
 

 
 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 ا.م.د ياسر صائب خورشيد البياتي االسم
 yasersaab78@yahoo.com البريد االلكتروني

  اصول الفقه االسالمي اسم المادة
 ادلة االحكام ومصادر التشريع االسالمي مقرر الفصل

 المادة أهداف
 

 . واقسامه  ادلة التشريع االسالمي معرفة -1

معرفة االحكام الشرعية من خالل االدلة التي اقامها الشارع  -2
 .  لترشيد المكمفين اليهم وتدلهم عميها

 لممادة األساسيةالتفاصيل 
 

 .  ادلة في محل اتفاق بين ائمة المسممين )القران والسنة(-1

ع والعقل ادلة في محل اتفاق بين جمهور المسممين ) االجما-2
 .  والقياس (

ادلة في محل اختالف بين المسممين )االستحسان واالستصحاب -3
 .  والمصالح والعرف وشرع من قبمنا (

 
 الكتب المنهجية

 

 ال يوجد

 
 المصادر الخارجية

 

   الوجيز في اصول الفقه . عبد الكريم زيدان 
 عمم اصول الفقه في ثوبه الجديد . محمد جواد مغنية  

 لفقه في نسيجه الجديد . مصطفى الزلمياصول ا
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %63مثالا  - %13مثالا  - %33مثالا 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الثالثة المرحلة :

  ياسر صائب خورشيد اسم المحاضر الثالثي :
 دكتورأستاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى مكان العمل  :

mailto:yasersaab78@yahoo.com
mailto:yasersaab78@yahoo.com


 
 إضافيةمعمومات 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سبوعيجدول الدروس األ
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 تالمالحظا المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   يقدية عٍ اصٕل انفقّ 11/  2 – 1 1

   جعريف االدنة ٔجقسيًاجٓا 11/  9 – 8 2

   يرجع االدنة ٔجرجية االدنة 11/  16 – 15 3

   انقراٌ انكريى /جعريفّ ٔحجيحّ  11/  23 – 22 4

   خٕاص انقراٌ ٔٔجِٕ اعجازِ 11/  31 – 29 5

   احكاو انقراٌ ٔتياَّ 11/  6- 5 6

   اسهٕب انقراٌ في تياٌ االحكاو  11/  13 – 12 7

   دالنة انقراٌ عهى االحكاو 11/  21 – 19 8

   جعريف انسُة ٔحجيحٓا 11/  27 – 26 9

   إَاع انسُة يٍ حيث ياْيحٓا 12/  4 – 3 11

   إَاع انسُة يٍ حيث ٔرٔدْا انيُا   12/  11 – 11 11

   م تٓا سُة االحاد ٔشرٔط انعً 12/  18 – 17 12

شرٔط انًانكية ٔانحُفية نقثٕل سُة  12/  25 – 24 13

 االحاد

  

   االحكاو انحي جاءت تٓا انسُة  12/  31 14

   دالنة انسُة عهى االحكاو  1/  8 – 7 15

   جعريف االجًاع ٔحجيحّ 1/  15 – 14 16

   إَاع االجًاع 1/  22 – 21 17

   ٔاجثات تحثية 1/ 28 18

   عطهة َصف انسُة  

   االجًاع انسكٕجي ٔحجيحّ 2/  12 -11 19

   يسحُد االجًاع ٔايكاٌ اَعقادِ 2/  19 – 18 21

   اًْية االجًاع في انٕقث انحاضر 2/  26 – 25 21

   دنيم انعقم جعريفّ ٔاقسايّ 3/  5 – 4 22

   حجية انعقم ٔيسحقالجّ 3/  12 – 11 23

   ٔانحقثيح انعقهياٌ  انححسيٍ 3/  19 – 18 24

   انقياس جعريفّ ٔاركاَّ 3/  26 – 25 25

   شرٔط انقياس 4/  2 – 1 26

   شرٔط انعهة 4/  9 – 8 27

 مجهورية العراق

 م العالي والبحث العلميوزارة التعلي

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الثالثة المرحلة :

  ياسر صائب خورشيد اسم المحاضر الثالثي :
 دكتورأستاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 العلوم اإلسالمية / جامعة ديالىكلية  مكان العمل  :

 



   يسانك انعهة ٔقٕادحٓا 4/  16 – 15 28

   اقساو انقياس ٔإَاعّ  4/  23 – 22 29

   االسححساٌ جعريفّ ٔاقسايّ  4/  3 – 29 31

صهحة انًرسهة جعريفٓا انً 5/  7 – 6 31

 ٔإَاعٓا

  

   انعرف ٔحجيحّ ٔشرٔط اعحثارِ 5/  14 – 13 32

 أ.و.د. عًر عثد هللا َجى انديٍ جٕقيع انعًيد :   أ. و. د ياسر صائة خٕرشيد:  األسحاذجٕقيع  


