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 555154   رمز المساق :                                                       اصول الفقهاسم المساق : 
 5156-5155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعتانالوقت: 

  وصف المساق :

ومن خالله  اصول الفقه عبارة عن قواعد عامة ٌتوصل بها الى استنباط االحكام الشرعٌة العملٌة الفرعٌة من ادلتها التفصٌلٌة
القانونٌة , ونتناول من خالل دراسة هذه  ٌتم التعرف على معنى القاعدة الفقهٌة التً تعتبر مصدر اساسً وحٌوي للقواعد

المادة بٌان معنى الحكم الشرعً ومصادره االصلٌة و التبعٌة ومن ثم نتناول انواعه وما ٌندرج تحت كل نوع من اصناف , ومن 
  النصوص . ثم نبحث فً دالالت االحكام وكٌفٌة استخراج وصٌاغة القواعد القانونٌة و االلفاظ الدقٌقة التً تستخدم فً صٌاغة

 اهداف المساق

 ًدراسة المبادئ العامة فً الفقه االسالم . 

  دراسة ادلة االحكام الشرعٌة . 

 . دراسة طرق استنباط دالالت النصوص 

 . دراسات مراتب الوضوح و الخفاء عند االصولٌٌن 

 دراسة التعرض بٌن النصوص وكٌفٌة معالجتها 

 قالخطوط العامة للمسا

 حسة انتمٕيى انذراسي يفزداخ انًُٓج االسثٕع

 انمزاٌ انكزيى / يظادر اطهيح –ادنح االحكاو انشزػيح  1

 انسُح انُثٕيح  2

 االجًاع –انًظادر انتثؼيح انُمهيح انًتفك ػهيٓا  3

 االدنح انتثؼيح انُمهيح انًختهف فيٓا / حجيح لٕل انظحاتي –انؼزف  4

 شزع يٍ لثهُا / انًظادر انتثؼيح انؼمهيح 5

 انمياص , انًظهحح 6

 االستحساٌ , سذ انذرائغ أ فتحٓا , االستظحاب 7

 االحكاو انشزػيح انؼًهيح  8

 الساو انحكى انشزػي 9

 إَاع انحكى انشزػي انتكهيفي 11

 )االيجاب . االستحثاب , انتحزيى , االستكزاِ , االتاحح( 11

 لضاؤِ –ادائّ  –انٕاجة , السايّ  12

 إَاػّ( -انٕضؼي , إَاػّ ) انسثة  انحكى انشزػي 13

 االثار االطهيح ٔ االثار انفزػيح نهؼمذ( –إَاػّ  –انشزط ) تؼزيفّ  14

 انًاَغ ) تؼزيفّ ٔ إَاػّ( 15

 انفزق تيٍ انحكى انتكهيفي ٔ انحكى انٕضؼي 16

 انحاكى ) تؼزيفّ( -1ػُاطز انحكى انشزػي /  17

 ادٔار انحياج ( –انًحكٕو ػهيّ ) تؼزيفّ  -3انًحكٕو فيّ ) تؼزيفّ ٔ السايّ(, -2 18



 إَاػّ( -حكًّ –دالالخ انُظٕص / انخاص ) تؼزيفّ  19

 انًطهك ٔ انًميذ 21

 انؼاو ٔطيغتّ , انخاص ٔطيغتّ 21

 االدنح انًخظظح انًُفظهح ٔ انًتظهح 22

 تاثيزِ( -استؼًانّ  –إَاػّ  –انًشتزن ) تؼزيفّ  23

 انحميمح ٔ انًجاس 24

 انظزيح ٔ انكُايح 25

 دالنح االيحاء( –دالنح االلتضاء –يُطٕق انُظٕص )يفٕٓو االشارج  26

 انًخانفح( -يفٕٓو انُض ) انًٕافمح  27

 انذالنح انٕضؼيح  28

 انذالنح انظُيح 29

 انذالنح انغايضح 31

 االجتٓاد ٔ انتمهيذسهطح انًجتٓذ في يسائم  31

  الكتب المنهجٌة/
 اطٕل انفمّ في َسيجّ انجذيذ د. يظطفى اتزاْيى انشنًي -

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 اصول الفقه د. محمد رضا المظفر -5
 الوجيز في اصول الفقه د. عبد الكريم زيدان -5

 الدرجات

 النهائًاالمتحان  الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
 االمتحان االول

51 
 النشاط

5 
 االمتحان االول

55 
 النشاط

5 
61 

51 5 55 5 61 

 المشاريع

 انذرجح انتاريخ ٔطف انًشزٔع ػُٕاٌ انًشزٔع
 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسًمالحظة / معلومات هذا 

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

 جبر م . م. نادٌة كعب

 

 


