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 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 بغداد    –الكلية: كلية الحكمة الجامعة 

 الدراسات االسالميةقسم القسم العلمي: 
 المدخل لدراسة الشريعة االسالمية.اسم المقرر الدراسي )المادة الدراسية(: 

 
 0202/    7/    7تاريخ ملء الملف :   

 
 التوقيع   :

 د.شهد حسين علياسم استاذ المادة :
 0202/  7   /7التاريخ: 

 التوقيع   :
 د.محمد احمد حسيناسم رئيس القسم :

 0202/   التاريخ:   /  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 دقـق الملف من قبل لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم
   

 التوقيع:
 اسم عضو لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم:

 0202التاريخ:   /    / 



 وصف المقرر الذراسي

 

 كلية الحكمة الجامعة انًؤصضخ انزؼهًٍٍخ .1

 قضى انذراصبد االصاليٍخ     انقضى انؼهًً  .2

 انًزحهخ االٔنى انًذخم نذراصخ انشزٌؼخ االصاليٍخ/ اصى انًقزر )اصى انًبدح( .3

 انكززًَٔ )ػُذ ثؼذ(  أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 صُٕي َظبو انًقزر )فصهً/ صُٕي( .5

 صبػزبٌ اصجٕػٍب   2 ػذد انضبػبد انذراصٍخ )انكهً( .6

 2221/ 7/       7       ربرٌخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 -أْذاف انًقزر: .8

 
 
 تطوير امناط التفكري لدى طلبة الدراسات االولية وتنمية القابلية الفكرية التحليلة لديهم .-1

 توسيع مدارك الطلبة وإغناء معلوماهتم وتأىيلهم دلواكبة التطور الثقايف .-2

 بناء قاعدة أصولية عند الطالب .-3

 األصولية ادلتعلقة باحلكم الشرعي وأركانو .تعريف الطلبة بادلصطلحات -4

 متكني الطلبة من معرفة أنواع الدالالت وتعميق فهمهم ذلا .-5

 تدريب الطلبة على دراسة النصوص الشرعية واستخراج االحكام الشرعية من ثناياىا .-6

 تنمية قدرات الطلبة على كيفية استباط االحكام الشرعية على ضوء دالالت االلفاظ.-7

 تعليم الطلبة االستخدام ادلتنوع للمصادر وادلراجع العلمية .-8

 إعداد الطلبة لتدريس ىذه ادلادة يف ادلؤسسات الرتبوية اليت سيعملون فيها بعد التخرج .-9
 
 
 
 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 
 
 
 
 
 
 
 

 -يخزعبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٍى ٔانزؼهى ٔانزقٍٍى: .9
 األهذاف المعرفية   -أ

 انفقّ االصاليً .ٌؼزف انطبنت ثًصبدر -1أ
 ٌؼزف انطبنت ثبنحكى انشزػً ٔأقضبيّ ٔأركبَّ.-2أ

 ٌٕضح طزٌقخ اصزُجبط االحكبو يٍ انُصٕص انشزػٍخ ٔانقبٍََٕخ ٔإػطبئٓب انٕصف انشزػً .  -3أ

 ثٍبٌ يقبصذ انشزٌؼخ االصاليٍخ .-4أ

 ٌؼطى أيضهخ نقٕاػذ أصٕل انفقّ.-5أ

 انزؼزف ػهى انًذارس انفقٍٓخ ٔأئًزٓب.-6أ
 األهذاف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 رذرٌت انؼقم ػهى انزحهٍم انؼهًً انذي ٌؼذ عزء يٍ يضزٌٕبد انزفكٍز . – 1ة  

 اصزخذاو اكضز يٍ طزٌقخ  فً انزذرٌش ٌؤْم انطهجخ انقذرح ػهى اصزٍؼبة انًُٓظ .  – 2ة  

 شكالد انفكزٌخ انًؼبصزح .رطٌٕز قذرح انطبنت ػهى اخزٍبر انًٕضٕػبد انزً رؼبنظ انً  – 3ة  

 رفذ دٔائز انذٔنخ ٔانًؤصضبد انززثٌٕخ ٔاالػاليٍخ ثبنًخزصٍٍ ثبنؼهٕو االصاليٍخ -4ة  

 
 طزائق انزؼهٍى ٔانزؼهى      

 

 انطزٌقخ االنقبئٍخ  -1

 طزٌقخ انًُبقشخ -2

 انطزٌقخ االصزقزائٍخ -3

اصزخذاو انزقٍُبد انحذٌضخ ٔثؼض يصبدر انًؼهٕيبد االنكززٍَٔخ يضم انًكزجبد ٔانجزايظ االنكززٍَٔخ .     -4

 .انٕاعجبد انٍٕيٍخ -5



     

 -:نهُظبو انضُٕي   ٔ  انفصم انٕاحذ نهُظبو انفصهً )انكٕرصبد((  ) انفصم انذراصً االٔلثٍُخ انًقزر  - 1 .12

 الساعات األسبىع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزؼهٍى اصى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع

 

 انزقبرٌز-6     

 

 
 طزائق انزقٍٍى      

 

 االخزجبراد انٍٕيٍخ-1

 االخزجبراد انشٓزٌخ-2

 

 
 األهذاف الىجذانية و القيمية. -ج

 ٌؤيٍ ثبنزؼبٌٔ فً انؼًم انغًبػً .  -1ط        

 ٌشبرك فً انًحبفم انؼهًٍخ.  -2ط        

 ٌقٍى صحخ االدنخ ػُذ انززعٍح. -3ط        

 ًٌبرس ثحًبس انحٕار ٔانُقذ ٔانُقبط  -4ط        
 طزائق انزؼهٍى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد .-1

 انجحٕس ٔانزقبرٌز.  -2

 انُذٔاد .-3

 انحٕار . -4

 

 
 طزائق انزقٍٍى    

 

 االخزجبراد انٍٕيٍخ. -1

 االخزجبراد انشٓزٌخ -2

 

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقىلة ) المهارات األخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي (. -د 

 انقبديخ . ثُبء انشخصٍخ انقٍبدٌخ نهطبنت االكبدًًٌ ٔإػذادِ كًزثً نالعٍبل -1د       

 رؼزٌف انطبنت ثأًٍْخ انٕقذ حٍش أٌ ػًهٍخ انزؼهٍى يبًْ اال رقٍٍذ انًُٓظ ثأٔقبد يحذدح . -2د       

 اْزًبو انطبنت االكبدًًٌ ثًظٓزِ َٔظبفزّ نّ االصز االكجز فً َفٕس طهجزّ انًضزقجهٍٍٍ .  -3د       

 انطهجخ نهقٍبو ثٕاعجٓى انززثٕي ػههى احضٍ ٔعّ .االنززاو ثأخالقٍبد انًُٓخ ٔانزؼزٌف ثٓب رؤْم  -4د       

 انضقبفخ االصٕنٍخ-5د        

 انضقبفخ انزأصهٍخ.-6د       

 انزًكٍ يٍ يًبرصخ رؼهٍى انفقّ ٔأصٕنّ .-7د       

 رطجٍق قٕاػذ أصٕل انفقّ ػهى انًضبئم انفقٍٓخ انًؼبصزح.-9د       



1 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة مقدمة عن مدخل شريعة تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

2 
الشريعة تعريف علم تعريف وبيان 2  اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة 

 اخزجبر شٓزي

3 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة خصائص الشريعة االسالمية تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

4 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة اجلزاء يف الشريعة دنيوي واخروي تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

5 
ومناقشةحماضرة  عموم الشريعة تعريف وبيان 2  اخزجبر ٌٕيً 

 اخزجبر شٓزي

6 
حالة العرب –العرب قبل االسالم  تعريف وبيان 2

 االجتماعية
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

7 
 حماضرة ومناقشة مراجعة تعريف وبيان 2

 يُبقشخ

8 
قانون االسرة –احلالة القانونية عند العرب  تعريف وبيان 2

 فرق النكاح
ومناقشةحماضرة   اخزجبر ٌٕيً 

 اخزجبر شٓزي

9 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة الوصية وادلرياث تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

11 
 امتحان نشوء الفقو االسالمي تعريف وبيان 2

 ايزحبٌ فصهً

11 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة تعريف الفقو االسالمي تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

12 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة احلكم الشرعي واقسامو تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

13 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة عالقة الفقو بالشريعة تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

14 
 اختبار يومي خصائص الفقو االسالمي تعريف وبيان 2

 اخزجبر

15 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة ادلصادر االصيلة–مصادر الفقو االسالمي  تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

 

 -:) انفصم انذراصً انضبًَ  نهُظبو انضُٕي فقظ ( ثٍُخ انًقزر  - 2. 12

 الساعات األسبىع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 طزٌقخ انزقٍٍى طزٌقخ انزؼهٍى اصى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع



16 2 
السابقة عالقة الشريعة االسالمية بالشرائع  تعريف وبيان

عالقة الشريعة االسالمية بالقانون الروماين–  

 اخزجبر ٌٕيً  حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي 

17 
ادلة القائلني بتأثر الشريعة االسالمية  تعريف وبيان 2

 بالقانون الروماين
 اخزجبر ٌٕيً  حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

18 

الفقو شرح مخسة من القواعد الكلية يف  تعريف وبيان 2
القاعدة االوىل :االمور –االسالمي 

 مبقاصدىا

 حماضرة ومناقشة
 اخزجبر ٌٕيً 

 اخزجبر شٓزي

19 
القاعدة الثانية:العربة يف العقود للمقاصد  تعريف وبيان 2

 وادلعاين اللاللفاظ وادلباين
 اخزجبر ٌٕيً  حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

21 
يف الكالم احلقيقةالقاعدة الثالثة :االصل  تعريف وبيان 2  تقارير 

 يُبقشخ انزقزٌز 

21 
القاعدة الرابعة :اعمال الكالم اوىل من  تعريف وبيان 2

 امهالو
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

22 
القاعدة اخلامسة :الينسب اىل ساكت قول  تعريف وبيان 2

 لكن السكوت يف معرض احلاجة بيان
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

23 
عصر النيب صلى اهلل –متهيد -ادوار الفقو تعريف وبيان 2

 عليو وسلم
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة

 اخزجبر شٓزي

24 
 امتحان  عصر اخللفاء الراشدين تعريف وبيان 2

 ايزحبٌ 

25 
 اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة عصر مابعد اخللفاء الراشدين تعريف وبيان 2

 اخزجبر شٓزي

26 

التعريف ببعض –نشأة ادلذاىب االسالمية  تعريف وبيان 2
-اجملتهدين ومذاىبهم الفقهية ابو حنيفة

 مالك بن انس

 حماضرة ومناقشة
 اخزجبر ٌٕيً

 اخزجبر شٓزي

27 
امحد بن حنبل-الشافعي تعريف وبيان 2  اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة -

 اخزجبر شٓزي

28 
الصادق جعفر–زيد بن علي  تعريف وبيان 2  اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة 

 اخزجبر شٓزي

29 
ذاىب ادلندرسة ممقاصد الشريعةادل تعريف وبيان 2  اخزجبر ٌٕيً حماضرة ومناقشة 

 اخزجبر شٓزي

31 
 مراجعة مراجعة تعريف وبيان 2

 يزاعؼخ

 



 
 انجٍُخ انزحزٍخ  .11

                                   2005-1425/الطبعة االوىل  .دمعبد الكرمي زيدانادلدخل لدراسة الشريعة االسالمية  ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ :1

ادلدخل اىل الدين االسالمي /منري محيد البيايتمادلدخل اىل الشريعة االسالمية /محد عبيد  -ـ انًزاعغ انزئٍضٍخ )انًصبدر( :2
 الكبيسس

 مادلدخل اىل الشريعة االسالمية /حسن الربيعي ادلدخل اىل دراسة الشريعة /مصطفى الزدلي

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزً ٌٕصى ثٓب ) انًغالد انؼهًٍخ , انزقبرٌز ,....  (:
(وضمن تاريخ  رسائل ادلاجستري واطاريح الدكتوراه ضمن ختصص علم اصول الفقو )موضوعات دالالت االلفاظ وطرق االستباط

 التشريع االسالمي وادلدارس الفقهية .

 ة ـ انًزاعغ االنكززٍَٔخ, يٕاقغ االَززٍَذ:
 ادلكتبة الشاملة مادلكتبة االفرتاضية .

 

 خطخ رطٌٕز انًقزر انذراصً  .12

 

 االيضهخ ٔانزطجٍقبد انًؼبصزح  -1

 انُشبطبد -2

 االصئهخ االصزائٍخ فً َٓبٌخ كم يٕضٕع . -3

 انضهٕكٍخ فً ثذاٌخ كم يٕضٕع .االْذاف  -4

 يخططبد انًفبٍْى. -5

 

 

 اللجنة العلمية في القسم:

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 رئيسا:

 التاريخ:

 
 



 


