بسم هللا الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم

اسم الجامعة :ديالى
اسم الكلية :القانون والعلوم السياسية
اسم القسم :القانون
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي :أحمد على بريسم
اللقب العلمي :مدرس

المؤهل  :دكتوراه فلسفة اصول الدين
استمارة الخطة التدريسية لمادة :المدخل لدراسة الشريعة االسالمية
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ـ االسم  :م د .أحمد علً برٌسم
ـ البريد االلكتروني anassun61@yahoo.com -:
ـ اسم المادة :المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة
ـ مقرر الفصل :المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة ,للدكتور مصطفى الزلمً ,
واالستاذ عبد الباقً البكري.
ـ هدف المادة :جعل ملما ً بمفردات العلوم الشرعٌة  ,المادة االساسٌة لقانون االحوال
الشخصٌة العراقً.
ـ التفاصيل االساسية للمادة :تتضمن المادة (الحكم الشرعً وانواعه  ,ومصادره ,
والتعرٌف بالفقه االسالمً  ,وادواره ومذاهبه وبعض ابوابه  ,وقواعده الفقهٌة).
ـ الكتب المنهجية :المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة ,للدكتور مصطفى الزلمً ,
واالستاذ عبد الباقً البكري.
ـ المصادر الخارجية :
1ـ المدخل الفقهً العام ,لمصطفى احمد الزرقاء.
2ـ كتاب االم  ,للشافعً.
3ـ مغنً المحتاج ,للشربٌنً.
ـ تقدٌرات الفصل

الفصل االول
%15

ـ معلومات اضافٌة
االسبوع التارٌخ
توقٌع االستاذ

المادة النظرٌة

االمتحان
النهائً
%60

الفصل الثانً االمتحان
الٌومً
%10
%15
المادة العلمٌة

المالحظات

توقٌع العمٌد
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الحكم الشرعً التكلٌفً
/10/27
والوضعً
2015
 2015/11/3خصائص الحكم الشرعً
مصادر الحكم الشرعً القران
/11/10
الكرٌم
2015
السنة النبوٌة واالجماع والقٌاس
/11/17
2015
االستحسان والمصلحة المرسلة
/11/24
والعرف
2015
 2015/12/1قول الصحابً وشرع من قبلنا
وسد الذرائع
 2015/12/8التعرٌف بالفقه االسالمً ,
الدور االول والثانً
الدور الثالث والرابع
/12/15
2015
المذاهب الفقهٌة الحنفً
/12/22
والمالكً والشافعً والحنبلً
2015
المذهب الزٌدي والجعفري
/12/29
2015

11
12
االسبوع

التارٌخ

عطلة تصف السنة
المادة النظرٌة

1

2016/2/9

ابواب الفقه االسالمً

2

2016/2/16

المعامالت المالٌة

3

2016/2/23

الجرائم والعقوبات

4

2016/3/2

االحكام التً تخضع للقانون العام
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2016/3/16

االحكام الدستورٌة

6

2016/3/23

االحكام المالٌة العامة
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2016/3/30

االحكام االدارٌة
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2016/4/6

القضاء ووسائل االثبات
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2016/4/13

مقاصد الشرٌعة
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2016/4/20

اسس التشرٌع االسالمً
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2016/4/27

طبٌعة الحق والقٌود الواردة علٌها
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2016/5/11

13

2016/5/18

نزعة الشرٌعة وموقفها من
المذهبٌن الفردي واالجتماعً
شرح القواعد الفقهٌة
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2016/5/25

تتمة القواعد الفقهٌة
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16

توقٌع االستاذ

توقٌع العمٌد

