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دائرة االعتماد وضمان الجودة

نظرية التعسف في استعمال الحق
اسم المادة
0201723
رقم المادة
 3نظري
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
 3نظري
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
ال توجد
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
الفقه واالصول /الدكتوراه
اسم البرنامج
رقم البرنامج
العلوم االسالمية العالمية
اسم الجامعة
الشيخ نوح للشريعه والقانون
الكلية
الفقه واصوله
القسم
الدكتوراه
مستوى المادة
 2017-2016الفصل االول
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدكتوراه
الدرجة العلمية للبرنامج
قسم القانون الخاص
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
العربية
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ 2016
مراجعة مخط المادة الدراسية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :أ د محمود علي مصلح السرطاوي
رقم المكتب017 :
الساعات المكتبية 5-4 :االحد واالثنين والخميس
رقم الهاتف0777498255 :
البريد اإللكترونيmasartawi@hotmail.com :
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :أد محمود علي مصلح السرطاوي

 .18وصف المادة:
مفهوم النظرية واالفاظ ذات الصله ,مفهوم الحق ،مفهوم التعسف  ،مفهوم المصلحه ،التكييف الفقهي للتعسف
و تميزه عن مجاوزة الحق طبيعة وجزاء،التكيف للفقهي في استعمال الحق عند االصولين والفقهاء االقدمين،
التكيططف الفقهططي للتعسططف عنططد الفقهططاء المعاصططرين ،ادلططة النظريططه مططن الكتططاي والسططنه ،ادلططة النظريططه مططن فقططه
الصطططحابه ،ادلطططة النظريطططه مطططن االصطططول التشطططريعية والقواعطططد الفقهيطططه ،معطططاير نظريطططة التعسطططف فطططي الفقطططه
االسالمي،مجال نظرية التعسف في الفقه االسالمي وتطبيقاتها.

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أهداف تدريس المادة ونتائجها:
 بيان المفاهيم ذات الصله بالماده مثل النظريه  ،الحق  ،التعسف في استعمال الحق  ،و المصلحه







توضيح التكيف الفقهي للتعسف في استعمال الحق في الشريعه وتميزه عن مجاوزة الحق طبيعة
وجزاء
الوقوف على التكييف الفقهي للتعسف عند االصوليين والفقهاء االقدمين
الوقوف على التكييف الفقهي للتعسف عند الفقهاء المعاصرين
بيان ادلة النظريه في القران والسنه النبويه المشرفه وفقه الصحابه
شرح ادلة النظرية المستمده من االصول التشريعية والقواعد الفقهيه
استنباط المعاير النظريه للتعسف في الفقه االسالمي ومجاالت تطبيق النظريه في الفقه والقانون

نتائج التعلم :يتوقع من الطالب عند انهاء الماده ان يكون قادرا على ان
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يوضح المفاهيم ذات الصله مثل النظريه  ،الحق  ،التعسف في استعمال الحق  ،و المصلحه
يبين تكييف الفقهاء واالصوليين للتعسف في استعمال الحق
يوضح الفرق بيت التعسف في استعمال الحق ومجاوزة الحق او التعدي في استعماله طبيعة
وجزاء
يشرح االدلة النظريه الداله على التعسف من القران والسنه
يستدل على التعسف من االثار التطبيقيه الوارده عن الصحابه رضي هللا عنهم
يتعرف على مجاالت تطبيق النظريه في الشريعه والقانون
يقدر دور الفقهاء وعلماء االصول في تاصيل نظرية التعسف في الفقه االسالمي
يحرص على عدم التعسف في استعمله في حقوقه المشروعه

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب التقييم

المحتوى

األسبوع

توضططططيح المفططططا يم
ذات الصططططله م ططططل
الحطططططططق التعسطططططططف
انظرية

االول

نتاجات التعلم
المدرس
المتحققة
اد محمطططططود علطططططي شرح المفا يم
مصلح السرطاوي

التكييطططططف الفقهطططططي
للتعسططططف وتمييططططزه
عن مجطاوزة الحطق
عنطططططططد الفقهطططططططاء و
االصوليين القطدماء
والمعاصرين

ال اني و
ال الث
والرابع

اد محمطططططود علطططططي التأصطططططيل الفقهطططططي الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي للتعسططططططططف عنططططططططد
القططططططططططططططططططططططططططططدام
والمعاصرين

الحوار والمناقشه

المراجع
المططططططدخل الفقهططططططي
العام للزرقا
 /2صفحه 210
نظرية التعسف في
اسططططططتعمال الحططططططق
للدريني
46-37
نظرية التعسف في
اسططططططتعمال الحططططططق
للدريني
97 -51
التعسططف السططتعمال
الحق ابو ز ره
التعسططف السططتعمال
الحطططق الحمطططد ابطططو
سنه

ادلطططة النظريطططة مطططن
الكتططططططاي والسططططططنه
وفقه الصحابه

الخامس و اد محمطططططود علطططططي الوقوف عل اصل الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي المشطططططروعية مطططططن
السادس
االدلطططططططه النصطططططططيه
والسابع
والمأثور
وال امن
امتحان كتابي
اد محمطططططود علطططططي
التاسع
مصلح السرطاوي
والعاشر و اد محمطططططود علطططططي سد الذرائع ،قاعطدة الحوار والمناقشه
الحادي عشر مصلح السرطاوي الحيططططططل  ،قاعططططططدة
الضططططططططططططططططططططططططططططرر
وال اني عشر
يزال،قاعطططططططططططططططططططدة
الضططرر يططدفع قططدر
االمكططططان  ،قاعططططدة
يتحملطططططل الضطططططرر
الخططططططططاص لططططططططدفع
ضرر عام  ،قاعدة
درء المفاسططد مقططدم
علططططططططط ط جلطططططططططططب
المصالح
امتحان كتابي
ال الث عشر اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي

معطططططططاير نظريططططططططة
التعسططف فططي الفقططه
االسطططططططططططططططططططططططالمي
ومجاالت التطبيق
مناقشة ابحاث

الحوار والمناقشه

االمتحططططان نصططططف
الفصلي
ادلطططة النظريطططه مطططن
االصول التشرعيه
والقواعد الفقهيه

امتحطططططان النصطططططف
ال اني

االمتحان النهائي

الرابع عشر

الخامس
عشر
السادس
عشر

اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي

مخطط املادة الدراسية

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

الحوار والمناقشه والمشاركه
االمتحانات التحريريه

نظرية التعسف في
اسططططططتعمال الحططططططق
للدريني
310-231

الحوار والمناقشه

االبحاث العلميه
قراءات نصيه من كتب التراث للمذا ب الفقهيه
.22

نظرية التعسف في
اسططططططتعمال الحططططططق
للدريني
231-171

اد محمطططططود علطططططي التركيططططططططز علطططططط ط
مصلح السرطاوي اسططططططاليب البحططططططث
العلمي والتوثيق
امتحان كتابي
اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي
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نظرية التعسف في
اسططططططتعمال الحططططططق
للدريني
173-97

دائرة االعتماد وضمان الجودة
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السياسات المتبعة بالمادة:

المشاركه والبحث العلمي
.24

المعدات واألجهزة المطلوبة:

ال توجد
 .25المراجع:
نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني
التعسف الستعمال الحق ابو ز ره
التعسف الستعمال الحق الحمد ابو سنه
المدخل الفقهي العام للزرقا
 .26معلومات إضافية:
صور تطبيقيه للتعسف في استعمال الحق في قانون االحوال الشخصيه وعقد االجاره في القانون المدني
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مخطط املادة الدراسية

اسم منسق المادة :اد محمود علي مصلح السرطاوي

التوقيع_____ :

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إل :
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ2016-10-01 :

