----------توصٌف مقرر الشرٌعة اإلسالمٌة
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :الحقوق
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :لٌسانس الحقوق
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :رئٌسً
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :مجلس الكلٌة
السنة الدراسٌة  /المستوى :الفرقة األولى
تارٌخ اعتماد توصٌف البرنامج:

1922/90/

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :مدخل الشريعة اإلسالمية

الكود :أ2

الساعات المعتمدة:
المحاضرة :

الدروس العملٌة :
المجموع :

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

( ب ) البٌانات المهنٌة
 2ـ األهداف العامة للمقرر :
أ -إكساب انطانة قذرا يٍ انًعزفح عٍ تاريخ انفقّ اإلساليي ٔيزاحم تطٕرِ اتتذاء يٍ عصز انُثٕج يزٔرا تعصز انصحاتح
ٔانتاتعيٍ ٔاألئًح انًجتٓذيٍ ٔاَتٓاء تانعصز انحذيث
ب -أْى انُظزياخ انفقٓيح كُظزيح انًال ٔانًهكيح ٔانحق ٔانعقذ.
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 1ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان:
أ ـ المعرفة والفهم:
أ ـ  2ـ يتعزف عهٗ خصائص انفقّ اإلساليي في كم عصز يٍ انعصٕر ٔكذا األحكاو انفقٓيح انخاصح تانًال ٔانًهكيح ٔانعقذ
أ ـ  1ـ ٌلخص أنواع التشرٌع من مكً و مدنً و الفارق بٌنهما.
ب ـ المهارات الذهنٌة :
بـ2ـ
ب- 1-

يقارٌ تيٍ خصائص انفقّ اإلساليي ٔانقإٌَ انٕضعي.
ٌحدد أحكاو انًال ٔانًهكيح ٔانحق ٔانعقذ ٔيذٖ استفادج انقإٌَ انٕضعي يٍ انفقّ اإلساليي .

جـ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
جـ ـ  2ـ

يجًع انًعهٕياخ عٍ يزاحم انتشزيع اإلساليي يُذ عصز انٕحي إنٗ انعصز انحذيث

جـ ـ  1ـ ٌشارك فى االنشطة البحثٌة فى مجال الشرٌعة االسالمٌة .
د ـ المهارات العامة :
دـ2ـ

يُاقش انغيز في انًسائم ٔانقضايا انًعاصزج .

دـ–1

ٌتواصل بفاعلٌة مع األخرٌن.

دٌ -3 -عبر عن وجهة نظره بوضوح فى المسائل الخالفٌة وعرض الححج بطرٌقة منطقٌة.

 3ـ محتوى المقرر :
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ػدد الساػاث /
األسبىع

محاضرة

التؼريف بالفقه اإلسالمي وأقسامه

4

1

التشريغ في ػصر النبىة والصحابت

4

1

ػصر التابؼين واألئمت المجتهدين

4

2

ػصر الجمىد والؼصر الحديث

4

2

تقنين الفقه

4

1

نظريت المال

4

2

نظريت الملكيت

4

2

نظريت الؼقد

4

1

الشفؼه

4

2

الموضــــوع

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
 4ـ  2ـ المحاضرات .

4ـ1ـ

طرح األسئلة على الطالب فً المحاضرات للتشوٌق و جذب االنتباه .

4ـ3ـ

فتح باب النقاش و الحوار بٌن أستاذ المادة و الطالب .

3

ساػاث إرشاد
دروس أكاديميت /
ػمليت

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب :
 5ـ  2ـ امتحان تحرٌري نهاٌة العام (19درجة) لتقٌٌم

مدى فهمة للمادة العلمٌة و قدرته على سرد المعلومة و تذكرها

و حفظة آلٌات القران الكرٌم و أحادٌث السنة النبوٌة المطهرة و معرفته بمواقف الصحابة رضوان هللا علٌهم .

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  2امتحان نهاٌة العام

األسبوع .......................

النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى
امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

%
% 299

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%
% 299

أى تقٌٌم أخر بدون درجات

 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  2ـ مذكرات المقرر
أ – مقدمة الشرٌعة اإلسالمٌة
 - 2د\احمد بخٌت الغزالً  -دار النهضة العربٌة  -سنة 1992
........................................................
 6ـ  1ـ الكتب الدراسٌة
........................................................
........................................................
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 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
........................................................
........................................................
 2ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
................................................................
...............................................................
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /

رئٌس القسم :

أستاذ المادة :
التوقٌع :
التارٌخ :

التوقٌع :
/

1922 /
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/

