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 : األولالفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 د. وهبة الزحيلي. /أصول الفقه اإلسالمي   الكتاب المقرر:

 محمد المعتصم باهلل البغدادي.أ.  :أستاذ المادة
 معتمدة ساعات 3 عتمدةعدد الساعات الم

 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 
45   

 :: وصف المقررأوًل 
أصووم قدلم وولإقميوودقروو د ق ،قملحلوو  قميشوولة  قرووتقر وولمةقمي ووي قمي  ي وو قهوومقررووللقمي مرووتقرووتقرلية وو  ق ة وو  -

ق.([1)قميفرإ

 ميرخلةف :قق شلرلقميررللقعةدقمحد قدلم   قأصمي  قر لرة قهتقق مقميدالال قمةلي م قأيممعه  -

ق،قداليوو قميووي ،شوو ل قميووي ،قمع وو ل قميووي ،قمي وو م،قميلخصوو  ،قميروولم ق،ميرشوولل ق،ميرريوودق،ميريةوو ق،ميخوو   
ق،لرووج،قررشوو لق،مغيوولقممضوو قميداليوو ق)خفووتق،يوو قرف وولقمرح ووم(ق–ظوو هلقميداليوو ق)ق،قممضوو مقلضوو اقميووي 

أخووولةق ووولقأيوووممحقم ووو تقميح ووومققم   ووو ل ق[،مرفهوووممقرمم رووو قمرخ يفووو ق،مغيووولقصووولة صووولة قمقق،مرييوووم قق(،رلشووو  إ
 .ميشلعت

 :أهداف المقرر نًيا:ثا
ق:ميدقسقهذمقميررلليهدفقلدلة

ق. مقرتقمييصم ق تقميكل بقأمقمي ي ل لةفقميي يبق ري هجقم لي  طقمألح  -1

ق. قملريي هقيكلقيمحقريه قعةدقحد ل لةفقميي يبق أيممحقميدالال -2
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ق.مييصم قم قلة قميدالال قميف إقرتلدلةبقميي يبقعةدقم لخلق -3

ق.تقلف يلقمييصم قمم لخلم قمألح  ملهيئ قميي يبقيةره ل قمألمي  قيالجله دق  -4

ق.  ق تقلف يلقمييصم قميل قميدالي لريي هقيةردملسقميفره -5

 :: محتوى المقررثالًثا
ق  ع [ق24 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق:م حلميقعةدلر  ر  قمأليف ظ،ق -أ

ق( ت)  علقيم  تقعيدقميحيف  ققققققققققققققققققققققققققققققأيممحقم -1

ق(  ع  ق9)رريدقرشلل قرلم قققققققققققققأيممحقميخ  ق:قرية ق -2

ق()  عل تمي رممقمص غإققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق -3

ق()  عل تدالي قمي  مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق -4

ق(  ع  ق3)يرخصص  قمير لرة قمغيلقمير لرة قققققققققققأيممحقم -5

ق(  ع  ق6)مألرلقممييهتقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق -6

ققققققق  ع [قققق19 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق:م حلميقعةدم ل ر  قمأليف ظ،قق -ب

ق()  عل تقيف ظق تقمير  يتق(ققققققققققققققق)قم ل ر  قمألميحر ر قمميرج  قمميصلة قمميكي   ق -1

ق(  ع  ق3)رح مق(قققققققققققققققققققققققققققققققق–رف لقق–ي قق–ممض قميدالي ق)قظ هلق -2

ق(  ع  ق4)رلش  إق(ققققققققققققققققققققققققق–لقرجرق–رش لقق–غيلقممض قميدالي ق)قخفتق -3

ق(  ع  ق4)الي قممالقلض اقققققققققل قمميد  ف  قدالي قمأليف ظقعةدقمير  يتق تقمي   ل قأمقمإلش  -4

ق(  ع  ق6)الي ق)قرييم قصلة قمغيلقصلة ق(ققققققققققققققققققققققققققلر  مقميجرهملقيةد -5

ق[  عل ت ققققققققققققققققققققققق:قميحلمفقمأ له ق تقم لي  طقمألح  مقد:حلميقعةحلمفقمير  يت،قملق- 

ق.أمق– مقق–ميل اقق–ميمممق-1

ق.مي  ا-2
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ق.ميدق–تقر-3

ق.مت-4

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
   ق:ميرح ضل ق،قميرلمام قميحل ،قميري قش .ميدلم تقمأل  ييبقممأليشي قمآللقيلخةلقميفصل

 : التقويم:خامًسا
ق  ع (.ق40مرلح تقمي  ت:ق)

ق.دلج (ق60:ق)مالرلح تقمييه ئت

 : المراجع:سادًسا
ق،ح وو مقيدروووديصووفدقيةغ ميووت،قمميرحصووم قيةوولم ي،قممإلممير لق،  يملهوو تقيةجوومةيتق:رصوو دلققد روو قرذهم وو  -1

مميليروو  قق،مي لخ ووتأصووم قمقق،يقمشوولمحإمميريهوو  قيةم ضوو ميقمشوولمحإ،قمميموو دمقق،ممي حوولقميرحوو زقية ل شووت
ق. ،قمغيله قرتق لبقمألصم قميرذهم مميكم بقميرييلق،ممي د قمميممض ق،مشلمحقميري لق،مميلمض  قمميلةم  

قمييملق هيلأصمقق:رص دلقحدي   -2 قأمم قرحرد قمإل الرتقمير  ل قميفرإ/ قأصم قميفرإ ،ق ر عيلش   تقمق/،
قمييرة ق.قميخق.قأصم قميفرإ/قميرهذبق ت

 


