
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.د. يوسف عودة غانم االسم
 yousif.auda@uobasrah.edu.iq البريد االلكتروني

 المدخل لدراسة الشريعة االسالمية اسم المادة
 الهدف العام للمقرر

 
   بالمعلومات الخاصة باحكام الشريعة االسالمية.الطلبة  تزويد

 األهداف الخاصة
 

على المعلومات الخاصة بالمدخل لدراسة الشريعة االسالمية نظرة  الوقوف
الهميتها في الدراسات القانونية كونها تمثل مصادر من مصادر القاعدة 

 القانونية في كثير من فروع القانون الوضعي. 
 

 الكتب المنهجية
 

 د. عبدالباقي البكري و د. مصطفى الزلمي تأليف المدخل لدراسة الشريعة 

 
 صادر الخارجيةالم
 

 ، عبدالكريم زيدانالمدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

 
 تقديرات الفصل

   االمتحان النهائي الفصل الثاني الفصل االول

20% 20% 60%   
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 

 

 مجهورية العراق
 عالي والبحث العلميوزارة التعليم ال

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 القانون القســم :

 االولى   المرحلة :
  أ.د. يوسف عودة غانم اسم المحاضر الثالثي :

 استاذ  اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة البصرة/ كلية القانونمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

ع
بو

س
ال
ا

 

 عنوان المحاضرة  االسبوع عنوان المحاضرة

 نشوء الفقه اإلسالمي ومراحل تطوره 16 لشرعيالحكم ا 1

 مميزات الفقه االسالمي 17 أنواع الحكم الشرعي 2

 أسباب اختالف الفقهاء 18 عناصر الحكم الشرعي 3

 المذاهب الفقهية الكبرى واصولها 19 خصائص الحكم الشرعي  4

 1أبواب الفقه االسالمي  ج 20 الفرق بين المصادر االصلية والتبعية 5

 2أبواب الفقه االسالمي  ج 21 القران الكريم كمصدر اصلي 6

 أسس التشريع االسالمي 22 السنة النبوية كمصدر اصلي  7

 مقاصد الشريعة اإلسالمية ودورها في التشريع  23 أنواع السنة النبوية   8

 القيود الواردة على الحقوق في الشريعة االسالمية  24 المقارنة بين القران الكريم والسنة النبوية 9

 القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي   25 القياس كمصدر تبعي 10

 االجماع ومدى تحققه  11
26 

شرح بعض القواعد التي اخذ بها التشريع العراقي 

 من الفقه االسالمي

 المعروف عرفا كالمشروط شرطاً  27 العرف كمصدر تبعي 12

 اليقين ال يزول بالشك 28 لمصالح المرسلة كمصدر تبعي ا 13

 قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان 29 االستصحاب كمصدر تبعي  14

 قاعدة الخراج بالضمان 30 مراجعة المصادر االصلية والتبعية 15

  

 

 

 : توقيع رئيس القسم      توقيع االستاذ :     

 أ.د. يوسف عودة غانم

      

 ورية العراقمجه
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 القانون القســم :

 االولى   المرحلة :
 أ.د. يوسف عودة غانم  اسم المحاضر الثالثي :

 استاذ  اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 عة البصرة/ كلية القانونجاممكان العمل  :

 


