
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 شريعة إسالمية التخصص

 المدخل لدراسة الشريعة اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Introduction to the study of Sharia اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
تعليم الطالب أبواب الفقه اإلسالمي وكيفية استنباط األحكام تهدف هذه المادة إلى 

 الشرعي من أدلتها التفصيلية

 وصف المادة

يتعلم الطالب من خالل هذه المادة أبواب الفقه اإلسالمي وكيفية استنباط األحكام 

واعه الحكم الشرعي،  وأنالشرعي من أدلتها التفصيلية من خالل التعرف على 

وخصائصه، وعناصر الفقه اإلسالمي من حيث نشأته ومراحل تطوره، وأصوله، 

 وأبوابه والقواعد الفقهية الكلية في الفقه اإلسالمي.

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 محسن كامل غضبان بدر اسم التدريسي باللغة العربية

 Mohsen Kamel Ghadban Badr االنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 muhsen.aljaber@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07809933088 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 التعريف بالحكم الشرعي 1

 أنواع الحكم الشرعي 2

 عناصر الحكم الشرعي 3

 خصائص الحكم الشرعي 4

 المصادر األصلية للحكم الشرعي 5

 المصادر التبعية للحكم الشرعي 6

 أبواب الفقه اإلسالمي 7

 العبادات 8

 التقليد والطهارة 9

 الصالة 10

 الصوم 11

 الخمس 12

 الزكاة 13

 الحج 14

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 15

 األحوال الشخصية 16

 المعامالت المالية 17

 التجارة 18

 الخيارات 19

 الشفعة 20

 اإلجارة 21

 المزارعة 22

 المساقاة 23

 النكاح 24

 الجرائم والعقوبات 25

 مقاصد الشريعة 26

 أسس التشريع اإلسالمي 27

 طبيعة الحق والقيود الواردة عليه 28

 طرق الموازنة بين الحقوق وموقف الشريعة اإلسالمية 29

 شرح بعض القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي 30

 :المصادر

 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / د. مصطفى الزلمي ، د . عبد الباقي البكري

 

 :المراجع الرئيسة

 الشريعة اإلسالمية / د. عباس كاشف الغطاء( المدخل لدراسة 1)

 ( المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / د. عبد الكريم زيدان 2)

 نيكل محمود سلوماإلسالمية / د. ( المدخل لدراسة الشريعة 3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / د. محمد الحضري1)

 اإلسالمية / د. حسن الربيعي( المدخل لدراسة الشريعة 2)

 رافع جاسماإلسالمية / د. عبد ال( المدخل لدراسة الشريعة 2)


