
 

 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العام اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى المرحلة: 
 عبدالباسط عبدالصمد احمد اسم المحاضر الثالثي 
 أستاذ اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 اد .عبدالباسط عبدالصمد احمد االسم

 Mzss2021@gmail  com البريد االلكتروني

 اإلسالميةالمدخل لدراسة الشريعة  اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 الحكم التكليفي والوضعي وأنواعبيان مصادر الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

المصادر االصلية للحكم الشرعي والثاني ن دراسة تنقسم المادة العلمية المطلوبة الى قسمين اساسيين األول يتضم
 بيان الحكم التكليفي والوضعي

 
 المنهجيةالكتب 

 

 عبدالباقي البكري واألستاذاد مصطفى الزلمي  اإلسالميةالمدخل لدراسة الشريعة 

 
 المصادر الخارجية

 

 الروضة البهية للعامليالطرق الحكمية البن قيم الجوزية  ..........بدائع الصنائع للكاساني............

 
 تقديرات الفصل

 

 المجموع االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

20 20 40 60 100 

 
 معلومات أضافية

     



 

 

 
 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خاصال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 األولى المرحلة: 
 عبدالباسط عبدالصمد اسم المحاضر الثالثي 
 أستاذ اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 جامعة البصرة مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  المصادر االصلية للحكم مفهوم  االسبوع االول 1

- 

 

  - الحكم الشرعي مفهومه االسبوع الثاني 2
  - أنواع الحكم  االسبوع الثالث 3
  - الحكم الوضعي وانواعه االسبوع الرابع 4
  - القران الكريم االسبوع الخامس 5
  - سنة الشريفةال االسبوع السادس 6
  - المصادر التبعية االسبوع السابع 7
  - االجماع االسبوع الثامن 8
  - القياس االسبوع التاسع 9
  - العرف العاشراالسبوع  10
االسبوع الحادي  11

 عشر

  - االستحسان

  - المصلحة االسبوع الثاني عشر 12



 

 

االسبوع الثالث  13
 عشر

  - سد الذرائع

االسبوع الرابع  14
 عشر

  - ستصحاباال

االسبوع الخامس  15
 عشر

  - العقل

االسبوع السادس  16
 عشر

  - المصلحة المرسلة

 عطلة نصف السنة
  - اإلسالميالتعريف للفقه  االسبوع االول 17

  - الواجب االسبوع الثاني 18

  - المندوب االسبوع الثالث 19

  - المحرم االسبوع الرابع 20

  - المكروه االسبوع الخامس 21

  - المباح االسبوع السادس 22

  - الحكم الوضعي االسبوع السابع 23

  - السبب االسبوع الثامن 24

  - شرطال االسبوع التاسع 25

  - مانعال االسبوع العاشر 26

االسبوع الحادي  27
 عشر

  - فرق بين الحكم التكليفي والوضعيال

االسبوع الثاني  28
 عشر

  - نشوء الفقه وتطوره

االسبوع الثالث  29
 عشر

  - اإلسالميةمذاهب ال

االسبوع الرابع  30
 عشر

  - التشريع أسسمقاصد الشريعة   



 

 

االسبوع الخامس  31
 عشر

  - طبيعة الحق والموازنة بين الحقوق                

االسبوع السادس  32
 عشر

..الجرائم العبادات ودورها الوقائي ..شؤون االسرة 
 والعقوبات  ...العالقات الخاضعة للقانون العام

-  

 


