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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم املادة1 دالالت األلفاظ عند األصوليني
 التدريسي املسؤول. 2 قاسم غفور حسناألستاذ املساعد الدكتور 

 . القسم/ الكلية3 ، كلية العلوم اإلسالميةعةالشريقسم 
 qasim.hasan@su.edu.krd   االمييل:

 07504499369:رقم اهلاتف
 االتصال:  معلومات .4
 

 )ابلساعة( خالل االسبوع ةالدراسي وحدات. ال5 يف األسبوع ساعات 3

 أايم جدول املادة
 أ-9.30- 8.30: الثالاثء
  { ب12,15 -10,30        

       9.30 -أ– 8.30: اإلربعاء
           

 . عدد ساعات العمل6

 (course code) . رمز املادة7 
  السليمانيةيف مدينة والثانوية واألعدادية دراسة االبتدائية إىل الثانية املتوسطة 

 م.1992جامعة بغداد –العلوم اإلسالمية كلية   من بكالوريوس 
 م.2003أربيل-صالح الدين جامعةاإلسالمي من  الفكرماجستري يف 

 م.2011أربيل -ة يف جامعة صالح الدينيف العقيدة اإلسالميدكتوراه 
وبعد ذلك توظفت بقسم أصول الدين ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة صالح الدين من 

 وإىل اآلن. 2003عام 

 الربوفايل االكادميي للتدريسي. ٨
 

 
 
 
 

، أصول الفقوإبمكان الطالب أن يبحث عن ادلادة ادلتعلقة مبادتنا عرب كلمات: ) 
 ( دالالت األلفاظ

املفردات الرئيسية للمادة  .٩
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Keywords 
 نبذة عامة عن املادة. ٠١

علم األصول، أو علم أصول الفقو اإلسالمي ىو علم ديين وفن شرعي، يُعىن ابالستنباط واالستخراج؛ أي استنباط 
 األحكام الشرعية واستخراجها، بواسطة مجلة من القواعد وادلبادئ ادلنتسبة إىل ىذا العلم وادلنتمية إليو.

  :أهداف املادة .٠٠
 اذلدف من تدريس ىذه ادلادة يتلخص يف نقاط أمهها:

 معرفة كيفية استنباط األحكام الشرعية ألفعال ادلكلفٌن, من ادلصادر الشرعية. :1
 .استنباط أحكام الوقائع ادلستجدةإعداد كوادر متخصصة يف : 2
 .وتوصلوا إىل استنباطهاأن يفهم طلبة العلوم اإلسالمية كيف فهم األئمة األحكام، وأخذوىا من أدلتها، : 3
 . إن معرفة على أصول الفقو شرط دلن اشتغل ابلتفسًن واحلديث فيما يتعلق بنصوص األحكام :4

 التزامات الطالب: .٠١
 مبا يلي: ادلدخل إىل أصول الفقوابلكلية مطالبون يف مادة الشريعة يف قسم  الرابعةطلبة ادلرحلة 

على اطالع اتم حول التعريف ابدلادة،  واورة االطالع على ىذه الكراسة التعريفية ابدلادة ) كورسبوك ( ليكونر ض: 1
 وأىدافها، وكيفية دراستها، واجلدوى من دراستها، ومفرداهتا، وكيفية التقييم واالختبار ومجع الدرجات.

 الب وأسرتو.ورة احلضور وعدم الغياب، ألن اخلاسر األكرب منهما ىو الطر : ض2
، وعدم إبقاء أمر مل يفهمو يف نفسو، وإبداء ادلالحظات : تفاعل الطالب مع مدرس ادلادة وزمالئو داخل الصف3

 .واإلضافات
 االلتزام مبواعيد االمتحاانت، وإحضار التقارير إن طلبها ادلدرس منهم.: 4

 . طرق التدريس٠٢
 تعتمد طريقة تدريس ىذه ادلادة على:

العلمية بطريقة يفهمها الطلبة، وإفساح اجملال خللق جو احلوار اذلادئ، بٌن ادلدّرس والطالب، عرض ادلادة  -1
 والطالب أنفسهم.

 .علم أصول الفقوإحالة الطالب على ادلصادر ادلعتربة يف  -2
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 إجراء امتحانٌن على األقل قبل إجازة نصف السنة، وبعدىا. -3
 :التالية األدواتاستعمل  ادلادة ىذه تدريسل -4

 .والقلم السبورةأ: 
 .الكمبيوتر جهازب: 
 .بواسطتو احملاضرات لعرض الباوربوينت برانمجج: 
 .دااتشو جهازد: 

 .ىـ: قلم التاشًن 
 .اللوح االبيض او االسودو: 

 نظام التقييم. ٠٣
(، وتوزع الدرجات  ٪51( درجة، يسعى الطالب للحصول على أكرب قدر منها. والنجاح من )111)ادلادة عليها 

 كالتايل:
 دلادة، وامتحانٌن فصليٌن أو أكثر( معدل السعي السنوي، وتوزع ىذه الدرجات على كتابة حبث يف ا 41٪)  -1
  ( على االمتحان النهائي . 61٪)  -2
 نتائج تعلم الطالب . ٠٤

 :أمهها نقاطينتج من تدريس ىذه ادلادة شرط تفاعل الطالب بصورة جيدة مع ادلادة وادلدرس،  الكورسيف هناية 
 .علم أصول الفقوعداد كوادر متخصصة يف إ: 1
 .استنباط األحكام فيما يتعلق بتعريف ونشأة أصول الفقو: تكوين مهارة 2
 التعرف على أىم مصادر أصول الفقو :4

 :أبرز مصادر علم أصول الفقه

 عٍ، وهى أقدم مصدر يف أصىل الفقه.الزسالح لإلمام الشاف :1
 هـ505لإلمام الغشايل الشافعٍ املذىىف سنح كذاب املسذصفى : 2
هـ. وًعذرب كذاةه 631اإلحكام يف أصىل األحكام لآلمدي الشافعٍ املذىىف سنح  :3

 .هذا جامعاً للمحصىل مع سًادج رشوح ودىضٌحاخ
 .اإلسنىي .هـ646كذاب املخذرص الةن الحاجث املاليك املذىىف سنح : 4
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خيس صاحث كذاب املتسىط يف الفقه كذاب )األصىل( لشمس األمئح الس  : 5
 الحنفٍ، وهى كذاب واسع العتارج كثري الذفصٌالخ

 : دعلٌم علم أصىل الفقه، د. نىرالدًن مخذار الخادمٍ، مكذتح العتٌكان.6
 : الىجٌش يف أصىل الفقه، د. عتد الكزًم الشًدان.7
 الكايف الىايف يف أصىل الفقه، د. مصطفى الخن, مؤسسح الزسالح.: 8
 : متاحث متهٌدًح يف علم أصىل الفقه، د. حنان ًربودي، دار النىادر.9

 مفردات المادة موزعة عىل األسابيع الدراس                               
 األسابيع المواضيع

 1األسبوع:  تعريف سريع ابدلادة،  ترحيب وتعارف، شرح الكورسبووك
 2األسبوع: مدخل إىل ادلادة.

 3األسبوع:  اختالفات العلماء وأثرىا على االحكام الشرعيةأسباب 
 4األسبوع:  التعريف بدالالت األلفاظ وتقسيماهتا عند العلماء، لغة واصطالحاً  

 5األسبوع:   -ادلنطوق وادلفهوم-االلفاظ من حيث داللتها على احلكم ابلوضع
 6األسبوع:  ادلاضيةتدريسها خالل أسابيع مت االمتحان األول يف ادلادة اليت 

 7األسبوع: مفهوم ادلخالفة وادلوافقة  وحكمهما عند اجلمهور واألحناف
 8األسبوع: -العام واخلاص–األلفاظ من حيث العموم واخلصوص 

 9األسبوع:  -ادلطلق وادلقيد -األلفاظ من حيث اإلطالق والتقييد
 11األسبوع : -اجململ وادلبٌّن  -االلفاظ من حيث اإلمجال والبيان

 11األسبوع : األلفاظ من حيث صيغ التكليف إىل األمر والنهي
 12األسبوع : -ادلشرتك وادلرتادف-األلفاظ من حيث االشرتاك والرتادف

 13األسبوع :   احلقيقة واجملاز ودالالهتمها على األحكام الشرعية 
   14األسبوع:     تدريسها خالل أسابيع ادلاضية مت االمتحان الثاين يف ادلادة اليت 

 


