
 األولالفصل الدراسي:  م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 د. نزيه خالد :أستاذ المادة

 معتمدة ساعات 3 مدةعدد الساعات المعت
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

ــ  إلزامــي مقــرر ــ  الســن  لطلب  ســاعات( 3) بمعــدل -كليــ  الشــريع  و الدراســات ا ســ مي   –شــريع   األول
 .كامل   دراسي    فصل  : أي أسبوعا( 15) مدى عل  أسبوعًيا معتمدة

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 يف العام بالشريعة اإلسالمية وخصائصها ومقاصدها.التعر  -1

 التعريف بالمدارس الفقهية وأهميتها ومصادر الفقه اإلسالمي. -2

 التعريف بعلم القواعد الفقهية. -3

 عقد مقارنات بين أبواب الفقه وفروع القانون. -4

 الع الطالب على بعض النظريات الفقهية.اط    -5

 عة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان.تنمية المهارات في رد الشبهات حول الشري -6

 

 

 

 
 

 

 جامع  طرابلس 
 

 الخط  الدراسي 

 (11141) لمقرر: المدخل الفقهي

 المدخل لدراس  الشريع  ا س مي / للدكتور عبد الكريم زيدان. الكتاب المقرر:



 :: محتوى المقررثالًثا
 ساعات(. 3العرب قبل اإلسالم                                         ) -

 (.ساعات 3الحالة القانونية عند العرب                                 ) -

 ساعات(. 3)   خصائص الشريعة                                        -

 مقاصد الشريعة                                            )ساعة ونصف(. -

 البراهين على عموم الشريعة وبقائها                         )ساعة ونصف(. -

 ساعات(. 3القته بالشرائع السابقة             )تعريف الفقه اإلسالمي وع -

 الروماني                )ساعة ونصف(. يعة اإلسالمية بالقانون عالقة الشر  -

 ساعات(. 3القواعد الفقهية                                            ) -

 ساعات(. 3أدوار الفقه: الدور األول / الدور الثاني                    ) -

 ساعات(. 3الدور الثالث / الدور الرابع                                ) -

 ساعات(. 3الدور الخامس / الدور السادس                           ) -

 المذاهب الفقهية: اإلمام أبو حنيفة / اإلمام مالك           )ساعة ونصف(. -

 ساعات(. 3اإلمام الشافعي/ اإلمام أحمد/ اإلمام زيد/ اإلمام جعفر/ والمذاهب المندرسة     ) -

 )ساعة ونصف(.                   مصادر الفقه: كتاب وسنة            -

 اإلجماع والقياس                                      )ساعة ونصف(. -

 ساعة ونصف(.االستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع            ) -

 العرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا واالستصحاب              )ساعة ونصف(. -

 )ساعة ونصف(.                             المال وأقسامه            -

 (.)ساعة ونصف                        الملك والملكية                -

 أسباب الملك التام                                   )ساعة ونصف(. -



 (.قانون                        )ساعتانقارنة بين الشريعة والمال -

 :ألنشط : األساليب وارابًعا
 المحاضرة و المناقشة و تقديم أوراق بحثية.

 : التقويم:خامًسا
 .وتقديم ورقة بحثية لها عشر درجاتلكل منهما عشرون درجة جراء امتحانين للطالب إ -1

 امتحان نهائي من خمسين. -2

 المراجع: سادًسا:
 د. محمد مصطفى شلبي. المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية/ -1

 الم.موسوعة بيان اإلس -2

 
 

 


