
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 شذى مظفر حسين  االسم

 shathahowaisy@yahoo.com البريد االلكتروني

 المدخل لدراسة الشريعة اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 فصيليةالتعريف بابواب الفقه اإلسالمي، وكيفية استنباط األحكام الشرعية من أدلتها الت

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 الحكم الشرعي وعناصره ، وخصائصه ، ومصادره -1
 الفقه اإلسالمي نشاته ،مراحل تطوره ، أصوله ، وابوابه-2
 مقاصد الشريعة اإلسالمية واسس التشريع اإلسالمي-3
 القواعد الفقهية الكلية في الفقه اإلسالمي4

 
 الكتب المنهجية

 

 للدكتور مصطفى الزلمي وعبد الباقي البكري/ شريعة اإلسالمية المدخل لدراسة ال

 
 المصادر الخارجية

 

 ال يوجد

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04%  -04%  -04% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 األولى:المرحلة 

 شذى مظفر حسين :سم المحاضر الثالثي ا

 مدرس:للقب العلمي ا
 ماجستير فقه واصول:ي المؤهل العلم
 كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 مقدمة وتعريف الحكم الشرعي 32/01/3102 1

  %6 أنواع الحكم الشرعي  01/3102/ 21 2

  %9 الحكم الوضعي 6/00/3102 3

  %12 عناصر الحكم الشرعي 02/00/3102 4

  %15 خصائص الحكم الشرعي  31/00/3102 5

  %11 (القرآن الكريم)صادر الحكم الشرعي م  32/00/3102 6

  %21 السنة النبوية المطهرة  2/03/3102 7

  %24 (اإلجماع والقياس)المصادر التبعية  00/03/3102 1

  %27 (العرف) المصادر التبعية   01/03/3102 9

  %31 ((اإلستحسان) المصادر التبعية  32/03/3102 11

المصالح ))ىمصادر تبعية أخر 0/0/3102 11

 المرسلة 
33%  

  %36 مصادر تبعية أخرى العقل ،   1/0/3102 12

  %39 اإلستصحاب) مصادر تبعية أخرى 02/0/3102 13

  %43 شرع من قبلنا  33/0/3102 14

  %47 سد الذرائع   32/0/3102 15

  %51 امتحان الفصل األول  5/2/2115 16

 عطلة نصف السنة

  %53 التعريف بالفقه اإلسالمي 02/3/3102 17

  %56 خصائص الفقه اإلسالمي 33/3/3102 11

  %59 أدوار الفقه اإلسالمي  0/2/3102 19

  %63 (العبادات )أبواب الفقه اإلسالمي  1/2/3102 21

  %66  يامتحان الفصل الثان  02/2/3102 21

  %69 (األحوال الشخصية)أبواب الفقه  33/2/3102 22

  %73 المعامالت المالية)أبواب الفقه  32/2/3102 23

  %76 أبواب الفقه الجرائم والعقوبات 2/2/3102 24

  %79 العالقات الدولية ، الدستورية  03/2/3102 25

  %12 ، المالية ، اإلداريةالعالقات الدولية   02/2/3102 26

  %15 القضاء ووسائل اإلثبات 36/2/3102 27

  %11 قصد العام للشريعة الم 2/2/3102 21

  %91 اسس التشريع اإلسالمي 01/2/3102 29

  %94 طبيعة الحق والقيود الواردة عليه  02/2/3102 31

  %97 القواعد الكلية الفقهية وتطبيقاتها 24/5/2115 31

  %111 امتحان الفصل الثاني 4/6/2115 32

  

 توقيع العميد       :يع االستاذ قتو                                           

 جمهورية العراق

 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 القانون:الكلية 

 الخاص:القســم 
 االولى:المرحلة 

 شذى مظفر حسين :اسم المحاضر الثالثي 

 مدرس:اللقب العلمي 
 ماجستير فقه واصول:المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 


