
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

  صفاء متعب فجة  االسم
 hamade@gmai.comMaLeK البريد االلكتروني

 اإلسالمياصول الفقه  اسم المادة

 نظام الفصول  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 ط األحكامتعريف الطالب بقواعد فهم النصوص وتطبيقها على نصوص القانون وطرق استنبا -1
 االطالع على أراء العلماء اإلسالميين في استنباط األحكام من أدلتها التفصيلية -2

 التفاصيل االساسية للمادة
 

االحكام الشرعية والقانونية ومصادر هذه االحكام و طرق استنباط االحكام من ) تقسم المادة الى 
 (.مصادرها او ادلتها

 
 الكتب المنهجية

 

 هجياليوجد كتاب من

 
 المصادر الخارجية

 

 . الحلقات -السيد محمد باقر الصدر دروس في اصول الفقه  -1
 .  السيد محمد تقي الحكيم –االصول العامة في الفقه المقارن  -2

 . .محمد رضا المظفر –اصول الفقه  -3

 عبد الكريم زيدان. د –اصول الفقه االسالمي  -4

 .ص الشرعيةالوسيط في قواعد فهم النصو  –عبد الهادي الفضلي .د -5
 

 تقديرات الفصل
االمتحان  الكورس  االول  

النهائي 
 الكورس االول  

 االمتحان النهائي الكورس الثاني  
 راالختبا

 النظري 
 اليومي  النظري  راالختبا اليومي 

33% 13% 03% 33% 13% 03% 
 

 معلومات اضافية
 

من خالل زيادة التطبيقات و األفكار تم تحديث بعض مفردات المنهج بما يناسب طالب القانون 
 %. 13القانونية التي لها اصل في علم اصول الفقه وذلك بنسبة 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
   الربعة  :المرحلة 

صفاء متعب  :م المحاضر الثالثي سا
 فجة 

 مساعد   مدرس :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

بو
س

ال
ا

 ع

 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %6 التعريف بأصول الفقه 12/9/1122 1

  %12 عنه وموضوعهنبذة تاريخية   9/1122/ 12 2

  %11 الفرق بين القواعد األصولية و الفقهية  5/21/1122 3

  %24 الحكم الشرعي  21/21/1122 4

التكليفي و  –اقسام الحكم الشرعي   29/21/1122 5

 وضعي
33%  

  %36 الوجوب واقسامه  12/21/1122 6

  %42 الحرمة وأقسامها و الكراهة  1/22/1122 7

  %41 االستحباب و اإلباحة 9/22/1122 1

  %54 الحكم الشرعي الوضعي وأقسامه  22/22/1122 9

  %63 السبب وانواعه  12/22/1122 13

  %66 الشرط وانواعه 21/22/1122 11

  %72 المانع و الصحة و البطالن  7/21/1122 12

  %71 عناصر الحكم الشرعي  22/21/1122 13

  %16 تعريفه  –الحكم القانوني   12/21/1122 14

  %94 الفرق بين الحكم القانوني و الشرعي  12/21/1122 15

  %133 عناصر الحكم الشرعي  4/1/2315 16

 العطلة الربيعية 

  %6 مصادر الحكم الشرعي 25/1/1125 17

  %12 القران الكريم وحجية ظهوره 11/1/1125 11

  %11 السنة وأقسامها  2/2/1125 19

  %24 االجماع و اقسامه 2/2/1125 23

  %33 العقل ومالزماته  25/2/1125 21

  %36 االصول العملية 11/2/1125 22

  %42 القياس -المصادر العقلية عند الجمهور 19/2/1125 23

سد  –وقول الصحابي –االستحسان  5/2/1125 24

 الذرائع
41%  

  %54 حكامالنصوص ودالالتها على اال  21/2/1125 25

  %63 مفهوم النص بشكل عام 29/2/1125 26

العالقة  –المعنى  –اللفظ )اركان النص  12/2/1125 27

 (بين اللفظ و المعنى
66%  

  %72 (قطعية و ظنية ) الداللة وانواعها  2/5/1125 21

  %71 العام واقسامه 21/5/1125 29

  %16 الخاص و اقسامه 27/5/1125 33

  %94 المطلق و المقيد 24/5/2315 31

  %133 تعارض األدلة 4/6/2315 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الربعة    :المرحلة 

 صفاء متعب فجة  :سم المحاضر الثالثي ا

 مساعد مدرس   :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 

 


