
جدول الدروس االسبوعي

انوار زهير نورياالسم
com.yahoo@mm_alhealeeالبريد االلكتروني

المدخل لدراسة الشريعة االسالميةاسم المادة
الفقه وشرح القواعد الفقهيةادوار:الفصل الثاني-التعريف بالشريعة والفقه:الفصل االولمقرر الفصل

اعطاء الطالبة فكرة عامة عن الشريعة من حيث طبيعتها وخصائصها وميزاتها ، وان تتعلم الطالبة عامة اهداف المادة
مصادر الشريعة وتاريخ نشوءها والنظم القانونية التي جاءت بها واالدوار التي مرت بها حركة التشريع 

. االسالمي
،العرب قبل االسالم، عالقة الشريعة بالشرائع تعريف الشريعة االسالمية،خصائص الشريعة االسالميةسية للمادةالتفاصيل االسا

السماوية،نشوء الفقه االسالمي،نشأة المذاهب االسالمية،مقاصد الشريعة االسالمية،قواعد في الفقه 
.االسالمي

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
.مصطفى الزلمي/ الى الشريعة االسالمية المدخل -١
.حسن الربيعي/ المدخل الى الشريعة االسالمية -٢
.عباس كاشف الغطاء/ المدخل الى الشريعة االسالمية -٣
.منير حميد البياتي/المدخل الى الدين االسالمي -٤
.حمد الكبيسي/المدخل الى الشريعة االسالمية -٥
.لكريم زيدانعبد ا/ المدخل الى الشريعة االسالمية -٦

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%٥اليوجد%٢٠

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

م علوم القرآنقس:القســم 
االولى:المرحلة 

انوار زھیر نوري:اسم المحاضر الثالثي 
المدرس المساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
/ كلیة التربیة للبنات / جامعة بغداد :مكان العمل  

.قسم علوم القرآن



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

ة تعریف الشریع٦/١٢/٢٠١٢-١٥
الشریعة من عند هللا١٣/١٢/٢٠١٢- ٢١٢
الجزاء في الشریعة دنیوي وآخروي٢٠/١٢/٢٠١١- ٣١٩
عموم الشریعة وبقائھا٢٨/١٢/٢٠١١- ٤٢٧
شمول الشریعة ٣/١/٢٠١٢-٥٢
التمییز بین الفقھ والشریعة١٠/١/٢٠١٢-٦٩
٧
٨

عطلة نصف السنة
الة العرب االجتماعیة قبل االسالمح٣١/١/٢٠١٢- ١٧٣٠
الحالة القانونیة عند العرب قبل االسالم٧/٢/٢٠١٢-١٨٦
عالقة الشریعة االسالمیة بالشرائع ١٤/٢/٢٠١٢- ١٩١٣

السماویة
)الضرر وال ضرار(قاعدة٢١/٢/٢٠١٢- ٢٠٢٠
)الضرورات تبیح المحضورات(قاعدة٢٨/٢/٢٠١٢- ٢١٢٧
درء المفاسد اولى من جلب (قاعدة٦/٣/٢٠١٢-٢٢٥

)المنافع
)الغرم بالغنم(قاعدة١٣/٣/٢٠١٢- ٢٣١٢
من استعجل الشئ قبل اوانھ (قاعدة٢٠/٣/٢٠١٢- ٢٤١٩

)عوقب بحرمانھ
مقاصد الشریعة االسالمیة ٢٧/٣/٢٠١٢- ٢٥٢٦
نشأة المذاھب االسالمیة٣/٤/٢٠١٢-٢٦٢
عصر (االسالمي نشوء الفقھ١٠/٤/٢٠١٢-٢٧٩

)النبي،عصر الخلفاء
عصر مابعد (نشوء الفقھ االسالمي١٧/٤/٢٠١٢- ٢٨١٦

الخلفاء،اوائل القرن الثاني الھجري الى 
)منتصف القرن الرابع الھجري

منتصف القرن (نشوء الفقھ االسالمي٢٤/٤/٢٠١٢- ٢٩٢٣
ھـ ٦٥٦رابع الھجري الى سقوط بغدادال

)الحاضرسقوط بغداد الى وقتنا ، 
٣٠

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

لتقویم العلميجھاز االشراف وا

جامعة بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

قسم علوم القرآن:اسم القســم 
االولى :المرحلة 

انوار زھیر نوري:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
/ كلیة التربیة للبنات / جامعة بغداد :مكان العمل  

.علوم القرآنقسم 



Course Weekly Outline

Course Instructor Anwar Zuhair Noori
E_mail alhealee_mm@yahoo.com
Title Introduction to Islamic law
Course Coordinator Chapter I: Definition of Sharia and Fiqh - Chapter II: the

roles of doctrine and explain the rules of jurisprudence

Course Objective
Give the student a general idea about the law of their nature,
characteristics andadvantages, and that the student learn
the general sources of law and the date ofemergence and
legal systems that came in and the roles of legislation passed
by the Islamic movement.

Course Description
The definition of Islamic law, the characteristics of Islamic
law, the Arabs
beforeIslam, Sharia Bacharaúa heavenly relationship, the
emergence of Islamic jurisprudence, the emergence
of Islamic schools, the purposes of Islamic law, the
rules of Islamic jurisprudence.

Textbook There are no

References
1 - Introduction to Islamic law / by Alzlami.
2 - Introduction to Islamic law / Hassan al-Rubaie.
3 - Introduction to Islamic law / Abbas detector cover.
4 - Introduction to the Islamic religion / edited by Hamid al-
Bayati.
5 - Introduction to Islamic law / Hamad Kubaisi.
6 - Introduction to Islamic law / Abdul Karim Zaida

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 20% 5% ---- 50%

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Science Quran
Stage: first
Lecturer name: Anwar Zuhair
Noori
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of
Baghdad / College of Education /
Department of Science Quran

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
wee

k
Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignment

s

Note
s

1 5-6/12/2012 Definition of law
2 12-13/12/2012 Law of God
3 19-20/12/2012 Criminal law in worldly and otherworldly
4 27-28/12/2012 The general law and survival
5 2-3/1/2012 The inclusion of Sharia
6 9-10/1/2012 The distinction
7 30-31/1/2012 between theology and jurisprudence

Half-year Break
17 6-7/2/2012 The case of the Arabs before Islam, social
18 13-14/2/2012 Legal status of the Arabs before Islam
19 20-21/2/2012 Islamic law relationship Bacharaúa heavenly
20 27-28/2/2012 Base (not to Adharr Dirar)
21 5-6/2/2012 Base (Necessity knows Mahaddourat)
22 12-13/2/2012 Base (warding off evil from the first to

bring benefits)
23 19-20/2/2012 Base (pays sheep)
24 26-27/2/2012 Base (of the

thing rushed prematurely punished by depriving
him)

25 2-3/2/2012 Purposes of Islamic law
26 9-10/2/2012 The emergence of Islamic schools
27 16-17/2/2012 The emergence of Islamic Jurisprudence (the era

of the Prophet, the era of the Righteous)

28 23-24/2/2012 The emergence of Islamic Jurisprudence (the era
of post-caliphs, the early second century AH to

the middle of the fourth century AH)
29 30/4/2012

1/5/2012
The emergence of Islamic Jurisprudence (mid-
fourth century AH to the fall ofBaghdad in 656

AH - the fall of Baghdad to the present day)
30

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Science Quran
Stage: first
Lecturer name: Anwar Zuhair
Noori
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of
Baghdad / College of Education /
Department of Science Quran

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


