
 

 

 
 

 الجامعة األردنیة                       مخطط المادة الدراسیة                              مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 

 1. اسم المادة أحادیث األحكام  

 2. رقم المادة 0441324

 )ة،عملیةالساعات المعتمدة (نظری 3
.3 

 )ة، عملیةالساعات الفعلیة (نظری 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج أصول الدین بكالوریوس

 6. رقم البرنامج 

 7. ةاسم الجامع الجامعة األردنیة

 8. الكلیة كلیة الشریعة

 9. القسم قسم أصول الدین

 10. مستوى المادة سنة ثانیة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م  الفصل الدراسي األول2017/2018

 12. الدرجة العلمیة للبرنامج البكالوریوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدریس المادة -

 14. لغة التدریس العربیة

تاریخ / مخطط المادة الدراسیةتاریخ استحداث  م22/10/2017
 مراجعة مخطط المادة الدراسیة

.15 

 منّسق المادة .16

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

 

 مدرسو المادة .17

 .تبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكما یلي الرجاء إدراج
 
 

 وصف المادة .18
تتناول هذه المادة دراسة أحادیث مختارة في أبواب متفرقة في العبادات والمعامالت واألحوال الشخصیة، وتدرس هذه المسائل من كتب       

بغیة الوصول للرأي الراجح بناء على صحة الدلیل، فتكون  أحادیث األحكام، بحیث تجمع األحادیث ویتأكد من صحتها، وتناقش األقوال الفقهیة،
 دراسة  فقهیة من جانب، وحدیثیة من جانب آخر.
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 المادة ونتاجات تعلمھاتدریس أھداف 19. 

 األهداف: -أ
 

 أن یستنبط األحكام الشرعیة من األحادیث النبویة. -1     
 أن یتعرف على أحكام شرعیة في موضوعات عّدة. -2
 یتعرف على أصول استنباط المذاهب الفقهیة.أن  -3
 أن یستشعر أهمیة السنة في معرفة األحكام الشرعیة. -4
 أن یستطیع التعامل مع كتب أحادیث األحكام وكتب الفقه اإلسالمي. -5

 نتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن یكون قادرًا على... -ب
 ن الطالب أن: الفهم واالستیعاب:  ُیتوقع م . أ

 أن یشرح بعض األحادیث النبویة. -1
 أن یقارن بین األقوال الفقهیة في المسألة الواحدة. -2
 أن یبین كیفیة استنباط األحكام الشرعیة من السنة النبویة. -3

 :المهارات الفكریة و المعرفیة و التحلیلیة . ب
 أن یحاور في بعض المسائل الفقهیة. -1
 م الفقهیة من خالل أحادیث اإلحكام.أن یحلل بعض األحكا -2
 أن یستنتج أسباب اختالف العلماء في المسائل لفقهیة. -3

 المهارات الخاصة/ التطبیقیة . ج
 أن یمارس استنباط األحكام الفقهیة من األحادیث النبویة.  -1
 أن یسهم في خدمة السنة النبویة ونشرها. -2
 بین أقوال الفقهاء والترجیح بینها.أن یناقش أدلة المذاهب الفقهیة والموازنة  -3

 د. المهارات اإلبداعیة القابلة للتحول
 أن یكتب بحثًا علمیًا في مسألة فقهیة حدیثیة. -1
 أن یقترح حلوًال  لتطویر وصیاغة بعض المصنفات الحدیثیة الفقهیة. -2
 أن یقوم بتوظیف أحادیث األحكام في معالجة المستجدات الفقهیة. -3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .20

 
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة التقییم أسالیب المراجع

التعریف بالمادة وأهدافها, أحكام المیاه وآنیة أهل  األول    
 الكتاب

 نواقض الوضوء وأحكام الجنابة. الثاني    

 سح على الجبیرة.التیمم والم الثالث    

 الصالة إلى القبور والسترة. الرابع    

 القنوت والنزول للسجود. الخامس    

 سجود التالوة والشكر وصالة الجماعة. السادس    

 صالة المسافر. السابع    

 صالة العیدین واالستسقاء. الثامن    

 حدیث المعازف وأحادیث الجنائز. التاسع    

 كتاب الزكاة. العاشر    

 كتاب الصیام. الحادي عشر    

 كتاب الحج. الثاني عشر    

 كتاب البیوع. الثالث عشر    

 كتاب النكاح. الرابع عشر    

 كتاب الجهاد. عشر الخامس    

نماذج من التطبیقات العملیة في أحادیث  السادس عشر    
 األحكام،المراجعة، االمتحان النهائي.

 

 نشاطات واالستراتیجیات التدریسیة. ال21

 التالیة: النشاطات واالستراتیجیات التدریسیةتطویر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم

 المحاضرة، الحوار الجماعي، التطبیق العملي، المجموعات، العصف الذهني، الوظائف البحثیة، تلخیص دراسات حدیثیة. •
 . مقتطفات من أحادیث األحكام ل دراسة یكلف الطلبة بمجموعة من التقاریر حو  •
 وافیة وموسعة. فقهیة یكلف الطلبة بكتابة ورقة بحثیة في دراسة حدیث دراسة  •
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 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب .22

 التقییم والمتطلبات التالیة: أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

 یة, مشاریع و واجبات، المالحظة، التقاریر التي یعدها الطالب.امتحانات قصیرة,  عروض تقدیم

 

 السیاسات المتبعة بالمادة .23

 والغیاب سیاسة الحضور -أ
 الوقت المحددت في وتسلیم الواجبا اتالغیاب عن االمتحان -ب
 والصحة إجراءات السالمة -ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 إعطاء الدرجات -ه
 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

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

 العصف الذھني، التطبیق العملي.ة بور بوینت، فیدیوھات.... محاضرات,  مناقشات,  واجبات, مشاریع و عروض تقدیمی

 
 المراجع .25

 
 المخصصة: السمعیة والبصریةالمواد و ات الكتب المطلوبة، والقراء-أ

 صفوة األحكام من نیل األوطار وسبل السالم لألستاذ الدكتور قحطان الدوري. -
 شرح أحادیث األحكام ألستاذ الدكتور نور الدین عتر. - 

 . لكترونیةالتعلیمیة الورقیة واإل الكتب الموصى بها، وغیرها من المواد  -ب
             سبل السالم للصنعاني.. 1
 شرح معاني اآلثار لإلمام الطحاوي.. 2 
          نیل األوطار لإلمام الشوكاني.. .3

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

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