
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  وسام كاظم زغیر  االسم
 Wesam.kadom@yahoo.com  البرید االلكتروني

  المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة  اسم المادة
  المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  

  مية سعياً الى تهذيب النفس وتحسين اداب التعامل .ـ تمكين الطالب من االطالع على احكام الشريعة االسال1    
  ـ المساهمة في تمكين الطالب من معرفة الجذور التاريخية للنصوص الحاكمة وأثرها في العالقات االجتماعية .2   
ـ احاطة الطالب من اجراء المقارنات بين نصوص القوانين الوضعية ونصوص الشرائع السماوية السيما الشريعة 3   
  سالمية .اال
  ـ تنمية قدرات الطالب على البحث في االختالفات الفقهية الغنية باالراء المتعددة .4  
  ـ التوضيح  للطالب بالحكم الشرعي واقسامه وعناصره .5  
  ـ تعريف الطالب بخصائص الحكم الشرعي ومصادره االصلية ـ (القران الكريم ) 6  
االصلية ـ ( السنة النبوية الشريفة ) ومصادره التبعية             ( االجماع  ـ تعريف الطالب بمصادر الحكم الشرعي7  

 والقياس)  
ـااليضاح  للطالب بمصادر الحكم الشرعي التبعية ــ (االستحسان والمصالح المرسلة والعرف ) والمصادر التبعية 8

  االخرى ـ (قول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع واالستصحاب ) 
  كين الطالب من معرفة مفهوم الفقه االسالمي ونشوءه وادوار تطوره ومميزاتها ـ تم9

  ـ تمييز الطالب ألهم المذاهب الفقهية االسالمية واصولها.10
  ـ تعريف الطالب بالعبادات ودورها الوقائي .11
  ـ تمكين الطالب من معرفة االحوال الشخصية والمعامالت المالية والجرائم والعقوبات .12
  ـ ان يطلع الطالب على االحكام الدولية والدستورية في االسالم 13
  ـ تعريف الطالب باالحكام المالية واالدارية في االسالم 14
  ـ يشرح  الطالب بأحكام القضاء ووسائل االثبات في االسالم .15
  ـ تعريف الطالب بالمقصد العام للشريعة االسالمية وأسسها .16
  رفة طبيعة الحق في االسالم والقيود الواردة عليه .ـ تمكين الطالب من مع17
  ـ تعريف الطالب بطرق الموازنة بين الحقوق 18
  ـ تعريف الطالب بموقف الشريعة االسالمية من النزعتين الفردية واالجتماعية .19
  ـ يشرح الطالب ببعض القواعد الفقهية الكلية .20

  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  لشرعي واقسامهالتعرف بالحكم ا-1

 والمصادر التبعية االخرى مصادر الحكم الشرعي االصلية -2
 التعريف بالفقه االسالمي -3
 االحوال الشخصية والمعامالت المالية -4
 الجرائم والعقوبات في االسالم -5
 االحكام الدولية في االسالم -6
 اسس التشريع االسالمي والمقصد العام للشريع االسالمية -7
 لقيود الواردة على الحق في الشريعة االسالميةاوطبيعة الحق في االسالم  -8
 نزعة الشريعة االسالمية وموقفها من المذهبين الفردي واالجتماعي والموازنة بين الحقوق -9

  ) 20- 16شرح بعض القواعد الفقهية الكلية (- 10

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  هاز االشراف والتقويم العلميج
  
  
  
  
  

  جامعة المثنىالجامعة :
  كلية القانون الكلية :

  القانون القســم :
  االولىالمرحلة :

  م.م وسام كاظم زغيراسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعداللقب العلمي :

  ماجستير قانون جنائيالمؤهل العلمي :
 كلية القانون مكان العمل  :



  
  الكتب المنهجیة

  

  اسم الكتاب :المدخل لدراسة الشریعه
  اسم المؤلف :الدكتور مصطفى الزلمي 

  ستاذ عبد الباقي البكرياال
  

  
  المصادر الخارجیة

  

ـ د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، أعبد الباقي البكري ، مدخل لدراسة الشريعة 1
  االسالمية، 

ـ د. محمد رضا عبد الجبار العاني ، السيد ابراهيم فاضل الدبو ، فقه المعامالت 2
  والجنايات،الجزء االول 

  لتقادم في الفقه االسالمي ، دراسة مقارنة، .ـ د. محمد سعود المعيني ، اثر ا3
ـ محمد الحبيب التيجكاني ، النظرية العامة للقضاء واالثبات في الشريعة االسالمية 4

  مع مقارنات بالقانون الوضعي.
ـ السيد 6ـ السيد سابق ، فقه السنة (السلم والحرب والمعامالت)،المجلد الثالث، 5

  ئل المنتخبة (العبادات والمعامالتعلي الحسيني  السيستاني ، المسا
 

  
  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%        10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع
سب
اال

  

ادة الم  نظريةالمادة ال  التاريخ
  العلمية

  المالحظات

    التعرف بالحكم الشرعي واقسامه سبوع االول اال  1
    عناصر الحكم الشرعي االسبوع الثاني   2
    خصائص الحكم الشرعي االسبوع الثالث   3
      مصادر الحكم الشرعي االصلية االسبوع الرابع   4
     مصادر الحكم الشرعي االصلية  االسبوع الخامس   5
     عي التبعية مصادر الحكم الشر االسبوع السادس   6
     مصادر الحكم الشرعي التبعية  االسبوع السابع   7
     المصادر التبعية األخرى االسبوع الثامن  8
    التعريف بالفقه االسالمي االسبوع التاسع   9
10  

نشوء الفقه االسالمي وادوار  االسبوع العاشر 
  تطوره

    

     ميةاهم المذاهب الفقهية االسال االسبوع الحادي عشر   11
      العبادات ودورها الوقائي االسبوع الثاني عشر   12
13  

االحوال الشخصية والمعامالت  االسبوع الثالث عشر 
المالية

    

     الجرائم والعقوبات في االسالم االسبوع الرابع عشر   14
     االحكام الدولية في االسالم  االسبوع الخامس عشر   15
      م الدستورية في االسالماالحكا  االسبوع السادس عشر  16

  عطلة نصف السنة
    االحكام المالية في االسالم االسبوع السابع عشر   17
     االحكام االدارية في االسالم االسبوع الثامن عشر    18
     احكام القضاء في االسالم االسبوع التاسع عشر  19
     وسائل االثبات في االسالم االسبوع العشرون   20
     المقصد العام للشريع االسالمية وع الحادي والعشرون االسب  21
    اسس التشريع االسالمي االسبوع الثاني والعشرون   22
    طبيعة الحق في االسالم االسبوع الثالث والعشرون   23
24  

 االسبوع الرابع والعشرون  
القيود الواردة على الحق في 

الشريعة االسالمية
    

     الموازنة بين الحقوق عشرون  االسبوع الخامس وال  25
26  

 االسبوع السادس والعشرون  
نزعة الشريعة االسالمية 

وموقفها من المذهبين الفردي 
 واالجتماعي

    

27  
 االسبوع السابع والعشرون 

شرح بعض القواعد الفقهية 
 )5- 1الكلية (

    

28  
 االسبوع الثامن والعشرون 

شرح بعض القواعد الفقهية 
)10- 6الكلية ( 

    

  االسبوع التاسع والعشرون   29
 

شرح بعض القواعد الفقهية 
 ) 15- 11الكلية (

    

30  
 االسبوع الثالثون 

شرح بعض القواعد الفقهية 
 )  20- 16الكلية (

    

  توقيع العميد :                                 توقيع االستاذ :  

  جمهورية العراق
  زارة التعليم العالي والبحث العلميو

  جهاز االشراف والتقويم العلمي
  

  
  
  

  جامعة المثنىالجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانوناسم القســم :
  م.م وسام كاظم زغير: االولىالمرحلة :

  مدرس مساعداللقب العلمي :
  ماجستير قانونالمؤهل العلمي :

 كلية القانونمكان العمل  :


