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الفصل الدراسي :الثاني

أستاذ المادة :أ .محمد المعتصم باهلل البغدادي.
عدد الساعات المعتمدة
عدد ساعات التدريس

 3ساعات معتمدة

نظري

عملي

45
أول :وصف المقرر:
ً

 -هو مقرر إلزامي من متطلبات

للةاا الشاريعا مان متاتوا التااا اىولا و تحتات ر ارتاتإ إلا مت متطلبات

تتبقا.
 يتاااتوا المقاارر تعرياال الطتلاان ااي التاااا اىول ا – لةتااتا  -بأصااوا الهقااإ لعلاال ماان العلااول اإتاايمةا،ومهميتإ ،و تئرتإ ،ثل يتاتوا وحرة ر ارتاةا مصاولةا هاي :الحلال الشار ي ومات يتعلا باإ مان مبتحا
التكليال و طااتن الووااس وممتااتم مت ،ومبتحا

ل طاتن

المحلااول بااإ مو ةاإ ،والمحلااول لةااإ ،ثال الحااتكل ،ثاال متااتئ

وارض اىهلةا.
ثانيا :أهداف المقرر:
ً
ي رف ترري هذا المقرر إل :
 -1تعريل الطتلن بعلل مصوا الهقإ ومومعإ من العلول الشر ةا ومهميتإ و تئرتإ.
 -2تملين الطتلن من معر ا اىحلتل الشر ةا التكلةهةا والووعةا وممتتم ت.
 -3تررين الطتلن ل اتت ار اىحلتل وتحرير ماوا ت من الاصوص واىرلا الشر ةا.

1

 -4ما جا ق الطتلن ،وتأتة

بايتإ العلمةا الشر ةا.

 -5وص اىصوا بتلهروع الهق ةا لتشلي

قلإ الهق ي.

ثال ًثا :محتوى المقرر:

م -التعريل بأصوا الهقإ ،وةحتوت ل :

 -1تعريل المهررا

(تت تتن)

اىتتتةا ،ا صطيحت  ( :لل – مصوا – قإ – رلي ).

 -2تبةتن ال يف ي تعريل اىصوا بين التعريل اللقبي والمرلن.
 -3بةتن مهمةا لل اىصوا ،و تئرتإ وثمرتإ وووعإ ومهل المؤلهت

ةإ.

ن -الحلل الشر ي ،وةحتوت ل :
اصطيحت.
 -1التعريل بتلحلل الشر ي لغ ًا و
ً

(تت ا واحرة)

 -2بةتن تقتةل الحلل الشر ي إل تكلةهي وووعي.

(تت ا واحرة)

يمات ،وملاروه تازي ً ات ،ومبات
 -3تهصي اىحلتل التكلةهةا من رض ،وواجن ،ومارون ،وحارال ،وملاروه تحر ً
( 12تت ا)
 -4تهص ااي اىحل ااتل الوو ااعةا م اان ت اابن ،وش اارط ،وم ااتاس ،و زيم ااا ،ور ص ااا ،وص ااها ،وبط ااين ،و تا اتر
( 12تت ا)
 الحتكل ،وةحتوت ل : -1مبتح

الحتكل وال يف ي مومس العق من الاق .

( 4تت ت )

 -2مبتح

المحلول بإ مو ةإ.

( 3تت ت )

 -3مبتح

المحلول لةإ.

( 6تت ت )

 -4وارض اىهلةا وبةتن تهصةيت ت اىصولةا والهرو ةا.
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( 4تت ت )

ابعا :األساليب واألنشطة:
رً
المحتورة ،الماتمشا ،القراءا

الحرة ،اىوراق البحثةا.

خامسا :التقويم:
ً
امتحتن التعي.)40%( :
ا متحتن الا تئي.)60%( :
سادسا :المراجع:
ً
 -1مصااترر مرةمااا مذهبةااا :لتلبرهااتن للجااوياي ،والمتتصااه للغ ازلااي ،والمحصااوا لل ارازت ،واىحلااتل لدماارت،
والبحر المحةط للزرلشي ،والما ت للبةوتوت وشروحإ ،والبزروت وشروحإ ،والتر تي ،والتاقةح والتوواةح
والتلوةح ،وشرو الماتر ،والعرة والواوح ،والكولن الماير وغيرهت من لتن اىصوا المذهبةا.
 -2مصترر حريثا :مصوا الهقإ محمر مبو الاور زهير ،مصوا الهقإ اإتيمي المةتر شعبتن إتمت ي ،
الم ذن ي مصوا الهقإ – الاملا  ...الخ.
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