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 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي: :نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

ويجري  -قسم الشريعة اإلسالمية-ة الدراسات العليا إن هذه المادة أساس في تخصص الفقه واألصول في مرحل
 تسجيل رسالة الماجستير في الفقه ساعة في فصل واحد واليمكن للطالب 45تدريسها بإجمالي عدد ساعات 

 واألصول إال بعد نجاحه.
 :أهداف المقرر ثانًيا:

 يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:
 القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة األصولية.بين النظرية الفقهية و  التمييز -1

 ضبط األمثلة الفقهية التي تندرج تحت كل تقسيم من التقسيمات المشكلة للنظرية. -2

 االطالع على فن تكوين النظرية الفقهية وتجريدها لتنسحب على كل أبواب الفقه. -3

 إدراك الفروق بين المذاهب الفقهية في عرض النظرية الفقهية. -4

 إدارك الفروق بين الشريعة اإلسالمية من جهة والقانون الوضعي في النظرية الفقهية. -5

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 

 دبلوم الفقه وأصوله – الخطة الدراسية
 النظريات الفقهية: مقرر 

 الكتاب المقرر:
 المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي، للعالمة الشيخ مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق. -1
 (.190حتى  163النظريات الفقهية للدكتور محمد الزحيلي )من ص  -2
 صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق في قانون إسالمي للشيخ مصطفى الزرقا. – 3
 الزحيلي. وهبةنظرية الضرورة للدكتور  – 4
 (.222حتى  108) من ص نظرية الوقف  - 44الموسوعة الفقهية _ المجلد  – 5
 (341حتى  225المجلد األول ) من ص  –معلمة زايد الفقهية  – 6



 

 :: محتوى المقررثالًثا
 تعريف النظرية الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي - 1   
 ساعات( 3)                                                                          والقاعدة األصولية.  

  ساعات( 6.                                                                         )نظرية العرف - 2
 ساعات( 9لتزام.                                                                          )نظرية اال -3
 ساعات( 9.                                                      )الحقال نظرية التعسف في استعم -4
 ساعات( 9)                                                                       نظرية الضرورة. - 5
 ساعات( 9)                                                                          نظرية الوقف. - 6

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 عرض األستاذ لمباحث ومناقشتها مع الطالب -

 تكليف الطالب بأبحاث وعرضها ومناقشتها -

 تدريبات صفية -
 : التقويم:خامًسا

 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 : المراجع:اسادسً 
 اإلسالمي.قرارات مجمع الفقه  -1

 مشاريع تقنين أحكام المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي. -3

 الفعل الضار للعالمة الشيخ مصطفى الزرقا. -4

 نظام الوقف لألستاذ عمر مسقاوي. – 5

 


