
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 حسنين عالء كريم  االسم
 Hassenainalaa92@gmail.com البريد االلكتروني

 مدخل الشريعة االسالمية   اسم المادة
  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
وبماله ارتباط الشريعة االسالمية  بثقافة أن نخلق جيال واعيا ومثقفا الهدف العام : 
 . على المستوى المعرفي والخلق الفاضل بالواقع العملي 
 الهدف الخاص 

 المحتوى المعرفي للشريعة االسالمية ـ أن يتعرف الطالب على 
 ـ أن يفهم االحكام المنوطة بموضوعاتها .

والسيما في الجانب التطبيقي المرتكز على  على الواقع العملي ما أخذه ويلتزمهـ أن يطبق 
 . النظري منها 

بوجه الحاجة الى وسواء أكان  الشرائع الوضعية وبين  ـ أن يقارن بين الشرائع االلهية 
 بوجه الحاجة الى التدين .أم التشريع االلهي 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

ضوعات يعني أن سنة واحدة يجب أن تستوعب المو  هذه المادة تؤخذ لمرحلة واحدة مما
 موضوعاتها  وتغطي بشكل اجمالي ألهم، بدراسة مدخل  الشريعة االسالمية رتبطة الم

نا كتابا يرجع اليه مدتعوبالمرحلة التي تجيء متأخرة انظرا للزمن المنوط بها و  وأحكامها
لتغني الطالب المشتغل  واضيعهاألكثر م في جمع المادة بشكل منتظم ومستوعبالطالب 
  .في تدريس المادة ونظرا لجامعيته لآلراء المتعددة أعتمدنا عليه  بعلومها 

 
 الكتب المنهجية

 

  المدخل الى دراسة الشريعة االسالمية : الدكتور عباس كاشف الغطاء  

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 بية المختلطة كلية :التر 

 :القسم 
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
  االولى المرحلة :

  حسنين عالء كريم   المحاضر الثالثي :اسم 
 م.ماللقب العلمي 

 ماجستير المؤهل العلمي :  
كلية التربية المختلطة / قسم القرآن الكريم  العمل  : نمكا

 والتربية االسالمية 
 
 



 
 المصادر الخارجية

 

 مدخل الشريعة : حسن الربيعي ـ 1
 .  الشيخ المظفر :  اصول الفقه ـ  2
 ـ شرائع االسالم : المحقق الحلي.  3
 ـ جواهر الكالم : محمد حسن الجواهري 4
 ـ  اللمعة الدمشقية : الشهيد االول 5
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 معلومات اضافية
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 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول التشريع والمجتمع  1

 الفصل األول نشوء الشرائع الوضعية والحاجة الى تشريع الهي  2

 الفصل األول النظرة في الشرائع االلهية ووجه الحاجة الى التدين   3

 الفصل األول التشريع االلهي والتشريع االنساني   4

 الفصل األول مفهوم الشريعة والفرق بين الشريعة والدين والملة  ،  5

 الفصل األول الفرق بين التشريع والشريعة ، وبين التشريع واالجتهاد والتفقه   6

 الفصل األول غاية التشريع والفرق بين الفقه والشريعة   7

 الفصل األول ومراتب الفقيهمفهوم الفقه ، وموضوعه ، والغرض منه ،   8

 الفصل األول انواع المصنفات الفقهية ، والمتون الفقهية ، واصناف الفقهاء   9

 الفصل األول المذاهب االسالمية : مذهب االمامية   10

 الفصل األول المذهب الحنفي   11

 الفصل األول المذهب الشافعي   12

 الفصل األول المذهب الحنبلي   13

 الفصل األول المذهب المالكي   14

 الفصل األول امتحان الفصل االول  15

 الفصل الثاني مفهوم الحكم وأنواعه ـ ظاهري وواقعي   16

 الفصل الثاني أقسام الحكم العقلي   17

 الفصل الثاني أقسام الحم الشرعي   18

 الفصل الثاني أقسام الحكم التكليفي   19

 الفصل الثاني الحكم الوضعي الشرعي ــ السببية ، الشرطية ، المانعية   20

 الفصل الثاني الدليل على حصر االحكام بهذه الخمسة فقط   21

 الفصل الثاني عناصر الحكم الشرعي   22

 الفصل الثاني الشروط العامة للتكاليف   23

 الفصل الثاني مصادر التشريع االسالمي : االدلة االجتهادية : الكتاب   24

 الفصل الثاني السنة الشريفة والراوي والمروي   25

 الفصل الثاني العقل ودليله  26

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 القســم :
 المرحلة : 

 لمحاضر الثالثي : اسم ا
 اللقب العلمي :  

 المؤهل العلمي :  
 مكان العمل  :

 



 الفصل الثاني المستقالت العقلية   27

 الفصل الثاني حجية دليل العقل   28

 الفصل الثاني شبهات عصرية للشريعة االسالمية والمستقبل للشريعة االسالمية   29

 الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني   30

 
 
 
 

 

 رئيس القسم  :توقيعمصادقة و                                                                                                                 األستاذتوقيع 

    

  
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                 م.م حسنني عالء كريم      

 2021ـ2020العام الدراسي 

 


