
 ٔصاسح انتعهيى انعبني ٔ انجضج انعهًي

 انزبيعخ انًستُظشيخ

 كهيخ انمبٌَٕ

 انخطخ انذساسيخ نهًسبق

 

 1515          رمز المساق :                          المدخل لدراسة الشريعة               اسم المساق : 
 5552-5551السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعتانالوقت: 

  وصف المساق :

التعرٌف بالشرٌعة االسالمٌة من حٌث مصادر االحكام الشرعٌة االصلٌة و التبعٌة وابواب الشرٌعة االسالمٌة المختلفة , كما 
مسائل التً تطرح فً باب المعامالت تتضمن شرحا مفصال لبعض القواعد الشرعٌة الخاصة باستخراج االحكام الشرعٌة لل

 المالٌة و االحوال الشخصٌة و القانون الجنائً .

 

 اهداف المساق

 . ًتعرٌف الطالب بالمقصود بالشرٌعة االسالمٌة وتمٌٌزها عن الفقه االسالم 

  التفرٌق المقصود بالحكم الشرعً التكلٌفً و الحكم الشرعً الوضعً وبٌان تفرعات كل حكم وكٌفٌة تعلٌم الطلبة

 .بٌنهما

 .افهام الطالب الفرق بٌن قواعد القانون و قواعد الشرٌعة االسالمٌة 

 . توضٌح دور الشرٌعة االسالمٌة كمصدر مهم من مصادر القانون بفرعٌه الخاص و العام 

 

 قالخطوط العامة للمسا

 يفشداد انًُٓذ صست انتمٕيى انذساسي االسجٕع

 االَٕاع ٔ انعُبطشانضكى انششعي / انتعشيف ٔ  1

 خظبئض انضكى انششعي 2

 يظبدس انضكى انششعي / انمشاٌ ٔ انسُخ ) انًظبدس االطهيخ( 3

 االرًبع ٔ انميبط ٔ االستضسبٌ 4

 انًظبنش انًشسهخ ٔ انعشف  5

 سذ انزسائع  –االستظضبة –ششع يٍ لجهُب  –انًظبدس انتجعيخ / لٕل انظضبثي  6

 ادٔاس انفمّ االساليي –انتعشيف ثبنفمّ االساليي / انخظبئض  7

 انًزاْت االسالييخ انضيخ  8

 انًعبيالد انًبنيخ –شؤٌٔ االسشح  –اثٕاة انفمّ االساليي / انعجبداد  9

 انعاللبد انخبػعخ نهمبٌَٕ انعبو–انزشائى ٔ انعمٕثبد  11

 اَتفبء ٔٔسبئم االحجبد  11

 يمبطذ انششيعخ االسالييخ  12

 ؽجيعخ انضك ٔ انعمٕد انٕاسدح عهيّ  13

 انًٕاصَخ ثيٍ انضمٕق في انششيعخ االسالييخ ٔتًييضْب عٍ انُضعتيٍ انفشديخ ٔ االرتًبعيخ  14

 يٕلف انششيعخ االسالييخ ثيٍ انًظبدس انمبََٕيخ 15

 ايتضبٌ انفظم االٔل 16

 انكهيخششس ثعغ انمٕاعذ انفمٓيخ  17



 تًييض انمٕاعذ انفمٓيخ عٍ انمٕاعذ انمبََٕيخ 18

 تًييض لٕاعذ انمبٌَٕ انعبو عٍ انمبٌَٕ انخبص ٔتضذيذ عًهيخ استُجبؽ االصكبو  19

 انيميٍ ال يضٔل ثبنشك / االطم ثمبء يبكبٌ عهى يب كبٌ  21

 االطم في انظفبد انعبسػخ انعذو /اػبفخ انضبدث اللشة ألبتّ 21

 االػطشاس ال يجطم يٍ انغيش / انزٕاص انششعي يُبفي انؼًبٌ  22

 انضذٔد تسمؾ ثبنشجٓبد / انًشمخ تزهت انتيسيش 23

 يٍ استعًم شيئب لجم أاَّ / االرتٓبدال يُمغ ثًخهّ 24

 انخشاد ثبنؼًبٌ / ال ػشس ٔ ال ػشاس 25

 يبصشو اخزِ صشو اعطبئّ / انًًتُع عبدح يًتُع صميمخ 26

 ايتضبٌ انفظم انخبَي 27

 ال يُكش تغييش االصكبو ثتغييش االصيبٌ / ال يسبغ نالرتٓبد ثًٕسد انُض 28

 انًعشٔف عشفب كبنًششٔؽ ششؽب / ارا تعشع انعبو ٔ انخبص 29

 انتجشع ال يتى االثبنمجغ 31

 تطجيمبد عًهيخ نهمٕاعذ انششعيخ  31

  الكتب المنهجٌة/
 االسالمٌة  . أ. د. مصطفى ابراهٌم الزلمً  و أ. عبد الباقً البكريالمدخل لدراسة الشرٌعة  -

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 اسس التشريع لالستاذ د. مصطفى الزلمي  -5
 ايات االحكام للدكتور سليمان الحميد  -5

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
 االمتحان االول

51 
 النشاط

1 
 االمتحان االول

51 
 النشاط

1 
25 

51 1 51 1 25 

 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 خالل الفصل الدراسً مالحظة / معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

 امل جمهور جاسمم . م. 

 اليوجد
 


