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 :: وصف المقررأوًل 

هذا المقرر هو أحد المقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو منن مسنتوا السن ة 
 .دبلوم دراسات إسالمية –األولى 

 :المقررأهداف  ثانًيا:
 التعريف العام بالشريعة اإلسالمية وخصائصها ومقاصدها. -1

 التعريف بالمدارس الفقهية وأهميتها ومصادر الفقه اإلسالمي. -2

 التعريف بعلم القواعد الفقهية. -3

 عقد مقار ات بين أبواب الفقه وفروع القا ون. -4

 الع الطالب على بعض ال ظريات الفقهية.اط    -5

 بهات حول الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان.ت مية المهارات في رد الش -6

 

 

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دراسات إسالميةالدبلوم  -  الخطة الدراسية
  مقرر: المدخل الفقهي

 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية/ للدكتور عبد الكريم زيدان. الكتاب المقرر:



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

 (.ساعات 3الحالة القا و ية ع د العرب                                 ) -

 ساعات(. 3)                 خصائص الشريعة                          -

 مقاصد الشريعة                                            )ساعة و صف(. -

 البراهين على عموم الشريعة وبقائها                         )ساعة و صف(. -

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

 يعة اإلسالمية بالقا ون الروما ي                )ساعة و صف(.عالقة الشر  -

 ساعات(. 3القواعد الفقهية                                            ) -

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

 ساعات(. 3)   الدور الثالث / الدور الرابع                              -

 ساعات(. 3الدور الخامس / الدور السادس                           ) -

 المذاهب الفقهية: اإلمام أبو ح يفة / اإلمام مالك           )ساعة و صف(. -

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

 س ة                              )ساعة و صف(.مصادر الفقه: كتاب و  -

 اإلجماع والقياس                                      )ساعة و صف(. -

 ساعة و صف(.االستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع            ) -

 العرف ومذهب الصحابي وشرع من قبل ا واالستصحاب              )ساعة و صف(. -

 امه                                        )ساعة و صف(.المال وأقس -

 (.)ساعة و صف                        الملك والملكية                -

 أسباب الملك التام                                   )ساعة و صف(. -



 (.قا ون                        )ساعتانقار ة بين الشريعة والمال -

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 المحاضرة و الم اقشة و تقديم أوراق بحثية.

 : التقويم:خامًسا
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان ال هائي: 

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

 موسوعة بيان اإلسالم. -2

 
 

 


