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 منّسق المادة. 16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكترونيما یلي الرجاء إدراج

 

 مدرسو المادة. 17

 .بیة، رقم الهاتف، البرید اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتما یلي الرجاء إدراج

 
 وصف المادة. 18

ع تتضمن هذه المادة تفسیر عدد من آیات األحكام من أوثق مصادر التفسیر المعتمدة قدیمها وحدیثها وفهمها فهما عاما للوقوف على روح تشری
اء مع الوقوف عند أسباب اختالف العلماء ففي استنباطهم ذلك الحكم، ثم استنباط األحكام من خالل النص القرآني مع  عرض  شامل ألدلة الفقه

 لألحكام لتوسیع مدارك الطالب وتعویده على تقبل مسائل االختالف ما دامت  ضمن إطار االختالف المحمود.

 .ولما كانت األحكام في كتاب اهللا كثیرة فستدرس مجموعات مختارة من آیات القرآن الكریم.
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 ونتاجات تعلمها المادةتدریس أهداف  19.

 

 األهداف -أ

 الوقوف على هدایة القرآن الكریم فیما شرعه اهللا للعباد تحقیقا لخیرهم وفالحهم في الدنیا واآلخرة.  -1

 الوقوف على میزة القرآن الكریم في تشریعاته ومنهجه في تقریر األحكام الذي یعتبر معجزة من معجزاته.  -2

آیات األحكام بما یعطي صورة متكاملة لمعنى اآلیة المتضمنة للحكم وما تنبه علیه من أهداف التركیز على جانب التفسیر في  -3
 التشریع وثمراته بخالف االقتصار على محل الشاهد كما هو شأن غالبیة الفقهاء. 

له تحقیقا لمنهج تبصرة الطالب بما یلزمه في دینه ودنیاه لیشق سبیله في الحیاة على بصیرة من هدي كتاب اهللا وسنة رسو  -4
 االستقامة الذي هو غایة المؤمن ومبتغاة. 

 نتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن یكون قادرًا على -ب

 أوال: الفهم والستیعاب:

 أن یتعرف الطالب على مفهوم آیات األحكام وأهمیتها. -1

 أن ُیفرق الطالب بین تفسیر آیات األحكام والمسائل الفقهیة. -2

 أن یتعرف الطالب على كیفیة استنباط األحكام الشرعیة من اآلیات ذات العالقة. -3

 ثانیا: المهارات الفكریة والمعرفیة والتحلیلیة:

أن یصبح لدى الطالب القدرة على مناقشة األدلة 2أن یصبح لدى الطالب القدرة على التعامل كتب التفسیر والكتب المذهبیة.  -1
 رأي أو مذهب.والترجیح بینها دون تعصب ل

 أن یصبح لدى الطالب القدرة على التمییز بین آیات األحكام والمسائل الفقهیة. -2

 ثالثا: المهارات الخاصة/ التطبیقیة:

 أن یصبح الطالب قادًرا على التعریف بآیات األحكام من خالل دراسات تطبیقیة على ذلك. -1

 والترجیح من األدلة المعتمدة. أن یصبح الطالب قادًرا على عرض آراء المفسرین مع الموازنة -2

 أن یصبح الطالب قادًرا على تطبیق ما اكتسبه من معارف في هذا المجال. -3

 مهارت اإلبداعیة/ القابلة للتحولرابعا: ال

 أن یصبح لدى الطالب القدرة على كتابة بحث علمي أصیل في مباحث آیات األحكام. -1

 تُثار حول حكم من األحكام ومناقشتها أن یصبح لدى الطالب القدرة على دفع الشبهات التى -2

 أن یناقش الطالب موضوعات معاصرة لها صلة بآیات األحكام. -3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى. 20
 

 المراجع
أسالیب 
 التقییم

نتاجات التعّلم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

نشأة علم آیات األحكام وطبیعته  األول    
 وموضوعه وٕاسهام العلماء فیه

فكرة النسخ في آیات األحكام وآراء العلماء  الثاني    
 .فیه

األحكام الواردة في آیات القتال وموضوع  الثالث    
 .النسخ فیها(آیة السیف)

متابعة األحكام... وأسرار التشریع في  الرابع    
 .عجازهآیات القتال ومظاهر إ

األحكام الواردة في آیات الخمر وقضیة  الخامس    
 .النسخ فیها

حتى نهایة     

 الخامس

اعداد تقریر عن النسخ وموقف العلماء 
 منه

 .متابعة األحكام والتدرج في التشریع السادس    

األحكام الواردة في موضوع الزنا ..  السابع    
 .وقضیة النسخ فیها

 .ة األحكام .. وأسرار التشریعمتابع الثامن    

 اختبار نصف الفصل التاسع    

األحكام الواردة في موضوع الربا وما قیل  العاشر    
 .فیها من نسخ

متابعة األحكام .. وبیان أسرار التشریع  الحادي عشر    
 .فیها

 لثاني عشرا    

 
 .آیات الصدقات والزكاة وقضیة النسخ فیها

 .ابعة األحكام الواردة في الصدقة والزكاةمت الرابع عشر    

األحكام الواردة في آیات الصالة وقیام  الخامس عشر    
 .اللیل

 .متابعة األحكام الواردة وأسرار التشریع السادس عشر    
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 النشاطات واالستراتیجیات التدریسیة. 21

  التالیة: یجیات التدریسیةالنشاطات واالستراتتطویر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم

 محاضرات، مناقشات، واجبات، -1

 إرجاع الطالب إلى كتب متعلقة متخصصة في المادة -2

 قراءات تحلیلیة ونقدیة ومقارنة -3

 

 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب. 22

  التقییم والمتطلبات التالیة: أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

 االمتحانات.  -1

 عرض بحوث ومهمات وواجبات ومناقشة . -2

 الحضور والمشاركة. -3

 السیاسات المتبعة بالمادة. 23

 والغیاب سیاسة الحضور -أ

 الوقت المحددات وتسلیم الواجبات في الغیاب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 اتإعطاء الدرج -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجیات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدریب)مصادر التعّلم والتعلیم . 24

 

 
 المراجع. 25

 
 الكتب المطلوبة، والقراءات والمواد السمعیة والبصریة المخصصة:  -أ

 الصابوني.  آیات األحكام /  -1
 آیات األحكام / السایس . -2
 آیات األحكام / ابن عربي.  -3
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 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

 
------------------اریخ: الت - ---------------------التوقیع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -----------------------------------------------التوقیع -------------------------رئیس القسم: 

 -------------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 
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