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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2720060 رقم المادة المدخل إلى الفقه االسالمي اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات  3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
يممم مفمممو  نممل منمممما وخعاجعممه وتبمما  ع ممى تقسممس  تتضمممن همملم المممادف تبالفمما  السممالبو افسممالمسو والفقممه افسممالمي مممن ح      

التطممموا الفقممممي إلمممى  دواا حسمممي اطوممممان التمممي تطممموا ممممن خاللمممما ممممن ععممما النلمممي عممم ى   ع سمممه وسممم   مممماواا  بعممما الخ فممما  
 الااسدين إلى ععا اودهاا الفقه و س اي هلا افودهاا ث  تدولن الفقه في متون مختعاف.

فناف واضحو عن  عحاي الملاهي اطاببو المسممواف لدااسمو حسماتم  وتب مسمم . ولخمت  المسماق لدااسمو  وُسبنى هلا المساق لإعطا   
 نظا  الم كسو.و  ا  البقد مع توسع في هلم اطخيافنظ  بض النظ  القانونسو في الفقه افسالمي وهي:

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

صطلحات في الشريعة اإلسالمية. واإلحاطة بخصائص الشريعة وخصائص الفقه تعريف الطلبة بمعنى م الهدف االول 
 ما بين الشريعة والفقه الفرق  اإلسالمي ومعرفة

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 ما. القداف ع ى لنا معادا القانون افسالمي وتس س 1.1
 القداف ع ى ساح الم ادئ القانونسو الخاعو  القانون افسالمي. 1.1
 .سوقات الفقسطلتفي الالتسالبسو القداف ع ى استخدا  المعط حات  1.1

 العالقة ما بين الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية فرق بينالبتعريف الطالب  الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ما.يالقداف ع ى مبافو السااجع السماوسو والتفالق لن 1.1
 دا السالبو لين السااجع السماوسو السا قو.القداف ع ى مبافو ق 1.1
 و الطالي لين السااجع السماوسو وخعاجعما.يتمي 1.1

 تعريف الطالب بالقواعد الفقيه الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 القداف ع ى تبالف القاعدف الفقمسو واستخدامما. 1.1
 واعد  عول الفقه.القداف ع ى التفالق لين القاعدف الفقمسو وق 1.1
 تطليق القواعد الفقمسو ع ى آحاد المساجل الساعسو. 1.1

 التشريعو تعريف الطالب بصادر  الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 القداف ع ى تبداد المعادا التسالبسو. 1.1
 لتسالبسو.ا  هميتهالقداف ع ى التباف ع ى نل معدا لتسالبي والوقوف ع ى  1.1
 التطليق البم ي الستخاا  االحنا  الفقمسو من المعادا التسالبسو. 1.1

 .0191 – 00منت و القدس ط –د. علد الكال  ولدان  –المدخل لدااسو السالبو افسالمسو  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 .0173  –مط بو جامبو دمسق  –د. معطفى  حمد الواقا  –المدخل الفقمي البا   -1

 داا الفاقان ل نسا والتوولع. –د. محمد حسين  لوسحيى  –لتسالع افسالمي  هداف ا -1

 .0193 –داا الغاي افسالمي  –د.  حمد الواقا  –ساح القواعد الفقمسو  -1
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 التوزيع الزمني    
 االسبوع

 
عدد 

الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات
 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 التعريف بالشريعة والفقه.
  11 – 11ص  حاالتهم اإلجتماعية والقانونية.

11 
1 
1 
1 

 تعريفها. –الشريعة اإلسالمية 
  11 – 11ص  بيـان خصائصها.

11 
1 
1 
1 

 تعريفها. –الشريعة اإلسالمية 
  11 – 11ص  بيـان خصائصها.

11 
1 
1 
1 

 تعريفها. –الشريعة اإلسالمية 
  11 – 11ص  بيـان خصائصها.

11 
1 
1 
1 

 .تعريف الفقه االسالمي
  16 – 11ص  .بيـان خصائصه

11 
1 
1 
1 

  61 – 16ص  عالقة الشريعة اإلسالمية بالشرائع السماوية السابقة.

16 
1 
1 
1 

  01 – 61ص  شرح بعض القواعد الفقهية.

16 
1 
1 
1 

01 – 61ص  معنى القاعدة الفقهية.   

10 
1 
1 
1 

01 – 61ص  فوائد معرفتها.   

11 
1 
1 
1 

 بيقات على القواعد الفقهية.تط

 التعريف ببعض المجتهدين ومذاهبهم الفقهية
01 – 61ص   
111 – 111ص   

 

11 
1 
1 
1 

 مصادر الفقه.
  111 – 111ص  المصادر األصلية.

11 
1 
1 
1 

 الكتــاب.
  160 – 111ص  السنــة.

11 
1 
1 
1 

 المصادر التبعية.
  160 – 111ص  اإلجماع والقياس.
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11 
1 
1 
1 

 .المصالح المرسلة  – تحساناإلس
 الُعرف. –سد الذرائع 

 اإلستصحاب. –شرح من قبلنا  –مذهب الصحابي 
  111 – 161ص 

11 
1 
1 
1 

 

 دراسة بعض النظم القانونية في الفقه اإلسالمي.
 

  110 – 110ص 

11 
1 
1 
1 

 .نظرية العقد
 تكوين العقد.

 صيغة العقد. –اإليجاب والقبول 
 

  110 – 110ص 

 
 
 

للمواد  ريقة التقييمط
 النظرية

 

 %11المساانو    = 
 %11=   االمتحان اطول
 %11=  االمتحان الثاني

 %11= االمتحان النماجي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الفعل اعمال 
 )تقاالا،   حام، امتحانات يومسو( 

 %11=  االمتحان النماجي

 
 

 11/11/1116 تاريخ االعتماد مد خليل أبو بكرالدكتور مح اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )يت  تحديثما في نل فعل دااسي وتب أ من قلل مداس المادف(معلومات إضافية: 
 323 رقم المكتب الدنتوا  حمد داود محمد سحاواي   مدرس المادة

 Shahrouri@zuj.edu.jo البريد االلكتروني 309  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 حد ، الثالثا ، الخمسس: اط

 افثنين ، اطاببا :
 


