر

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
حديث على اليد ما أخذت حتى  2 التاسع

 تؤديه، 
َأدِّ اْألََمانََة إَلى َمْن ائْـَتَمَنك، وحديث 

 َوَال َتُخْن َمْن َخاَنك. 
ًرا ِمْن اْألَْرِض  وحديث َمْن اقْـَتَطَع ِشبـْ
ظُْلًما َطوََّقُه اهللا إيَّاُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن 

 َأْرِضيَن.َسْبِع 

الحديث السابع عشر 
والحديث الثامن عشر 
 والحديث التاسع عشر

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
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 البنیة التحتیة -12

كتاب سبل السالم للصنعاني  مختارات من أحادیث األحكام من ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الزیدي

 كتب أحادیث االحكام، وشروح الحدیث (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 سبل السالم للصنعاني الزیدي. -1

 مجلة كلیة العلوم االسالمیة/ جامعة بغداد. -2

لرسائل واالطاریح المتوافرة في كلیة العلوم ا -3
 االسالمیة/جامعة بغداد.

حديث الزرع في أرض قوم بغير  2 العاشر
 اذنهم...، 

وحديث قضاء النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم لرجلين غرس أحدهما 
 زرعا في أرض صاحبه من غير أذنه.،

وحديث الشفعة في كل ما لم يقسم  
 من االرضين،

الحديث العشرون والحديث 
الحادي والعشرون والحديث 

 الثاني والعشرون

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة

الحادي 
 عشر

حديث النهي عن الغدر والنهي عن  2
 تأخير اعطاء األجير أجرته،

 وحديث ال ضرر وال ضرار، 
ذا مات ابن آدم أنقطع وحديث ا 

 عمله إّال من ثالث...

الحديث الثالث والعشرون 
والحديث الرابع والعشرون 

 والحديث الخامس والعشرون

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة

 حديث قبول الهدية، 2 الثاني عشر
 وحديث حكم اللقطة، 

وحديث النهي عن أخذ الضالة 
 وعدم التعريف بها.

الحديث السادس والعشرون 
والحديث السابع والعشرون 
 والحديث الثامن والعشرون

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
 حديث منع القاتل من الميراث،  2 الثالث عشر

 وحديث آداب األكل، 
 وحديث طالق الثالث.

الحديث التاسع والعشرون 
والحديث الثالثون والحديث 

 والثالثون الواحد

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
حديث الحث على االنفاق  2 الرابع عشر

 والمساعدة لآلخرين، 
وحديث المرأة التي عذبت بسبب 

 هرة.

الحديث الثاني والثالثون 
 والحديث الثالث والثالثون

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
الخامس 

 شرع
حديث الحث على االنفاق  2

 والمساعدة لآلخرين، 
وحديث المرأة التي عذبت بسبب 

 هرة.

الحديث الرابع  والثالثون 
 والحديث الخامس والثالثون

اسئلة شفویة  نظریة
یومیة لنماذج 
عشوائیة من 

 الطلبة
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة.-1
 Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث  -2
 ومواقع المتعلقة بكتب الفقه وشروح الحديث -3

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 

طویر المقرر الدراسي؛ وذلك بتعلیم الطلبة على استعمال الحاسوب یمكن ت
والبرامج االلكترونیة في البحث عن متعلقات مادة أحادیث االحكام، وربط مادة 

 أحادیث االحكام وتطبیقاتھا بالحیاة الیومیة للطلبة.
وكذا اطالع الطالب على ما ینشر من بحوث عملیة معاصرة متعلقة 

 بالموضوع.
 الطلبة على ما یكتب من رسائل وأطاریح ذات العالقة. واطالع

 
 

 الدكتور: يونس قدوري عويد                                                         
 مدرس المادة، ومؤلف المقرر الخاص بها.
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1
 

    الشریعة / المركز علمي القسم ال .2

 / المرحلة الرابعة الفقھ المعاصر سم / رمز المقررا .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 افھام الطلبة بماھیة الفقھ المعاصر ودورھا في العملیة التعلیمیة -ا

 ن الطلبة من معرفة الفقھ المعاصر تمكی -ب

 معرفة الطلبة الطریقة التي تقوم على الطالب -ج

 المام الطلبة باالھداف التعلیمیة -د

 اكتساب الطلبة المھاره في االحكام المعاصره -ه

 معرفة الطلبة طریقة استنباط االحكام-و

 افھام الطلبھ نوع الحكم على المسائل-ز

 ملكھ الفقھیةاكتساب الطلبھ ال-ر

 معرفة الطلبة طریقة الحكم على المسائل-س     

ائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خص
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 ان یعرف الطالب معنى الفقھ-1أ
 ان یعرف الطالب معنى المعاصر-2أ
 ان یعرف الطالب معنى المسائل -3أ
 اطان یتعلم الطالب كیفیة االستنب-4أ
 ان یتعلم الطالب كیفیة الحكم على المسائل -5أ
 ان یتعلم الطالب آراء الفقھاء  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 ان یرسم الطالب مخططا یوضح فیھ الماده – 1ب
 ان یستعمل الطالب جھاز الداتا شو لعرض خطھ دراسیھ – 2ب
 ط االحكامان یتعلم الطالب المھاره في استنبا – 3ب
 ان یتعلم الطالب المھاره في الحكم على المسائل    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 (المحاضرة/ والمناقشة/والتقاریر القصیرة/واالستقراء)

 
 

 طرائق التقییم      
 االختبارات الشفویة-
 االختبارات التحریریة -
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 الطالب الى درس الفقھ المعاصر ان یمیل -1ج
 ان یحب الطالب اسلوب مدرس الماده-2ج
 ان یتفاعل الطالب مع عرض مادة الفقھ المعاصر-3ج
 ان یحب الطالب ھذه الماده  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 (المناقشة / والمحاضرة / واالستجواب)

 
 طرائق التقییم    
 

 االختبارات التحصیلیة
 ابلة والمالحظةالمق
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 التواصل اللفظي-1د
 مھارة عرض االسئلة الشفویة-2د
 العمل الجماعي-3د
    قویة الشخصیة -4د

 بنیة المقرر11

 األسبوع
30 

 الساعات
60 

مخرجات التعلم 
 لمطلوبةا

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 اختبار شفوي المحاضرة معنى الفقھ بكالوریوس شریعة 2 االول
 = = االلفاظ ذات الصلھ  =  2 الثاني
خصائص القضایا  = 2 الثالث

 المعاصره
= = 

اھمیة دراسة فقھ  = 2 الرابع
 القضایا المعاصره

= = 

 = = اع النوازلانو = 2 الخامس
خطوات استنباط  = 2 السادس

 النوازل
= = 

 = = ضوابط االجتھاد = 2 السابع
 امتحان فصلي امتحان فصلي امتحان فصلي = 2 الثامن
مراحل النظر في  = 2 التاسع

 القضایا المعاصره
 اختبار شفوي المحاضره

 = = طرق استنباط االحكام = 2 العاشر
الحادي 

 عشر
 = = المعاصره المسالك = 2

 = = حكم اطفال االنابیب = 2 الثاني عشر
 = = حكم نقل االعضاء = 2 الثالث عشر
 = = حكم حبوب منع الحمل = 2 الرابع عشر

الخامس 
 عشر

 = = حكم المسح عالباروكھ = 2

السادس 
 عشر

 امتحان فصلي امتحان فصلي امتحان فصلي = 2

حكم الوضوء على  = 2 السابع عشر
 ناتالدھو

 اختبار شفوي المحاضرة

حكم الوضوء على  = 2 الثامن عشر
 االصباغ

= = 

حكم الصالة في  = 2 التاسع عشر
المناطق التي الیغیب 

= = 
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 البنیة التحتیة-12

 ة الفقھ المعاصر/اعداد د.مرتضى محمد/د.ادریسماد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الموسوعة الفقھیة الكویتیة (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 كتاب المغني البن قدامھ/ الموسوعة الفقھیة

 موقع المجمع الفقھي االسالمي مواقع االنترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .13
 ستعمال طرائق تدریسیة حدیثةا
 ستعمال وسائل تقویمیة حدیثةا

 أ.م.د. مرتضى محمد حمید

 

 بھا الشفق
حكم الصالة في  = 2 العشرون

المناطق التي ال یوجد 
 فیھا نھار

= = 

الحادي 
 والعشرون

 = = العمل بالتقویم لالذان = 2

الثاني 
 نوالعشرو

حكم الصالة في  = 2
 الطائرة

= = 

الثالث 
 والعشرون

حكم خطبة الجمعة  = 2
 بغیر العربیة

= = 

الرابع 
 والعشرون

حكم زكاة االوراق  = 2
 المالیة

= = 

الخامس 
 والعشرون

حكم صرف الزكاة  = 2
 لتزویج الفقراء

= = 

السادس 
 والعشرون

حكم استخدام بخاخ  = 2
 الربو

= = 

السابع 
 والعشرون

حكم استخدام  = 2
 منظارالمعده للصائم

= = 

الثامن 
 والعشرون

حكم حج المغمى  = 2
 علیھم في االسعاف

= = 

التاسع 
 والعشرون

حكم توكیل البنك  = 2
 االسالمي باالضاحي

= = 

 اختبار فصلي اختبار فصلي اختبار فصلي = 2 الثالثون 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلیة العلوم اإلسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1
 قسم الشریعة   / المركز علمي القسم ال .2
 بي/المرحلة الرابعةالنحو العر اسم / رمز المقرر .3
 یومي أشكال الحضور المتاحة .4
 سنوي الفصل / السنة .5
 ساعة90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6
 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 إفھام الطلبة بماھیة منھج النحو ودوره في العملیة التعلیمیة-أ
 

 قلي الدقیقوالبحث الع تمرین الطلبة على دقة التفكیر-ب
إكساب الطلبة المھارات والقدرات النحویة التي تمكنھم من تقویم ألسنتھم عند -ت

 القراءة
تعوید الطلبة على دقة المالحظة والتمییز بین الخطأ والصواب فیما یسمعون -ث

 ویقرؤون مما یساعدھم على فھم معاني الجمل واألسالیب
 تھایحیط علماً بالمصطلحات النحویة مع دالال-ج
 یبتكر جمالً لم یسبق إلیھا-ح

المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 أن یستخدم الطالب اللغة استخداماً سلیماً مع مراعاة تطبیق القراءة النحویة-1أ
 أن یتعرف الطالب على الخطة الیومیة-2أ
 ة والفھم لإلطار النظري لمادة النحوتمكن الطالب من الحصول على المعرف -3أ
 أن یعرف كیفیة القراءة بشكل سلیم-4أ
 أن یوضح الطالب أھمیة التخطیط للدرس -5أ
  
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تعلیم الطالب مھارات التعامل مع مختلف الحاالت التي تتعلق بالموضوعات النحویة- 1ب
 إنموذجیاً  أن یصمم الطالب درساً  - 2ب
 أن یستعمل الطالب جھاز الداتاشو لعرض المادة - 3ب
    أن یحلل الطالب بعض النصوص اللغویة -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 (المحاضرة، المناقشة، التقاریر القصیرة، اإلستقراء، القیاس)

 
 

 طرائق التقییم      
 اإلختبارات الشفویة-
 المقالیة والموضوعیة)اإلختبارات التحریریة(-
 اإلختبارات األدائیة(الورقة والقلم)-
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 أن یمیل الطالب إلى درس النحو-1ج
 أن یحب الطالب إسلوب مدرس النحو-2ج
 أن یتفاعل الطالب مع طریقة عرض مادة النحو-3ج
   

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 اإلستجواب)(المناقشة، المحاضرة، 

 
 طرائق التقییم   

 الوسائل الالاختباریة(المقابلة والمالحظة)-اإلختبارات التحصیلیة               ب-أ
 المھارات العامة والتأھلیة المنقولة(المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي) -د

 التواصل اللفظي -1
 مھارة عرض األسئلة الشفویة -2
 مل الجماعيالع -3
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 بنیة المقرر -11
 االسبوع

30      
 الساعات

90 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة 
 اوالموضوع 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

فھم عام لمادة      3  األول
 النحو

 المحاضرة إعمال المصدر
 والمناقشة

 اختبار شفوي

إعمال اسم  = 3 الثاني
 الفاعل

المحاضرة 
 المناقشةو

= 

إعمال اسم  = 3 الثالث
 المفعول

المحاضرة 
 والمناقشة

 اختبار تكویني

المحاضرة  أبنیة المصادر = 3 الرابع
 والمناقشة

= 

أبنیة أسماء  = 3 الخامس
 الفاعلین

المحاضرة 
 والمناقشة

 اختبار شفوي

أبنیة اسماء  = 3 السادس
 المفعولین

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

ة المشبھة الصف = 3 السابع
 باسم الفاعل

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

اختبار  اختبار فصلي اختبار فصلي = 3 الثامن
 تحریري فصلي

المحاضرة  صیغتا التعجب = 3 التاسع
 والمناقشة

 اختبار شفوي

شروط الفعل  = 3 العاشر
الذي یصاغ منھ 

 فعال التعجب

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

ة المحاضر نعم وبئس = 3 الحادي عشر
 والمناقشة

= 

المحاضرة  حبّذا،ال حبّذا = 3 الثاني عشر
 والمناقشة

= 

إعراب  = 3 الثالث عشر
المخصوص 
 بالمدح أو الذم

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

حاالت أفعل  = 3 الرابع عشر
 التفضیل

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

شروط الفعل  = 3 الخامس عشر
الذي یصاغ منھ 

 أفعل التفضیل

المحاضرة 
 اقشةوالمن

= 

 = = النعت = 3 السادس عشر
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المحاضرة  نعت الجملة = 3 السابع عشر
 والمناقشة

 اختبار تكویني

المحاضرة  نعت المصدر = 3 الثامن عشر
 والمناقشة

= 

المحاضرة  قطع النعت = 3 التاسع عشر
 والمناقشة

= 

المحاضرة  التوكید اللفظي = 3 العشرون
 والمناقشة

= 

الحادي 
 والعشرون

اختبار  اختبار فصلي اختبار فصلي = 3
 تحریري

الثاني 
 والعشرون

التوكید  = 3
 المعنوي

المحاضرة 
 والمناقشة

 اختبار تكویني

الثالث 
 والعشرون

المحاضرة  عطف البیان = 3
 والمناقشة

= 

الرابع 
 والعشرون

المحاضرة  عطف النسق = 3
 والمناقشة

 اختبار شفوي

الخامس 
 والعشرون

العطف على  = 3
الضمیر 
 المتصل

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

السادس 
 والعشرون

حذف العطف  = 3
 والمعطوف

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

السابع 
 والعشرون

المحاضرة  أقسام البدل = 3
 والمناقشة

= 

الثامن 
 والعشرون

إبدال االسم من  = 3
االسم،والفعل 

 من الفعل

المحاضرة 
 والمناقشة

= 

التاسع 
 والعشرون

اختبار  اختبار فصلي فصلي اختبار = 3
 تحریري
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 البنیة التحتیة -12

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك/بھاء الدین العقیلي ت  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ھـ769

 ھـ180الكتاب/سیبویھ ت  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) جالت العلمیة ، التقاریر ،.... الم( 

 المجالت العلمیة،والدوریات والبحوث في اإلختصاص

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

موقع األنترنت(الجوجل والیوتیوب) ووسائل التواصل في 
 اإلختصاص

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 إلضافة واإلستبدالالتطویر على المحتوى الدراسي بالحذف وا -
 استعمال وسائل حدیثة بحسب طبیعة المادة ومستوى المتعلمین بین الحین واآلخر. -
 

 م.د.ھند فاضل عباس                                                                                               
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