
 

  

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                            

 جدول الدروس األسبوعي

 حارث علي إبراهيم االسم
 harith.a.ibrahim@gmail.com البريد االلكتروني

 الشريعة اإلسالمية اسم المادة
مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  مقرر الفصل
تعليم الطالب والدارس أبواب الفقه اإلسالمي وكيفية استنبط األحكام  أهداف المادة

 الشرعية من أدلتها التفصيلية
التفاصيل األساسية 

 للمادة
 الحكم الشرعي وعناصره، وخصائصه، ومصادره -۱
 الفقه اإلسالمي نشأته، مراحل تطويره، أصوله، وأبوابه  -۲
 مقاصد الشريعة اإلسالمية وأسس التشريع اإلسالمي -۳
 القواعد الفقهية الكلية في الفقه اإلسالمي  -٤

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / للدكتور مصطفى الزلمي وعبد الباقي  الكتب المنهجية
 البكري

 ال يوجد المصادر الخارجية

الفصل  تقديرات الفصل
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20% -- 10% -- 70% 

  معلومات أضافية

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

 الجامعة : بغداد

 الكلية : القانون

 المرحلة : األولى

 اسم المحاضر الثالثي : حارث علي إبراهيم

 اللقب العلمي : مدرس

 المؤهل العلمي : دكتوراه

  كلية القانون :مكان العمل

 



 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   مقدمة وتعريف الحكم الشرعي  5/11/2011 1
   أنواع الحكم الشرعي  10/11/2011 2
   الحكم الوضعي  17/11/2011 3
   عناصر الحكم الشرعي 24/11/2011 4
   خصائص الحكم الشرعي 1/12/2011 5
   مصادر الحكم الشرعي (القران الكريم) 1/12/2011 6
   السنة النبوية المطهرة 8/12/2011 7
   المصادر التبعية (اإلجماع والقياس) 15/12/2011 8
   المصادر التبعية (العرف) 22/12/2011 9

المصادر التبعية (االستحسان والمصالح  29/12/2011 10
 المرسلة)

  

   مصادر تبعية أخرى(العقل،االستصحاب) 5/1/2011 11
مصادر تبعية أخرى (شرع من قبلنا، سد  8/1/2011 12

 الذرائع)
  

13     
14     
15     
16     

   عطلة نصف السنة  
   التعريف بالفقه اإلسالمي 26/2/2012 17
   خصائص الفقه اإلسالمي  4/3/2012 18
   ادوار الفقه: دور النشوء، ودور النمو 11/3/2012 19
   دور النضج ودور التقليد  18/3/2012 20
   أبواب الفقه (العبادات ودورها الوقائي) 25/3/2012 21
أبواب الفقه شؤون األسرة (األحوال  1/4/2012 22

 الشخصية)
  

   أبواب الفقه  المعامالت المالية 8/4/2012 23
   أبواب الفقه الجرائم والعقوبات 15/4/2012 24
أحكام العالقات (العالقات الدولية،الدستورية،  22/4/2012 25

 المالية، اإلدارية)
  

   القضاء ووسائل اإلثبات 29/4/2012 26
   المقصد العام للشريعة اإلسالمية 6/5/2012 27
   أسس التشريع اإلسالمي  13/5/2012 28
   طبيعة الحق القيود الواردة عليه 20/5/2012 29
   القواعد الفقهية الكلية وتطبيقاتها 27/5/2012 30
31     

:                                                         توقيع العميد :  توقيع األستاذ 

 الجامعة : بغداد

 الكلية : القانون

 المرحلة : األولى

 اسم المحاضر الثالثي : حارث علي إبراهيم

 اللقب العلمي : مدرس

 المؤهل العلمي : دكتوراه

  كلية القانون :مكان العمل

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي



 

 

 

 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

Harith  Ali Ibrahim Course Instructor 

Uharith.a.ibrahim@gmail.com U E-mail 

study of Islamic law Title 
Entrance to a study of Islamic law Course 

coordinator 

Education student sections of Islamic jurisprudence, and 
how legal rulings derived from the evidence. 

Course Objective  

1 - Islamic ruling and its components, and its properties, 
and sources 
2 - Islamic jurisprudence its inception, the stages of 
development, origins, and its doors 
3 - the purposes of Islamic law and the foundations of 
Islamic law 
4 - Rules of jurisprudence Faculty of Islamic jurisprudence 

Course Description 

Introduction to Islamic law, by: Dr. Mustafa Alzlami and 
Abdul Baqi al-Bakri 

Textbook 

Does not exist References 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
  %20ـ ـ  %10ـ ـ  70%

Course 
Assessment 

 General Notes 

 

 

 

 

University : Baghdad     

College :  law    

Department : The law private  

stage :  First         

Lecturer  name:  Harith  Ali Ibrahim         

Academic Status :      Lecturer  

Qualification :  PhD      

Place of work :   College of Law:                                              

Republic of Iraq 

   The Ministry of Highr Education &  

Scientific  Research 

mailto:harith.a.ibrahim@gmail.com�


 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 

Notes Lab. Experiment 
Assignments  

Topics Covered Date Week 

  Introduction and definition of legal judgment 5/11/2011 1 
  Types of the legal judgment 10/11/2011 2 
  Positive judgment 17/11/2011 3 
  Elements of the Islamic ruling 24/11/2011 4 
  Characteristics of the Islamic ruling 1/12/2011 5 
  Sources of the Islamic ruling (the Koran) 1/12/2011 6 
  Sunnah 8/12/2011 7 
  Source dependency (consensus and 

measurement) 
15/12/2011 8 

  Dependence sources (custom) 22/12/2011 9 
  Sources of dependency (and interests plaudits 

sent) 
29/12/2011 10 

  Subordination of other sources (the mind, 
Alastsahab) 

5/1/2012 11 

  Subordination of other sources (initiated by us, 
fill excuses) 8/1/2012 12 

  Half-year Break   
  Definition of the Islamic jurisprudence 26/2/2012 17 
  Characteristics of Islamic jurisprudence 4/3/2012 18 
  The roles of jurisprudence: the role of 

evolution, and the role of growth 
11/3/2012 19 

  The role of maturation and the role of tradition 18/3/2012 20 
  The doors of Jurisprudence (worship and 

preventive role) 
25/3/2012 21 

  The doors of jurisprudence on the family 
(personal) 

1/4/2012 22 

  Doors jurisprudence of financial transactions 8/4/2012 23 
  Doors jurisprudence of crimes and 

punishments 
15/4/2012 24 

  Provisions of the relations (international 
relations, constitutional, financial, 
administrative) 

22/4/2012 25 

  The judiciary and the means of proof 29/4/2012 26 
  The overall purpose of Islamic law 6/5/2012 27 
  The foundations of Islamic law 13/5/2012 28 
  Nature of the right by the restrictions 

contained 
20/5/2012 29 

  Rules of jurisprudence  and applications 27/5/2012 30 
Instructor Signature :                                                      Dean Signature:                                   

University : Baghdad     
College :  law    
Department : The law private  
stage :  First         
Lecturer  name:  Harith  Ali Ibrahim   
Academic Status :      Lecturer  
Qualification :  PhD      
Place of work :   College of Law 

Republic of Iraq 
The Ministry of Highr Education 

& 
Scientific  Research 

 


