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 "ه"برانمج ماجستري الفقه وأصولإعداد خطة مراحل 

ت اإلسالمية بتكوين جلنة بقسم صدر قرار سعادة رئيس قسم الدراسااملرحلة األوىل: 

 :مكونة من "الدراسات العلياجلنة " الدراسات اإلسالمية ابسم

 د. سليمان القرعاوي. .أ

 د. بدران بن احلسن.

 د. خالد احلصني.

 الشيخ أمحدد. عبد الشايف 

مهمتهاااا إعاااداد بااارامج للدراسااااات العلياااا ابلقسااام ماااايف ا ساااتعانة  ع اااا  القساااام يف    
إعاداد ف ال السابيف يف يف الفاةة الساابقة كاان ألع اا  القسام قاد  و ة، ختصصاهتم املتعادد

املشاركة واملراجعة هذه الربامج، مث كان ألع ا  القسم يف الفةة احلالية مسامهة فاعلة يف 
 وعمليات التدقييف مما ساهم يف إخراج هذا الربانمج على أحسن صورة.

ات اإلسااالمية بتكااوين جلنااة ماان : صاادر قاارار سااعادة رئاايس قساام الدراساااملرحلااة النانيااة
 أع ا  القسم يف ختصص الفقه وأصوله وهم:

 د. خالد بن حممد الدوغان. 

 د. عزت شحاتة كرار حممد. 

 د. حممد جنيد حممد الديرشوي. 

 د. ابسل حممود احلايف. 
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 د. خالد بن إبراهيم احلصني. 

اساااتةابة وتطاااويراا  تعاااديالا مهمتهاااا النيفااار يف بااارانمج "ماجساااتري الفقاااه وأصاااوله" وكانااا  
 للملحوظات الواردة من اللةنة العلمية للدراسات العليا بكلية اآلداب.
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 احملتويات

 

  املقدمة 

 دااسيةقراات ا امل 

 توصيف املقراات    
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  املقدمة 

 اجلهة املقدمة للربانمج -1

 اجلامعة: جامعة امللك فيصل
 : اآلدابالكلية
 : الدراسات اإلسالميةالقسم

 ربانمج الدرجة العلمية: سم الا -2
 الفقه وأصولهماجستري اسم الربانمج: 

 الدرجة العلمية: ماجستري يف الدراسات اإلسالمية/ ختصص: الفقه وأصوله
  متهيد  -3

إذ يسااعى إىل يقياايف  ؛يتوافاايف هااذا الااربانمج ماايف رةيااة جامعااة امللااك فيصاال ورسااالتها
وعاملياا. وهاو ماا مان  حملياا لتميز والرايدة معايري اجلودة وا عتماد األكادميي مبا ميكن من ا

نه أن يسااهم يف تطااوير ا تماايف العااري السااعودي عامااة، وعلااى يفيااز  لبااة الدراسااات أشاا
 العليا والباحنني على مزيد اجلهود للنهل من موارد املعرفة وإثرائها.

لقااااد أسااااهم  يف بنااااا  هااااذا الااااربانمج، ماااان انحيااااة التصااااور العااااا  والتكاماااال ماااايف 
كما أساهم  يف   ،ت األخرى جلنة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية اآلدابالتخصصا

وضايف مقرراتاه وتفصاايالهتا جلناة الدراسااات العلياا املكلفاة ماان قبال رئاايس قسام الدراسااات 
مث اللةنة النانية املكلفة من قبل رئيس القسم إلعادة النيفر يف تعديل  ،اإلسالمية ابلكلية

ملحوظاات اللةناة العلمياة للدراساات العلياا يف كلياة اآلداب، وتطوير الربانمج بناا  علاى 
 وتعديل ما جيب تعديله.   يف تدقييف اخلطةاهألع ا  هيئة التدريس ابلقسم دور وكان 
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 املرجعيات -أ
مل يكن هلذا الربانمج أن يكون على حالته احلالية دون استناد إىل مرجعيات داخلية و نية 

 هي التالية:وخارجية، وحملية، 
 الئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات الصادرة بقرار من جملس التعلايم العاا  ال

 .3/6/1417رقم 
 .مذكرات اهليئة الو نية للتقومي وا عتماد األكادميي 
 .الدليل ا سةشادي لبنا  وتطوير وتنفيذ برامج الدراسات العليا 
 الصادرة عن اللةنة الدائماة  ،استبانة مسح واقيف الدراسات العليا جبامعة امللك فيصل

 .ها1429للخطط والنيفم الدراسية لربامج الدراسات العليا سنة 
 الصااادر عاان  ،متطلبااات وإجاارا ات بنااا  اخلطااط الدراسااية وتعااديلها للمرحلااة اجلامعيااة

وكالااة اجلامعااة للشااكون األكادمييااة وعاان اللةنااة الدائمااة للخطااط والاانيفم الدراسااية لااربامج 
 .ها1428ة الدراسات العليا سن

  ماا جاا  مان مقاااييس موحادة أقرهتاا جلناة تطااوير بارامج الدراساات العلياا بكليااة اآلداب
 جبامعة امللك فيصل.

 رةية ورسالة وأهداف كلية اآلداب ابجلامعة . 
  كما كان  للمرجعياات وا ستشاارات اخلارجياة و نياا ودولياا مساامهتها يف تصاور هاذا

 الربانمج، نذكر منها:
 ري جبامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض.برانمج املاجست 
 .برانمج املاجستري بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود ابلرايض 
 برانمج املاجستري بقسم الدراسات اإلسالمية، جبامعة أ  القرى مبكة املكرمة 
 المية برانمج املاجستري  بكلية معارف الوحي والعلو  اإلنسانية، ابجلامعة اإلسا

 العاملية مباليزاي.
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 .برانمج املاجستري بكلية الشريعة جبامعة الريموك األردن 
 .برانمج املاجستري بكلية الشريعة جامعة الشارقة ابإلمارات العربية املتحدة 

   اب ستشااارة  ن علااى مسااتوى عااري وإسااالمييخااربا  ومستشااار كمااا اسااتفدان ماان  را
 .والتحكيم
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 مسار اإلعداد:  -ب

ا املسار لتوجهات اجلامعة حنو يقييف اجلودة وا عتماد األكادميي، وقاد يستةيب هذ
 اختذ هذا املسار مرحلتني:

 .تصور املشروع 

 .إخ اع املشروع للتحكيم واملراجعة 

 تصور مشروع برانمج املاجستري:
 خ يف تصور هذا املشروع خلمسة اعتبارات:

 :ا عتبار اجلامعي 
ة اجلامعة من يقييف التميز يف التعليم والتعلم أخذان اب عتبار ما يتوافيف ميف رسال

والبحث العلمي املتصل بق ااي ا تميف، ميف ترسيخ النواب ، والفهم الصحيح لألصول، 
  الع على ما استحدث يف خمتلف العلو .وتعمييف ا 

 :ا عتبار املنهةي 
وعية. من املعلو  أن املنهج هو مفتاح متنل العلو ، وأنه حبذقه تكون اإلضافة الن

فامل امني قد تكون معروفة، ولكن التميز يكون ابملقارابت املنهةية ألهنا هي اليت تكيف 
 الفهم واملردود.

 :ا عتبار التكاملي 
أخذان بعني ا عتبار منزلة املاجستري ضمن مسار الدراسات العليا؛ إذ يشكل حلقة 

 قررات الدكتوراه  حقاا. يبىن عليها برانمج الدكتوراه. فمقررات املاجستري أساس متني مل
 :ا عتبار التدريسي 

 ما حييفى به قسم الدراسات اإلسالمية من كفا ات  انمجراعينا يف الرب 
 يف التخصصات املطلوبة عددا ونوعاا.
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 :ا عتبار اهليكلي املشةك 
، وذلك ب رورة ابلكلية جلنة تطوير برامج الدراسات العليايف تفيف عليه اأخذان مبا 

كلية املختلفة ضماانا لتوحيد الجستري اليت تقدمها أقسا  ربامج املايكل العا  لتوحيد اهل
 وقد ضبطنا القواسم املشةكة التالية:النيفم واآلليات بني أقسا  الكلية، 

 صصية.بنا  برامج املاجستري على مقررات خت -
ى متنوعة، تنمي مهارات التدريس العليا لدتدريس  رق )اسةاتيةيات( اعتماد  -

على أساليب احلوار والنقاش، وتكليفهم بعرض بعض الطالب، من خالل تدريبهم 
 موضوعات املقرر.

 .ب كيفية إاجا  البحث وتقدميه ومناقشتهال، يتعلم فيه الط"حلقة حبث"مقرر اعتماد  -
 امعةجلعمادة الدراسات العليا اباملقد  من  نموذجاعتمد التوصيف املقررات توحيد ل -

 ا سةشادي لبنا  وتطوير وتنفيذ برامج الدراسات العليا(. ضمن )الدليل
 لعرض الربانمج اعتمد التقسيم اآليت: -
 قدمة.امل 
 قرراتامل. 
  قرراتاملتوصيف. 
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 الرةية:  -4
يقييف الرايدة والتميز على املستوى احمللي واإلقليمي والدو  يف جمال الدراسات 

 النقافات.وأصالته وتعزيز حوار  اإلسالمية وترسيخ ثقافة ا تميف اإلسالمي

 الرسالة :  -5
ميادين التخصص وإثرا  البحث العلمي  ابلعطا  واإلبداع يفإعداد كفا ات متميزة 

 اجلودة.معايري يف خدمة ا تميف وذلك  على املبتكر واإلسها  

 األهداف:  -6
  الفقه وأصول الفقهالتأهيل املتميز يف ختصص 
  الواعياااة  الفقاااه وأصاااول الفقاااهيف  العلمياااة املتخصصاااةات الكفاااا اإلساااها  يف إعاااداد

علاااى فهااام الاااةاث اإلساااالمي مااان منابعاااه األصااايلة وقواعاااده  ةالقاااادر ، واملعتدلاااة فكااارايا 
  .الراسخة

  .تلبية حاجة ا تميف السعودي من اخلرجيني املتميزين 
  .إعطا  احللول للمشكالت والق ااي املعاصرة، من خالل رةية إسالمية واعية 
  تنميااة مهااارات التفكااري العلمااي لاادى  لبااة الدراسااات العليااا اب عتماااد علااى مناااهج

 البحث احلدينة.
  الفقه وأصول الفقهاإلثرا  املعريف بتقدمي إضافة علمية متميزة يف ختصص. 
  واملناااهج العلميااة احلدينااة تنبيتاااا الفقااه وأصااول الفقااهالااربط بااني األصااول يف ختصااص ،

 صل.للخصوصية، ودعماا للتوا

 تقدمي الربانمج :  سوغاتم  -7
  الفقه وأصول الفقهأتهيل كوادر علمية يف ختصص . 

 .صناعة األحباث العلمية مسامهة يف إثرا  بنا  صرح العلم وتنمية  قتصاد املعرفة 
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  تلبيااة رغبااة كنااري ماان خرجيااي القساام واألقسااا  الشاارعية املماثلااة يف مواصاالة الدراسااات

 العليا.

 م ماااان املعياااادين واملعياااادات، وتااااوفري اجلهااااد والوقاااا  الال مااااني خدمااااة منسااااوي القساااا

 للحصول على القبول يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعات األخرى.

 القبول يف الربانمج :  -8
 التقد  للربانمج :   - 8/1
 شروط الالئحة املوحدة للدراسات العليا.يقيف  -
 جامعة امللك فيصل وكلية اآلداب. شروطيقيف  -
  قسم الدراسات اإلسالمية.شروط  يقيف -
 شروط القباول:   - 8/2
  أو حاصال علاى منحاة رةياة للدراساات العلياا إذا كاان غاري أن يكون املتقد  سعودايا ،

 سعودي.

  أن يكون املتقد  حاصالا علاى الشاهادة اجلامعياة يف ختصاص الدراساات اإلساالمية مان
 عن جيد جداا. جامعة سعودية أو جامعة معةف هبا بتقدير   يقل

 .أن يكون املتقد  حسن السرية والسلوك و ئقاا  بياا 

 .أن يقد  تزكيتني علميتني من أساتذة سبيف هلم تدريسه 

 .أن يقد  موافقة من مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاا 

   املعد لذلك. ا ختبارأن جيتا 

 أن جيتا  املقابلة الشخصية. 
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 الربانمج الدراسي: .9

 .واختيارية قررات إجباريةالفصل األول: م -

 .الفصل الناين: مقررات إجبارية واختيارية -

 .الفصل النالث: مقررات إجبارية واختيارية -

 الفصل الرابيف: البحث )الرسالة(. -

 

 اإلجبارية وا ختيارية رراتاملق

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر
  فقه الزكاة

Jurisprudence of Almsgiving (Zakat) 
 اتصال2+1 74011631

 فقه األسرة
Family Jurisprudence 

 اتصال2+1 74011632

 القواعد الفقهية
Legal Maxims 

74011641 2 

 مناهج األئمة األربعة الفقها 
  Methods of the Four Jurists  

74011636 2 

 منهةية البحث العلمي
             Research Methodology 

74011670 2 
 

 ت املالية املعاصرةاملعامال
Contemporary Financial Transactions. 

 اتصال2+1 74011634

 القياس ومصادر التشرييف التبعية
Legal analogy and secondary legislative 

sources 

 اتصال2+1 74011642

 يف الفقه                                                                حلقة حبث
                                    Research 

Seminar  

74011639 2 
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 يف أصول الفقه  حلقة حبث
Research Seminar 

74011643 2 

 مقاصد الشريعة     
              Objectives of Shari’ah 

74011645 2 

 العالقات الدولية
International Relations 

 اتصال2+1 74011633

 جيحالتعارض والة 
Contradiction (discrepancy) and Preference 

 اتصال2+1 74011644

 النيفرايت الفقهية
Theories of Jurisprudence 

74011637 2 

 دراسات نصية
 

74011638 2 

 فقه اجلناايت والق ا  
Criminal and Judiciary Jurisprudence 

 اتصال2+1 74011635

 6 74011699 الرسالة
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 الرسالة:  -

مد  مردرتام مسداتت بيرد  ر ل  ردل  د   (  %75جيوز للطالب تسجيل الرسالة بعد  اتييداز   
 تي  ت ا.

 جيب أن  يميز موضوع الرسالة ابجل ة واألصالة.
 خطوات اختيار املوضوع وتسةيل الرسالة : -

بددا الطالددب وا رألدد  األيفدداتيا   اوييددات  يددوان الرسددالة       ددات مددا   دديا الييسددي   -
 ن العيوان مل   تس بع ما  عرض  لى الرسا ألوذ ا وافرة  ليه. ثبت أ

 ردددول الطالدددب ابلييسدددي  مدددد ا رألددد  األيفددداتيا   وضدددد وطدددة الب ددد  لعرضددد ا  لدددى   -
 الرسا وأوذ ا وافرة  لي ا.

  ر ل الطالب اخلطة للرسا للموافرة  لي ا. -

  عا الرسا مشرفا  لى الطالب. -

 خطة الرسالة :
  يوان الرسالة.  -
 بب اوييات ا وضوع.س -

 أمهييه.  -

 ا ي ج ا يبد. -

 ال تاسام السابرة. -

 احمليوى.  -

 ا صاتت وا راتد. -
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 :ا ختبارات  -10
 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100)الكلية لكل مقرر درجة التكون 

  حيددها األستاذ من خالل ورش  ،درجة (50) مخسنيأعمال الفصل: وتكون من
 قاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.العمل، وحلقات الن

  درجة. (50) مخسنيا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من 

 متطلبات التخرج:   -11
 إمتا  املقررات الدراسية. 

  .إاجا  الرسالة 

   جّيد جدا  "  يقل عن احلصول على تقدير عا". 

 التةهيزات واإلمكاانت وهي:   -12
 تةهيزات وتشمل:ال  - 12/1
  قاعات احملاضرات :  - 12/1/1

قاعة جمهزة بوسائل عرض حدينة، و او ت متعددة ا ستخدامات، وقاعة للطالبات 
 جمهزة بدائرة بث مباشر.

  املعامل:  - 12/1/2
 .   معمل حاسب

 املكتبات وقواعد املعلومات:  - 12/1/3
 امعة املركزية ابجلكتبة امل 
  آل  والتعليم اإلليكةوين:احلاسب ا  - 12/1/4

 .معمل حاسب   ، وبرامج علمية
  أخرىجتهيزات   - 12/1/5
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 .جها  عرض )دااتشو(، وسبورة ذكية 
  اإلمكاانت البشرية:  - 12/2
  :أع ا  هيئة التدريس  - 12/2/1

للقياا   وأكادميياااملكهلني علميا وترباواي تدريس الهيئة عدد كبري من أع ا  يوجد ابلقسم 
 تدريس مقررات هذا الربانمج، وهم:ب

العب   اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
 التدريسي

 ا هتمامات البحنية

 اليفسري و لومه 10 سعوتي اليفسري و لومه أسياذ الرر اوي  أ ت . سليمان ب  صاحل

 احل    و لومه 10 يوت س احل    و لومه أسياذ أ ت . حمم  ب   ب  هللا  ياين

 الثرافة اإلسالمية 10 سعوتي الثرافة اإلسالمية أسياذ    ب  العز ز احللييبأ ت . أمح  ب

 احل    و لومه 12 سعوتي احل    و لومه أسياذ مشاتك ت . حمم  ب   ب  الرمح  العمري

 اليفسري و لومه 12 سعوتي اليفسري و لومه أسياذ مشاتك ت .  ب  الرمح  ب  هشبول الش ري

 الفره وأصوله 12 سعوتي الفره وأصوله أسياذ مشاتك تك الشيخ مباتكت.  ب  احلمي  ب  مبا

 الفره وأصوله 12 سوتي الفره وأصوله أسياذ مشاتك ت .  ب  هللا ب  حمم  نوتي ال  رألوي

 الفره وأصوله 12 سعوتي الفره وأصوله أسياذ مشاتك ت. وال  ب   براهيا احلصا

 اليفسري و لومه 12 سعوتي اليفسري و لومه كأسياذ مشات  ت .  لا ب   ب  هللا الش ري

 الفره وأصوله 12 سعوتي الفره وأصوله أسياذ مشاتك ت . قيس ب  حمم  آل الشيخ مباتك

 الفره وأصوله 12 سعوتي الفره وأصوله أسياذ مشاتك ت.   ب  هللا ب  حمم  السما يل

 الفره 14 سعوتي الفره أسياذ مسا   ت.  اتل ب   ب  هللا العب  الراتت

 فره مراتن 12 سعوتي فره مراتن أسياذ مشاتك ت.  ب  اإلله حمم  ا ال

 فره مراتن 12 مصري فره مراتن أسياذ مشاتك ت.  زم أل اتة يفرات حمم 

 و لول الررآن يفسريال 12 مصري و لول الررآن يفسريال أسياذ مشاتك الشيخ مح   لاأت.  ب  الشا  

 احل اتة والفلسفة 12 تزائري احل اتة والفلسفة أسياذ مشاتك ت. ب تان مسعوت ب  احلس 

 الفره وأصوله 12 سعوتي الفره وأصوله شاتكأسياذ م ت . وال  ب  حمم  ال وغان

 الفره ا راتن 12 سوتي الفره ا راتن أسياذ مشاتك ت.  ب  هللا ابراهيا ا وسى
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 اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
العب  
 ا هتمامات البحنية التدريسي

 اليفسري و لومه 12 سعوت ة لومهاليفسري و  أسياذ مشاتك ت . ه ى بيت تليجان ال ليجان

 السية و لوم ا 14 تزائري السية و لوم ا أسياذ مسا   ت. مجال فر ام صاويل

 سياسة ألر ية 14 سعوتي سياسة ألر ية أسياذ مسا   ت. صاحل ابراهيا احلصا

 تفسري و لول الررآن 14 سوتي تفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. أمح  فاتس السلول

 الفره واألصول 14 سوتي الفره واألصول أسياذ مسا     تيي  حمم  ال  رألويت. حمم

  ري ة ومذاهب معاصرة 14 أتتين  ري ة ومذاهب معاصرة مسا  سياذ أ ت. حمم  سعي  صربي

 احل    و لومه 14 أتتين احل    و لومه أسياذ مسا   ت. م يب صاحل احلصان

 الفره ا راتن 14 سوتي فره ا راتنال أسياذ مسا   ت. ميري  ب  هللا و ري

 اليفسري و لول الررآن 14 أتتين اليفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. حمم  العوتام

 العري ة وال  وة والفكر 14 أتتين العري ة وال  وة والفكر أسياذ مسا   ت. حمم   ب  احلمي  الرطاونة

العري ة وا ذاهب  14 تزائري هب ا عاصرةالعري ة وا ذا أسياذ مسا   ت.  ب  الرزاق معاش
 ا عاصرة

العري ة وا ذاهب  14 سوتاين العري ة وا ذاهب ا عاصرة أسياذ مسا   ت. اليجاين حمم  األما
 ا عاصرة

 الفره ا راتن 14 سعوتي الفره ا راتن أسياذ مسا   ت. امح   ب  هللا الشعييب

 الفره واألصول 14 سوتي لفره واألصولا أسياذ مسا   ت. ابسل حمموت احلا 

 السية و لول احل    14 أتتين السية و لول احل    أسياذ مسا   ت.  ب  هللا حمم  أما العمري

  ري ة وثرافة  سالمية 14 مصري  ري ة وثرافة  سالمية أسياذ مسا   ت. حمم   ب  ال امي  لا سليمان

 اليفسري و لول الررآن 14 مصري اليفسري و لول الررآن سا  أسياذ م ت. ساما تفعت  ب  الراتت األألرر

  ري ة ومذاهب معاصرة 14 سعوتي العري ة السالمية أسياذ مسا   زايت ب   ب  هللا احلمال

 ا راص  وأصول الفره 14 تزائر ة ا راص  وأصول الفره أسياذ مسا   زوزو مر ت. فر  ة صاتق 

 أصول الفره 14 سوت ة أصول الفره مسا   أسياذ ت. مياتة بيت حمم  احلس 

 تفسري و لول الررآن 14 مصر ة تفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. فاطمة  ب  هللا  ب  اللطيف صاحل

  ري ة ومذاهب معاصرة 14 مصر ة  ري ة ومذاهب معاصرة أسياذ مسا   ت. انتتة  س   ب  اجلوات

 الفره 14 أتتنية لفرها أسياذ مسا   ت. وفاء  ب  ا عطا و ري
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 اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
العب  
 ا هتمامات البحنية التدريسي

 اليفسري و لول الررآن 14 مصر ة اليفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. أمباتيفة حمموت أبو تبل

 اليفسري و لول الررآن 14 أتتنية اليفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. أمل  مسا يل صاحل

 وأصولهالفره  14 سوت ة الفره وأصوله أسياذ مسا   ت.  يان مسلا بريوتي

 الفره وأصوله 14 مصر ة الفره وأصوله أسياذ مسا   ت. س ر زيفراي  س 

 اليفسري و لول الررآن 14 أتتنية اليفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. وزامى حمم  سالمه العيسى

 احل    و لومه 14 سعوت ة احل    و لومه أسياذ مسا   ت. نز  ة بيت  ب  اللطيف ا غلوث

  ري ة  سالمية 14 سعوت ة  ري ة  سالمية أسياذ مسا   بيت صاحل الفا زت. وفاء 

 اليفسري و لول الررآن 14 سعوت ة اليفسري و لول الررآن أسياذ مسا   ت. ولوت بيت حمم  اجلعفري

 احل    و لومه 14 سعوت ة احل    و لومه أسياذ مسا   ت.  واطف  ب  الرمح  الكليب

 احل    و لومه 14 سعوت ة احل    و لومه أسياذ مسا   لييبت. غاتة  ب  اللطيف احل

 

  :الطاقم الفين  -12/2/2
  يف تقنية التعليم، واحلاسب اآل ، ومعمل الصوتيات. اقم فين 

  الطاقم اإلداري والسكراترية:  -12/2/3

 وىل املها  اإلدارية والسكراتريةختصيص سكرتري يت. 

 :متويل الربانمج وتشمل – 12/3
 ضمن ميزانية الكلية: لدعم الداخليا 
 العمل على إجياد دعم من املكسسات اخلريية واألوقاف ذات العالقة : الدعم اخلارجي

 ابلتخصص.
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 تت من اآليت:و  ،اخلطة الدراسية ووصف املقررات  -13
 ول الدراسية.لفصاحيدد مسار الذي توضيحي الخطط امل  - 13/1

 .سي األولل الدراالفص
 ا ختياريني املقررينيدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار مقرراا من 

 ل الدراسي الناين.الفص
 درس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار مقرراا من املقررين ا ختيارينيي

 إجبارية واختيارية مقرراتالفصل األول: 

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر
 )إجباري( فقه الزكاة

Jurisprudence of Almsgiving (Zakat) 
 اتصال2+1 7401631

 )إجباري(  فقه األسرة
Family Jurisprudence 

 اتصال2+1 7401632

 )إجباري(  القواعد الفقهية
Legal Maxims 

7401641 2 

 )اختياري( مناهج األئمة األربعة الفقها  
  Methods of the Four Jurists  

7401633 2 

 منهةية البحث العلمي  )اختياري(
   Research Methodology   

7401671 2 

 إجبارية واختيارية مقررات: الفصل الناين

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر
 املعامالت املالية املعاصرة

Contemporary Financial Transactions. 

 اتصال2+1 7401634
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 الفصل الدراسي النالث.
 يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار مقرراا من املقررين ا ختياريني

 القياس ومصادر التشرييف التبعية
Legal analogy and secondary legislative 

sources 

 اتصال2+1 7401642

 العالقات الدولية
International Relations 

 اتصال2+1 7401635

 يف الفقه  )اختياري(                                                                حلقة حبث
                                    Research 

Seminar  

7401636 2 

 يف أصول الفقه   )اختياري(  حلقة حبث
Research Seminar 

7401643 2 

 إجبارية واختيارية مقرراتالفصل النالث: 

 تعدد الساعا رمز املقرر مسمى املقرر
 فقه اجلناايت والق ا  

Criminal and Judiciary Jurisprudence 

 اتصال2+1 7401637

 التعارض والةجيح
Contradiction (discrepancy) and Preference 

 اتصال2+1 7401644

 النيفرايت الفقهية
Theories of Jurisprudence 

7401638 2 

 مقاصد الشريعة )اختياري(    
              Objectives of Shari’ah 

7401645 2 

 دراسات نصية   )اختياري(
 

7401639 2 
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 املقررات.توصيف    - 13/2
  منهةية البحث العلمي اسم املقرر:

 7401671 رمزه: عدد ساعاته: ساعتان
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 فصله الدراسي: األول تطلبات السابقة:   يوجدامل
 اختياريصفة املقرر:  املستوى الدراسي: ماجستري

 : أهداف املقرر

 على : يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا 

 .الفقه وأصول الفقهتطبييف مهارات البحث العلمي فيما خيص  -1
 واألصول الصحيحة يف يقييف الةاث.يقييف مناذج من املخطو ات وفيف املناهج العلمية  -2

 استخدا  التقنيات احلدينة يف البحث العلمي. -3

 الرجوع إىل املصادر واملراجيف ورقية كان  أو رقمية. -4
 حمتوايت املقرر

اهتما  علما  املسلمني به. أركان البحث: )الباحث، موضوع البحث،  ،البحث العلمي: مفهومه -
 البحث العلمي.. مناهةه، صياغته(. ضوابط  ،مصادره

كيفية   -أمهيته. صفات احملقيف. مناهج التحقييف. مراحل التحقييف.  ،يقييف املخطو ات:التحقييف: مفهومه -
تصنيف املكتبة: الورقية،  –استخدا  احلاسوب يف العلو  الشرعية.  -ختريج احلديث من كتب السنة. 

 .يف الورقي واإللكةوينوا لكةونية، دوائر املعارف الورقية واإللكةونية، التوثي
إاجا  البحث وق اايه: تصور اخلطة، ق ااي التحرير، اهلوامش، وضيف الفهارس، تقييم البحث، تعديل  -

 البحث، نشر البحث.
The Contents: 

The definition of scientific research, the content and procedures of research, The fundamentals and 

standards of research... 
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 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
 : رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
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 قها مناهج األئمة الف اسم املقرر:
 7401633 رمزه: عدد ساعاته: ساعتان

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية
 فصله الدراسي: األول املتطلبات السابقة:   يوجد
 اختياريصفة املقرر:  املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 على : قادراا  يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب

 املوا نة بني مناهج أئمة الفقه األربعة يف استنباط األحكا  الفقهية من النصوص الشرعية. -1

 تقدمي تقرير متبصر حول نشأة املذاهب األربعة املعتمدة وتطور مسارها ا جتهادي .  -2

 تمدة .ربط اخلالف الفقهي  صوله ا جتهادية مبا يعلل وجوده بني أئمة املدارس الفقهية املع -3

 توضيح العوامل املكثرة يف ا جتهاد املذهيب مبا يوضح لديه عملية التخريج على أصول اإلما   . -4

 مناقشة شروط ا جتهاد وتوافرها يف جمتهدي العصر احلا  . -5
 حمتوايت املقرر

هاد يف مدارس ا جت ،أسباب اختالف الفقها  ، بقات ا تهدين ،أنواعه ،مناهج الفقها  :تعريف ا جتهاد
 ؛عصر الصحابة والتابعني. أئمة املذاهب األربعة املتبوعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أمحد بن حنبل

أشهر مكلفاته،  ،دراسة حلياة اإلما  وعصره وبيئته، شيوخه وتالمذته، أصول مذهبه، مصطلحات مذهبه
 أشهر أتباعه، أشهر املكلفات يف املذهب، انتشار املذهب.

The Contents: 

The definition of Ijtihad and its types, levels and categories of Jurists, the schools of Ijtihad, causes of 

disagreement among the Jurists, study of the Four Jurists methods. 
 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر

 .مهارة مجيف املعلومات 
 ت.مهارة يليل املعلوما 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 
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 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) خالل ورش العمل، وحلقات حيددها األستاذ من  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 :املراجيف

 شاه و  هللا الدهلوي: اإلنصاف يف بيان أسباب ا ختالف، -1

  .1945ار الفكر العري، حممد أبو  هرة: أبو حنيفة حياته وعصره و راةه وفقهه، القاهرة: د -2

  .1978حممد أبو  هرة: الشافعي حياته وعصره و راةه وفقهه، القاهرة: دار الفكر العري،  -3

  .1978حممد أبو  هرة: مالك حياته وعصره و راةه وفقهه، القاهرة: دار الفكر العري،  -4

  .1960العري، حممد أبو  هرة: ابن حنبل حياته وعصره و راةه وفقهه، القاهرة: دار الفكر  -5

بريوت: مكسسة الرسالة،  ،عبد القادر بن بدران الدمشقي: املدخل إىل مذهب اإلما  أمحد بن حنبل -6
1985.  

 عبد هللا الةكي. أصول مذهب أمحد. -7

 أمحد حنراوي عبد السال : اإلما  الشافعي يف مذهبه القدمي واجلديد. -8

 حممد يوسف موسى: اتريخ الفقه اإلسالمي. -9

 دكور: املدخل للفقه اإلسالمي.حممد سال  م -10
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 مقاصد الشريعة اسم املقرر:

 7401645 رمزه: عدد ساعاته: ساعتان
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 نالثفصله الدراسي: ال املتطلبات السابقة:   يوجد
 يارياختصفة املقرر:  املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 على : يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا 

 التفرييف بني مصطلحات املقاصد ) املناط العا  واملناط اخلاص والعلة(  -1

  فهم نصوص الشريعة، وبنا  األحكا  ا جتهادية للمسائل املستةدة.تطبييف املقاصد  يف -2

 ص أو بني األقيسةتوضيح دور املقاصد يف دفيف التعارض بني النصو  -3

 ضبط عملية ا جتهاد املقاصدي ابلنصوص . -4

 .ربط املقاصد ابلطرق واملسالك املعتربة  ستخراجها بعداا هبا عن اهلوى -5
 حمتوايت املقرر

 األحكا ل مقاصد الشريعة اإلسالمية: يديد املراد ابملقاصد العامة للشريعة، صلة املقاصد مبسألة تعلي
اس اعتبار املقاصد،  رق الكشف عن املقاصد التشريعية، صلتها ابألدلة التشريعية واملصاحل واملفاسد، أس

التحسينيات. ال رورايت اخلمس: الدين، النفس، ، و احلاجيات، و مراتب املقاصد: ال رورايتاألخرى. 
صد يف ، دور املقااحلفاظ عليها. املوا نة بني املصاحل واملفاسد ،إقامة ال رورايت العقل، النسل، املال.

 .ا جتهاد، دور املقاصد يف دفيف التعارض
Contents: 

Definition of Maqasid, categories of Maqasid, the relationship between maqasid and maslahah, the 

five necessary objectives of Shari’ah, the ways of proving the maqasid, … 
 ملقرراملهارات املتوقيف اكتساهبا من ا

 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
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 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة (50ل: وتكون من مخسني )أعمال الفص

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 :املراجيف

ابو  يد؛ ضبط وقد  له بكر بن عبدهللا  :تقدمي، املوافقاتأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشا يب:  -1
  .1997، اخلرب: دار ابن عفان، ل سلمان بو عبيده مشهور بن حسن أ هحادينأوعليف عليه وخرج 

  .1990يف مصاحل اآلان ، بريوت: مكسسة الراين،  قواعد األحكا العز بن عبد السال :  -2
للتو ييف والنشر، ، تونس: الدار التونسية 3، طاإلسالمية مقاصد الشريعةحممد الطاهر بن عاشور:  -3

1988.  
 .املقاصد العامة يف الشريعة اإلسالميةابن  غيبة،  -4

  .الفكر املقاصدي: قواعده وفوائده :أمحد الريسوين -5
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 فقه الزكاة  اسم املقرر:

 7401631 رمزه: اتصال 1+ عدد ساعاته: ساعتان
 اآلداب الكلية اليت تقدمه: كلية القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 ولفصله الدراسي: األ املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على :

 دية .ويف تنشيط الدورة ا قتصا ،إبرا  دور الزكاة وأمهيتها يف ترسيخ التكافل ا جتماعي بني املسلمني -1
 وسرد  را  الباحنني املعاصرين فيها. ،التكييف الفقهي للمسائل املستةدة يف ابب الزكاة -2

وبيان وجه خترجيهم على أقوال السابقني مبا  ،ربط اجتهادات املعاصرين ابجتهادات األئمة الفقها  -3
 يشكل لديه تصوراا عن مأخذ احلكم . 

 حمتوايت املقرر

كمة من تشريعها، أركاهنا وشرو ها، مصارفها، األموال اليت جتب فيها الزكاة، تعريف الزكاة ومشروعيتها، احل
 كاة  ، كاة مكافأة هناية اخلدمة،  كاة الديون ، كاة األصول ا ستنمارية النابتة،  كاة األسهم والسندات

زكاة وال رائب، و ية الديون ا ستنمارية،  كاة املال احلرا ،  كاة احلقوق املعنوية، استنمار أموال الزكاة، ال
 الدولة يف مجيف الزكاة.

Contents: 

The jurisprudence of Almsgiving; its concept, legislation conditions, the   kinds of wealth upon which 

almsgiving is applied, the relationship between almsgiving and taxes,  

 

 ن املقرراملهارات املتوقيف اكتساهبا م
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
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  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة (50لفصل: وتكون من مخسني )أعمال ا

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

وت، دار الكتب العلمية، الكاساين، عال  الدين بن مسعود. بدائيف الصنائيف يف ترتيب الشرائيف، بري  .1
  .1910ها ا1328تصوير عن  بعة املطبعة اجلمالية، القاهرة، 

الدردير، أمحد بن حممد. الشرح الكبري على خمتصر سيدي خليل ميف حاشية الدسوقي، وتقريرات  .2
  .1998ها ا 1419الشيخ: حممد عّليش، بريوت، دار الفكر، الطبعة األوىل

ف. ا موع شرح املهذب، يقييف حممود مطرجي، بريوت، دار الفكر، النووي، أبو  كراي حيىي بن شر  .3
  .1996ها ا1417الطبعة األوىل

ابن قدامة املقدسي، موفيف الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد. املغين شرح خمتصر اخلرقي، يقيايف عباد  .4
 اه1406هللا الةكي، وعبد الفتاح احللو، مصر، هةر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 

 ها1412القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة، بريوت، مكسسة الرسالة، الطبعة العشرون  .5
 ها1413بي  التمويل الكوييت. الكوي ، أحباث وأعمال الندوات الفقهية. الطبعة األوىل  .6
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 القياس ومصادر التشرييف التبعية اسم املقرر:
 7401642 رمزه: اتصال 1+ عدد ساعاته: ساعتان

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب دمه: قسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يق
 فصله الدراسي: الناين املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على:

 توضيح دور العقل يف ا جتهاد حيث   نص. -1

 رح دور القياس يف منح الشريعة املرونة، واستيعاب املسائل املستةدة.ش -2
 املوا نة بني القياس وا ستحسان واملصلحة املرسلة من حيث األصل واملناط. -3

 ربط املصادر التبعية ابملنيفومة ا جتهادية لكل مذهب فقهي. -4
 تطبييف األدوات ا جتهادية حيث   نص ضمن ضوابطها املعتربة. -5

 املقرر حمتوايت
أو شرح احمللي على مجيف ابن احلاجب، يدرس القياس دراسة نصية من كتاب: شرح الع د على خمتصر 

 اجلواميف.
القياس: تعريفه، حةيته، أنواعه )قياس األوىل واملساوي واألدىن( أركان القياس )األصل، الفرع، العلة، 

عامالت، احلدود، الكفارات، الرخص، حكم األصل( شروط أركان القياس، جما ت القياس )العبادات، امل
اللغات، العقليات(. العلة: تعريفها، ضوابطها، مسالكها ) اإلمجاع، النص، اإلميا ، السرب والتقسيم، 
املناسبة، ختريج املناط املناسب وأقسامه، الشبه، الدوران، تنقيح املناط، يقييف املناط(. قوادح العلة: عد  

 ول ابملوجب، الفرق، فساد الوضيف(.التأثري، الكسر، القلب، الق
ا ستحسان، املصاحل املرسلة، العرف، سد الذرائيف، مذهب الصحاي، شرع من قبلنا، ا ستصحاب، 

 ا ستقرا .
Contents: 
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analogy: its definition, authority, types, its elements,  conditions, domains. illah (Reason): its 

definition, controls, tracks,  Nullifiers of illah.  

The secondary sources of legislation ( istihsan, mslahah, …) 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 

 .مهارة ا ستنباط 
  رق التدريس

 اضرات. احمل 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 ة الكتب.النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجع

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

، الطبعااة بااريوت، يقياايف: حممااد سااليمان األشااقر، مكسسااة الرسااالة. املستصاافىحممااد باان حممااد.  الغاازا ، -1
   ها1417األوىل، 

باريوت، دار الكتاب  البخاري، عبد العزيز بن أمحد. كشف األسرار عن أصول فخار اإلساال  البازدوي. -2
 ها.1418العلمية، 

اباان عقياال، أبااو الوفااا  علااي. الواضااح يف أصااول الفقااه. بااريوت، مكسسااة الرسااالة، دون ذكاار الطبعااة،  -3
 ها.1420

اإلسنوي، مجال الدين عبد الارحيم. هناياة الساول شارح منهااج األصاول. باريوت، دار الكتاب العلمياة،   -4
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 ها.1405الطبعة األوىل، 
 ها.1413ي، حممد بن هبادر. البحر احمليط. الكوي ، و ارة األوقاف الكويتية، الطبعة األوىل، الزركش -5

الشا يب، إبراهيم بان موساى. املوافقاات يف أصاول الشاريعة، يقيايف أباو عبيادة مشاهور  ل سالمان، دار  -6
 ها 1417ابن عفان، الطبعة األوىل 

هاا  1413الرايض، مكتباة العبيكاان، دون ذكار الطبعاة، الفتوحي، حممد بن أمحد. شرح الكوكب املنري.  -7
1993.  

 عيسى. نرباس العقول. القاهرة، إدارة الطباعة املنريية، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ،منون  -8

 ها.1401شليب، حممد مصطفى. تعليل األحكا . بريوت، دار النه ة العربية، الطبعة النانية،  -9

األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي. دمشيف، دار اإلما  البخاري، دون مصطفى ديب. أثر  ،البغا -10
 ذكر الطبعة والتاريخ.

  .1981حسني حامد. نيفرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي. القاهرة، مكتبة املتنيب،  ،حسان -11

 أمحد فهمي. العرف والعادة. القاهرة، مطبعة األ هر، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ،أبو سنة -12

 ها.1406برهاين، حممد هشا . سد الذرائيف. بريوت، مطبعة الرحياين، الطبعة األوىل،  -13
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 فقه األسرة اسم املقرر:

 7401632 رمزه: اتصال 1+ عدد ساعاته: ساعتان
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب ت اإلسالميةالقسم الذي يقدمه: قسم الدراسا

 ولفصله الدراسي: األ املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على :

 وث املعاصرين .التكييف الفقهي للمسائل املستةدة يف ابب النكاح بنا  على حب -1

 عمل املرأة ( . –القوامة  –ربط نيفا  األسرة مبقاصد التشرييف يف دراسة مسائل منل ) النفقة  -2

 إظهار مقاصد التشرييف اخلاصة ابألسرة عن  رييف ا ستقرا  الشامل . -3

 تسويغ نيفا  األسرة يف اإلسال  ربطاا ميف الواقيف الذي تعيشه الدول الغربية من تفكك واحنالل . -4

 لشبه اليت تنار حول بعض الق ااي يف نيفا  األسرة يف اإلسال  كتعدد الزوجات والطالق .رد ا -5
 حمتوايت املقرر

 اثره، ) ق ااي مستةدة يف ابب الزواج:  ،اخِلطبة وأحكامها. الزواج : تعريفه، أركانه، شروط صحته، أنواعه
تسةيل عقد النكاح لدى  ، واج املسفار ،ار واج املسي ،الزواج العريف، الزواج املدين ،الزواج بنية الطالق

اإلجهاض يف حالة  ،أتجري الرحم ،ا ستنساخ من الزوجني ،بنوك السائل املنوي ،اجلهات الرةية يف الدولة
الشغار.. .الطالق : تعريفه، مشروعيته،  ،أ فال األانبيب ( األنكحة البا لة: نكاح املتعة ،ا غتصاب

 اثر  ،أميان الطالق ،املعليف والطالق املنةز، الطالق الرجعي والطالق البائنالطالق  ،شروط صحته، أنواعه
الغيبة، اإلعسار ابلنفقة أو املهر، أو  ،الطالق، التفرييف بني الزوجني حبكم الق ا  ) التفرييف للعيب، اجلنون

 كامه .ا متناع عن الدفيف، السةن، النزاع والشقاق(. التحكيم بني الزوجني . اخلليف : شرو ه، أح
Contents: 

Engagement and its provisions. Marriage: definition, building, health conditions, types, effects. 

Emerging issues in marriage: the intention of divorce, customary marriages, civil marriages, misyar, 

Almesfar marriage, sperm banks, cloning of the couple, renting the womb, abortion in cases of rape, 

in vitro. Invalid Marriages: The marriage of fun, Alchgar .  Divorce: definition, legitimacy, conditions 
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of health, types, divorce and divorce done, revocable divorce, divorce, irrevocably, a faith in divorce, 

the effects of divorce, separation between spouses judgment (differentiation of the defect, insanity, 

alibi, Insolvency maintenance or dowry, or non-payment , prison, conflict and discord). Arbitration 

between the spouses. Khulwa: conditions, provisions. 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 

 مهارة النقد 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100لكل مقرر )الكلية درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

عال  الدين بن مسعود. بدائيف الصنائيف يف ترتيب الشرائيف، بريوت، دار الكتب العلمية، الكاساين،  -1
  .1910ها ا1328تصوير عن  بعة املطبعة اجلمالية، القاهرة، 

ها ا 1398احلطاب، حممد بن حممد. مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، بريوت، دار الفكر، الطبعة النانية  -2
1978.  

ب حممد. مغين احملتاج شرح على منت املنهاج لإلما  النووي، بريوت، دار إحيا  الةاث الشربيين، اخلطي -3
 العري.
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ابن قدامة املقدسي، موفيف الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد. املغين شرح خمتصر اخلرقي، يقييف عبد هللا  -4
 ها1406الةكي، وعبد الفتاح احللو، مصر، هةر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 

 ها1377أبو  هرة، حممد. األحوال الشخصية، القاهرة، دار الفكر العري، الطبعة النالنة  -5

 اإلبراهيم، حممد عقلة. نيفا  األسرة يف اإلسال ،  -6

 عة، نور الدين، اخلطبة.ا 7
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 القواعد الفقهية اسم املقرر:
 7401641 رمزه: عدد ساعاته: ساعتان

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب لدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه: قسم ا
 ولفصله الدراسي: األ املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على :

 ا  .ربط ا جتهادات املذهبية اجلزئية ابلقاعدة احلاكمة هل -1

 التخريج الفقهي  على ضو  القواعد الشرعية ب وابطها املعتربة. -2

 تطبييف القواعد املستقرأة على املستةدات بغية تكييفها فقهياا . -3

 استعمال القواعد يف الةجيح بني األقوال يف فقه اخلالف وحنوه . -4
 حمتوايت املقرر

أهم  ،فوائده ،ولية.نشأة علم القواعد الفقهية وتطورهالفرق بينها وبني القاعدة األص ،معناها ،القاعدة الفقهية
مكلفاته.دراسة ألمهات القواعد الفقهية وهي: ) األمور مبقاصدها( ) اليقني   يزول ابلشك( ) املشقة جتلب 

 التيسري ( ) ال رر يزال ( )العادة حمكمة( . دراسة لتوابيف هذه القواعد.
Contents: 

The Legal Maxim; its meaning, the difference between them and usuli maxim. The emergence of the 

science of legal maxims and its evolution, benefits, most important works. A study of major legal 

maxims. Study of the consequences of these maxims (rules) 

 قرراملهارات املتوقيف اكتساهبا من امل
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس
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  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 :حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة (50وتكون من مخسني ) أعمال الفصل

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

يم احلنفي،  ين الدين بن إبراهيم. األشباه والنيفائر، وحباشيته:  -1 ابن عابدين حممد أمني بن عمر، ابن اجج
نزهة النواظر على األشباه والنيفائر، يقييف وتقدمي: حممد مطييف احلافظ، دمشيف، دار الفكر، تصوير عن 

  .1983ها ا 1403الطبعة األوىل/ 
السيو ي، جالل الدين عبد الرمحن بن أي بكر. األشباه والنيفائر يف الفروع، دمشيف، دار الفكر، دون  -2

   والطبعة.ذكر العا
 بريوت، دار املعرفة، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ،القرايف، شهاب الدين أي العباس الصنهاجي. الفروق -3
الزركشي، حممد بن هبادر. املننور يف القواعد، يقييف تيسري فائيف حممود، الكوي ، و ارة األوقاف  -4

 ها1402والشئون الدينية 

 ها1983ي. القواعد والفوائد األصولية، بريوت، دار الكتب العلمية، ابن اللحا ، علي بن عباس البعل -5
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 عامالت املالية املعاصرةامل اسم املقرر:
 7401634 رمزه: اتصال 1+عدد ساعاته: ساعتان

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية
 دراسي: الناينفصله ال املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على : 

تطبييف أسس البحث يف املسائل املستةدة يف ابب املعامالت املالية، وخترجيها على املسائل الفقهية اليت  -1
 حبنها أئمة الفقه قدمياا .

 الشريعة من الشركات املعاصرة .بيان موقف  -2

 توضيح التطبيقات احلدينة لشركة امل اربة اإلسالمية . -3

 شرح صور الشركات احلدينة ومدى تالةمها ميف املقاصد التشريعية . -4

 والتكييف الشرعي لكل صورة  . ،بيان صور التأمني  -5

 إعطا  حكم شرعي لبعض تعامالت املصارف العارية عن ال وابط الشرعية . -6
 توايت املقررحم

النقود وأنواعها )املعدنية، الورقية، الرقمية واإللكةونية( الراب، الصرف، احلوالة، صيغ ا ستنمار والتمويل 
اليت تتعامل هبا املصارف اإلسالمية: بييف املراحبة لآلمر ابلشرا ، اإلجارة املنتهية ابلتمليك، الشركة املتناقصة، 

اقات ا ئتمان، احلوا ت البنكية، فتح ا عتماد املستندي، خطاابت ا ستصناع،  األسهم، السندات، بط
 ال مان.

الشركة: تعريفها، أنواعها: شركة األمالك، شركة العقود، أقسا  شركات العقود: )عقد امل اربة وتطبيقاهتا 
شركة  شركة األبدان )األعمال( شركة املفاوضة، شركة الوجوه، شركة املسامهة، ،احلدينة، شركة العنان

الشركة ذات املسكولية احملدودة(. التأمني: تعريفه، احلاجة إليه، أنواعه: التأمني التةاري وحكمه  ،الت امن
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 املعاش التقاعدي. ،الشرعي، التأمني التعاوين وحكمه الشرعي، ال مان ا جتماعي، مكافآت هناية اخلدمة
Contents: 

ways of spending Almsgiving. 

Money (metal, paper, digital and electronic), usury, exchange, transfer, modes of investment and 

finance that deal with Islamic banks: the sale of Murabaha to the purchase orderer, hire-purchase, 

the company declining Istisna, stocks, bonds, credit cards, bank transfer, open documentary credit, 

letters of guarantee. 

The Company: its definition, types: property company,  contracts company, types of Contracts 

companies. Insurance: its definition, need it, its different forms: commercial insurance and its 

credibility, cooperative insurance, social security, end of service benefits, pension 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  احلوار. املناقشة و 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

  درجة (50من مخسني ) ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون 
 املراجيف

يم،  ين الدين بن إبراهيم. البحر الرائيف شرح الكنز الدقائيف، القاهرة، دار الكتب العربية،  -1 ابن اجج
 ها1333احلليب، 

القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس. الذخرية، يقييف حممد حةي، دار الغرب، بريوت، الطبعة األوىل  -2
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1994  

د بن حةر. يفة احملتاج شرح منت املنهاج، ومعه حاشية الشريواين، بريوت، دار إحيا  اهلينمي، أمح -3
 الةاث، دون ذكر التاريخ والطبعة.

الببهويت، منصور بن يونس. كشاف القناع على منت اإلقناع، راجعه وعليف عليه: الشيخ هالل مصيلحي -4
 الطبعة.  ، دون ذكر1982ها ا 1402مصطفى هالل، بريوت، دار الفكر، 

 (2/2(، )4/4(، )2-5/4(، )4/2جمميف الفقه اإلسالمي. جملة ا ميف، جدة، األعداد:)-5
 املوسوعة العلمية والعلمية للبنوك اإلسالمية. ا ياد الدو  للبنوك اإلسالمية.-6

 البنك اإلسالمي للتنمية.  جمموعة ا الت واألحباث والدراسات، جدة.-7

مكتبة العلو  واحلكم، املدينة  دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، الشنقيطي، حممد مصطفى،-8
 املنورة.

 ها1426املصري، رفييف يونس. املعامالت املالية املعاصرة، دمشيف، دار القلم، الطبعة األوىل -9

لطبعة األوىل شبري، حممد عنمان. املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، عمان، دار النفائس، ا-10
 ها1416

الرايض، مطبوعات جامعة اإلما   ،املوسى، حممد إبراهيم. شركات األشخاص بني الشريعة والقانون-11
 ها1401حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل 

األردن، و ارة األوقاف والشئون واملقدسات  ،اخلياط، عبد العزيز. الشركات يف الشريعة اإلسالمي-12
 ها 1390، الطبعة األوىل اإلسالمية

البقمي، صاحل. شركة املسامهة يف النيفا  السعودي ودراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي، مكة املكرمة، -13
 ها1406منشورات جامعة أ  القرى 

ال رير، الصدييف حممد األمني. الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، بريوت، دار اجليل، الطبعة -14
 ها1399النانية 

القره داغي، علي حميي الدين. التأمني اإلسالمي دراسة فقهية أتصيلية، بريوت، دار البشائر، الطبعة -15
 ها1426النانية 
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 يف أصول الفقه )اختياري( حلقة حبث اسم املقرر:

 7401643 رمزه: تانعدد ساعاته: ساع
 : كلية اآلدابالكلية اليت تقدمه القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 فصله الدراسي: الناين املتطلبات السابقة:   يوجد
 اختياريصفة املقرر:  املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

  أصول الفقهتدريب الطالب على كتابة األحباث يف. 

 .اإلملا  بطرق احلوار والنقاش العلمي 

 .التمرس على فهم  را  العلما  من خالل كتبهم 

 واملقارنة بينها. األدلةلى مجيف التمرن ع 

 .القدرة على صياغة األفكار وعرضها ونقدها 
 حمتوايت املقرر

يقو  الطالب ابختيار موضوع للبحث، ووضيف خطة له، ويديد مراجعه، ومجيف مادته، وصياغته، وعرضه 
 إبشراف أستاذ املقرر.

Contents:  

The student has to chose a topic of research, put an outline for it, specify the sources, collect the data, 

write a draft, and present it under the supervision of his course’s lecturer. 
 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر

 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 رنة بني اآلرا  واألفكار.مهارة املقا 

 .مهارة صياغة النصوص 

 .مهارة نقد األفكار والةجيح بينها 
  رق التدريس
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  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

 .التلخيص والعرض واملراجعة 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
  (30) النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.حلقات  على درجة 

 (70) على البحث. درجة 
 املراجيف

 يدد املراجيف وفيف موضوع البحث املقد  إبشراف أستاذ املقرر.
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 حلقة حبث يف الفقه )اختياري( اسم املقرر:

 7401636 رمزه: عتانعدد ساعاته: سا
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب إلسالميةالقسم الذي يقدمه: قسم الدراسات ا

 فصله الدراسي: الناين املتطلبات السابقة:   يوجد
 اختياريصفة املقرر:  املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 .تدريب الطالب على كتابة األحباث يف الفقه 

 .اإلملا  بطرق احلوار والنقاش العلمي 

 خالل كتبهم. التمرس على فهم  را  العلما  من 

  واملقارنة بينها. األدلةالتمرن على مجيف 

 .القدرة على صياغة األفكار وعرضها ونقدها 
 حمتوايت املقرر

يقو  الطالب ابختيار موضوع للبحث، ووضيف خطة له، ويديد مراجعه، ومجيف مادته، وصياغته، وعرضه 
 إبشراف أستاذ املقرر.

Contents:  

The student has to chose a topic of research, put an outline for it, specify the sources, collect the data, 

write a draft, and present it under the supervision of his course’s lecturer. 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 ر وعرضها.مهارة متنل األفكا 

 .مهارة املقارنة بني اآلرا  واألفكار 

 .مهارة صياغة النصوص 

 .مهارة نقد األفكار والةجيح بينها 
  رق التدريس



46 
 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

 .التلخيص والعرض واملراجعة 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 تا  :درجة، وتو ع على النحو ال (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
  (30) النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.على حلقات  درجة 

 (70) على البحث. درجة 
 املراجيف

 يدد املراجيف وفيف موضوع البحث املقد  إبشراف أستاذ املقرر.
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 فقه اجلناايت والق ا  اسم املقرر:

 7401637 رمزه: اتصال 1+عدد ساعاته: ساعتان
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب يقدمه: قسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي 

 فصله الدراسي: النالث املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 :ملقرر أن يكون الطالب قادراا علىيتوقيف يف هناية ا

 ائي يف اإلسال .شرح قواعد ومقاصد التشرييف اجلنائي والق  -1
 تصنيف اجلرائم يف الفقه اإلسالمي والعقوابت الرادعة هلا . -2

 والقواعد اجلنائية يف القوانني الوضعية. ،املوا نة بني قواعد الفقه اجلنائي اإلسالمي -3

 تقومي وسائل اإلثبات يف الق ا ، وخصوصاا ما استةد منها يف ابب القرائن. -4

 لكة.شرح النيفا  الق ائي السائد يف املم -5
 حمتوايت املقرر

اجلرائم  ،تقادمها .  رق إثباهتا ،ا شةاك فيها ،أقسامها ،أركاهنا، شرو ها ،اجلناية واجلرمية: تعريفها
 مقارنتها ابلقوانني الوضعية.  ،اإللكةونية

. التعزير: حد السرقة ،حد القذف ،حد الزان ،أنواعها )احلدود: القصاص ،مشروعيتها ،: تعريفهاالعقوبة
دراسة  مسقطاهتا. مقارنتها ابلقوانني الوضعية. ،جما ته(  رق استيفا  العقوبة ،تقديره ،مشروعيته ،تعريفه

ومقارنتها ابلقوانني  ،والق ااي املستةدة املتعلقة هبا ،الزان ،القتل ،معمقة يف أحد املوضوعات التالية: السرقة
 الوضعية.

 ريقة  ،تقنني الفقه و را  العلما  فيه. القاضي: شرو ه ،تطوره ،الق ا : تعريفه، حكمه، ف له، أمهيته
أهل اخلربة.الدعوى:  ،كتَّابه  ،موجبات عزله. أعوان القاضي ،حقوقه ،مسكوليته ،تعيينه، اختصاصاته، واجباته

سقوط الدعوى . وسائل اإلثبات: الشهادة، اإلقرار، الشاهد الواحد  ،أحوال املدعى عليه ،أنوعاها ،تعريفها
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احلمض النووي .. ( علم  ،فصيلة الد  ،ليمني، ميني املدعى عليه، القرائن وما استةد منها )البصمةميف ا
تنفيذ احلكم.  ايرات ودراسة ميدانية  ،نفاذه ظاهراا واب ناا، نقض احلكم ،مصادره ،القاضي.احلكم : تعريفه

 حملاكم اململكة.
Contents: 

Felony and crime: definition, elements, terms, components, participating in, obsolescence. Ways to 

prove, cyber crimes Penalty: its definition, legitimacy, types.  Judiciary: its definition, its importance, 

its development, the codification of doctrine and the views of the scholars. Judge: conditions, the way 

of his appointment, powers, duties, responsibilities, their rights, duties isolation. Agents of the 

Judge.Case: its definition, the conditions of the defendant, the fall of the proceedings. The evidences 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة (50ون من مخسني )أعمال الفصل: وتك

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

ر الكتب العلمية، الكاساين، عال  الدين بن مسعود. بدائيف الصنائيف يف ترتيب الشرائيف، بريوت، دا -1
  .1910ها ا1328تصوير عن  بعة املطبعة اجلمالية، القاهرة، 

 ها 1393الصاوي، أمحد بن حممد املالكي. الشرح الصغري على خمتصر خليل، مصر، دار املعارف  -2
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النووي، حيىي بن شرف. روضة الطالبني وعمدة املفتني، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة النانية  -3
1985.  

ابن قدامة املقدسي، موفيف الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد. املغين شرح خمتصر اخلرقي، يقييف عبد هللا  -4
 ها1406الةكي، وعبد الفتاح احللو، هةر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة األوىل 

 ها1391املاوردي، علي بن حممد. أدب القاضي، بغداد، مطبعة اإلرشاد  -5

إبراهيم بن علي بن حممد. تبصرة احلكا  يف أصول األق ية ومناهج األحكا ، القاهرة، ابن فرحون،  -6
  .1986ها ا 1406مكتبة الكليات األ هرية، الطبعة األوىل

ابن قيم اجلو ية، حممد بن أي بكر. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، يقييف حممد حامد فقي،  -7
 الرايض، دار الو ن.

 سال . الق ا  يف اإلسال ، مصر، دار النه ة العربية. مدكور، حممد -8
الزحيلي، حممد مصطفى. وسائل اإلثبات يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية يف الشريعة  -9

 ها1391اإلسالمية، مكسسة التعاون اجلامعي 

نية والتةارية، الرايض، ايسني، حممد نعيم. نيفرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املد -10
 ها1423دار عامل الكتب، 

الدريب، سعود بن سعد. التنيفيم الق ائي يف اململكة العربية السعودية. الرايض، جامعة اإلما  حممد  -11
  1999بن سعود اإلسالمية 

ماضيها وحاضرها. بريوت، دار العلم  ،احملمصاين، صبحي. األوضاع التشريعية يف الدول العربية -12
  .1957للماليني، 

عودة، عبد القادرة. التشرييف اجلنائي اإلسالمي مقارانا ابلقانون الوضعي، بريوت، مكسسة الرسالة،  -13
 .1994ها ا 1415الطبعة النالنة عشر 

 أبو  هرة، حممد. اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العري. -14
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 التعارض والةجيح اسم املقرر:

 7401644 رمزه: اتصال 1+ساعتان عدد ساعاته:
 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 فصله الدراسي: النالث املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 لى :يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا ع

  نة بني التعارض والتعادل والةجيح يف اصطالح األصوليني .ااملو  -1

 شرح مناهج األصوليني يف دفيف التعارض ) اجلميف مث الدفيف أو العكس ( -2

 املقاصد ( وحنوها . –العلة  –بيان معايري الةجيح ) النص  -3

سوا  القدما  أو التطبييف ملنهةية حل التعارض على مستةدات تتأرجح بني وجهيت نيفر من الفقها   -4
  املعاصرين .
 حمتوايت املقرر

أثر ذلك يف الفقه  ،مسالك العلما  يف دفعه ،أسبابه ،أنواعه ،أحكامه ،شرو ه ،التعارض: تعريفه
 ،أمنلته. دفيف التعارض ابلنسخ: تعريفه ،أوجه اجلميف بني األدلة ،شرو ه ،اإلسالمي.اجلميف بني األدلة: معناه

حكم العمل ابلدليل  ،شرو ه ،نلته.دفيف التعارض ابلةجيح بني األدلة: تعريفهأم ، رقه ،أقسامه ،شرو ه
الةجيح ابعتبار مرجحات  ،الةجيح ابعتبار املنت ،الةجيح ابعتبار السند ،الةجيح بني القطعيات ،الراجح

 خارجة عن املنت والسند. دفيف التعارض ابلعدول عن الدليلني املتعارضني.

 ،الةجيح بني األقيسة املتعارضة ،التعارض بني خرب الواحد والقياس ،الفعل والتقريرالتعارض بني القول و 
 الةجيح بني املصاحل املتعارضة ميف املفاسد. ،الةجيح بني املصاحل املتعارضة

Contents: 

Contradiction: its definition, conditions, provisions, forms, causes, the ways of the jurists in 

preventing it, and its impact upon Islamic jurisprudence. Combining between evidences, : meaning, its 

conditions, combining aspects of evidence, such as. Exclusion of contradiction. Contradiction  
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between words and deeds and reports, … 

 اكتساهبا من املقرر املهارات املتوقيف
 .مهارة مجيف املعلومات 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

  :درجة، وتو ع على النحو التا  (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

 ،دار الكتاااب العااري ،بااريوت ساايف الاادين علااي باان حممااد. اإلحكااا  يف أصااول األحكااا . ،اآلماادي -1
 ها.1404 ،الطبعة األوىل

 ،الطبعااة النانيااة ،مكسسااة الرسااالة ،حممااد باان عماار. احملصااول يف علاام أصااول الفقااه. بااريوت ،الاارا ي -2
 ها.1412

 ،الطبعة اخلامساة ،مكتبة الرشد ،عبد هللا بن أمحد. روضة الناظر وجنة املناظر. الرايض ،ابن قدامة  -3
1997.  

 ها.1412 ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ،مد بن علي. إرشاد الفحول. بريوتحم ،الشوكاين -4

نشااار و ارة األوقااااف  ،التعاااارض والةجااايح باااني األدلاااة الشااارعية. بغاااداد ،عباااد اللطياااف ،الرب اجاااي -5
 ها.1397 ،مطبعة العاين ،العراقية
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  .1974 ،امعةمكسسة شباب اجل ،بدران أبو العينني. أدلة التشرييف املتعارضة.اإلسكندرية ،بدران -6

 ها.1417 ،الطبعة النانية ،دار الذخائر ،عبد ا يد. منهج التوفييف والةجيح. الدما  ،السوسوة -7

  .1991 ،الطبعة األوىل ،املكتب اإلسالمي ،يوسف. فقه األولوايت. بريوت ،القرضاوي -8
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 النيفرايت الفقهية اسم املقرر:
 7401638 رمزه: عدد ساعاته: ساعتان

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب ذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالميةالقسم ال
 فصله الدراسي: النالث املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على :

 انون الوضعي .املوا نة بني النيفرايت الفقهية والق -1

 تقدمي تقرير علمي يف اتريخ النيفرايت الفقهية مدعماا مبسوغات نشوئها -2
نيفرية الشرط اجلزائي مبا يبني جهود الباحنني املعاصرين يف  –نيفرية ال مان  –توضيح نيفرية العقد  -3

 صياغة الفقه اإلسالمي بصورة مشولية كلية تستوعب املسائل الواقعة واملتوقعة.
 ررحمتوايت املق

نشأة الكتابة يف النيفرايت الفقهية. دراسة مجلة  ،الفرق بينها وبني القاعدة الفقهية ،النيفرية الفقهية: مفهومها
 من النيفرايت الفقهية مقارانا ابلقوانني الوضعية: 

أركانه، شروط صحته،  اثره، العقد الفاسد، العقد املوقوف، العقد الال  ،  ،نيفرية العقد: )تعريف العقد
 ،وط املقةنة ابلعقد،  رق إهنا  العقد. عقود اإلرادة املنفردة(. نيفرية ال مان: ) تعريف ال مانالشر 

دراسة بعض القواعد الفقهية  ،الفرق بني يد ال مان ويد األمانة ،جما ته ،أركانه وشرو ه ،أسبابه ،مشروعيته
املباشر ضامن وإن مل  ،ال مان اجلوا  الشرعي ينايف ،منل قاعدة: اخلراج ابل مان ،املتعلقة ابل مان

الفرق بينها  ، اثرها ،شرو ها ،أركاهنا ،تطورها ،اتريخ نشأهتا ،يتعمد.(. نيفرية اليفروف الطارئة: مفهومها
الوفا  عند تغري  ،عقد اإلجارة ،صور من تطبيقات نيفرية اليفروف الطارئة يف اجلوائح ،وبني اليفروف القاهرة

 قيمة النقود(. 
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 صور تطبيقية.الشروط، استعمال احليف: املفهو ، اآلاثر،  نيفرية التعسف يف
شروط  ،حكمه ،صوره ،أنواعه ،أغراضه ،خصائصه ،نيفرية الشرط اجلزائي: تعريف الشرط اجلزائي

 استحقاقه.
Contents: 

Jurisprudential theory: its concept, the difference between them and the maxims, the emergence of the 

theories of jurisprudence.  A comparative Study of some jurisprudential theories with law theories; 

Contract theory, Theory of Warranty, Theory of the emergency circumstances, Theory of clause…  
 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر

 .مهارة مجيف املعلومات 
 هارة يليل املعلومات.م 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 مهارات ا ستقرا  واملقارنة 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة (50: وتكون من مخسني )أعمال الفصل

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

  .1998ها ا 1418ألوىل الزرقا ، مصطفى أمحد. املدخل الفقهي العا ، دمشيف، دار القلم، الطبعة ا -1
 القاهرة، دار الفكر العري، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ،أبو  هرة، حممد. امللكية ونيفرية العقد -2
  ، دون ذكر الطبعة.1981جامعة دمشيف/  ،الدريين، فتحي. النيفرايت الفقهية -3
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 ها1402دمشيف، دار الفكر، ،الزحيلي، وهبة. نيفرية ال مان يف الفقه اإلسالمي -4

فيض هللا، حممد فو ي. نيفرية ال مان يف الفقه اإلسالمي العا ، الكوي ، مكتبة الدار للةاث، الطبعة  -5
 ها1406النانية 

الةمانيين، عبد السال . نيفرية اليفروف الطارئة، دراسة اترخيية ومقارنة يف الشريعة اإلسالمية والشرائيف  -6
 .1971الد العربية، بريوت، دار الفكر، األوربية وتطبيقات النيفرية يف تقنينات الب

  1960بغداد،  ،النعيمي، فاضل شكر. نيفرية اليفروف الطارئة -7

 هيئة كبار العلما . أحباث اهليئة )الشرط اجلزائي( اململكة العربية السعودية. -8

لناااة الااادريين، فتحاااي، احلااايف ومااادى سااالطان الدولاااة يف تقيياااده، مكسساااة الرساااالة، باااريوت، الطبعاااة النا -9
 ها1404

 الزرقا، مصطفى أمحد، ال مان يف الفعل ال ار.-10
 سراج، حممد أمحد، ضمان العدوان. -11
 الرويشد، عبد احملسن. الشرط اجلزائي.-12
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 العالقات الدولية اسم املقرر:

 7401635 رمزه: اتصال 1+عدد ساعاته: ساعتان
 ليت تقدمه: كلية اآلدابالكلية ا القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية

 اينفصله الدراسي: الن املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: إجباري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادراا على :

 توضيح األسس اليت يدد عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول . -1
 فقهي ألشكال األنيفمة  يف الدول املعاصرة  .إعطا  توصيف  -2

 التمييز بني وضيف الدول يف حال  املعاهدة أ و املهادنة أو احلرب . -3

 شرح حقوق رعااي الدولة اإلسالمية بكافة أ يافها .   -4

 رد الشبه اليت تنار حول مفهو  اجلهاد يف اإلسال  وأهدافه . -5
 حمتوايت املقرر

أصل  ،دار احلرب( ،دار العهد ،قسيم الدار يف الفقه اإلسالمي )دار اإلسال ت ،التعريف ابلعالقات الدولية
 ،أهدافه ،مشروعيته ،العالقة بني الدولة اإلسالمية وغريها هل هو السلم أ  احلرب ؟ اجلهاد : تعريفه

 ،دنةاهل ،الصلح ،املستأمنون ،أهل الذمة ،املقارنة بني قواعد احلرب يف اإلسال  واحلرب الدولية ،أحكامه
 .ملنيفمات الدولية وا نتساب إليهاا ،احلياد، التمنيل الدبلوماسي

Contents: 

Definition of international relations, the division of territory in Islamic Jurisprudence (Islamic 

territory, Covenant territory, territory of War), peace as the basic status of the relationship between the 

Islamic state and the other states. Jihad: definition, legitimacy, objectives, provisions, the comparison 

between the rules of war in Islam and international law of war, ahludhimmah, who are under peace 

treaty, truce, neutrality, diplomatic representation, international organizations and associations, 

 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر
 .مهارة مجيف املعلومات 
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 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 .مهارة صياغة النصوص 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

 ملناقشة واحلوار. ا 
  رق التقومي:

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 النقاش، والتقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.

 درجة (50ل: ويكون  من مخسني )ا ختبار التحريري هناية الفص 
 املراجيف

السرخسي، حممد. شرح السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، إمال  حممد السرخسي، يقييف صالح  -1
   1958الدين املنةد و خر. مطبعة مصر، 

ها ا 1416املاوردي، أبو احلسن علي. األحكا  السلطانية، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل -2
1996.  

يقييف عبد  ،اجلويين، أبو املعا  عبد امللك بن عبد هللا. غياث األمم يف التياث اليفلم املعروف ابلغياثي، -3
 ها1401العيفيم الديب، مطبعة هن ة مصر، الطبعة النانية 

ابن قيم اجلو ية، حممد بن أي بكر. أحكا  أهل الذمة، يقييف: صبحي الصاحل، دار العلم للماليني،  -4
  1983طبعة النالنة بريوت، ال

 ها1414هيكل، حممد خري. اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، مطبعة دار البيارق، الطبعة األوىل -5

 ها1412الزحيلي، وهبة.  اثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، دمشيف، دار الفكر، الطبعة الرابعة  -6
  .1983للنشر،  خدوري، جميد. احلرب والسلم يف شرعة اإلسال ، بريوت، الدار املتحدة -7

سلطان، حامد سلطان و خرون. القانون الدو  العا ، مصر، دار النه ة العربية، الطبعة األوىل  -8
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1978  
ضمريية، عنمان مجعة. أصول العالقات الدولية يف فقه اإلما  حممد بن احلسن الشيباين، األردن، دار  -9

 ها1419املعا ، الطبعة األوىل 
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 ةدراسات نصي اسم املقرر:

 74011638رمزه:  عدد ساعاته: ساعتان
 

 الكلية اليت تقدمه: كلية اآلداب القسم الذي يقدمه: قسم الدراسات اإلسالمية
 فصله الدراسي: النالث املتطلبات السابقة:   يوجد
 صفة املقرر: اختياري املستوى الدراسي: ماجستري

 أهداف املقرر

 قادراا على : يتوقيف يف هناية املقرر أن يكون الطالب

 
 حمتوايت املقرر

 يتم تناول كتاب من الكتب الستة املدونة يف قائمة املراجيف، بواقيف أربيف وحدات دراسية لكل كتاب.
Contents: 

 
 املهارات املتوقيف اكتساهبا من املقرر

 مهارة القرا ة الصحيحة لكتب التخصص. 
 .مهارة يليل املعلومات 
 .مهارة متنل األفكار وعرضها 

 ارة صياغة النصوص.مه 
  رق التدريس

  .احملاضرات 

  .تكليف الطالب بعمل أحباث 

  .املناقشة واحلوار 
  رق التقومي:



60 
 

 درجة، وتو ع على النحو التا  : (100الكلية لكل مقرر )درجة التكون 
 ( 50أعمال الفصل: وتكون من مخسني) حيددها األستاذ من خالل ورش العمل، وحلقات  ،درجة

 التقارير، واألحباث، وقرا ة ومراجعة الكتب.النقاش، و 

 ( 50ا ختبار التحريري هناية الفصل: ويكون  من مخسني) درجة 
 املراجيف

 ، برهان الدين علي بن أي بكر، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، املرغيناين-1
وتقريرات  الدردير، أمحد بن حممد. الشرح الكبري على خمتصر سيدي خليل ميف حاشية الدسوقي،-2

  .1998ها ا 1419الشيخ: حممد عّليش، بريوت، دار الفكر، الطبعة األوىل
األنصاري،  كراي بن حممد، منهج الطالب، يقييف: صالح حممد عوي ه، دار الكتب العلمية، بريوت، -3

 ها1417الطبعة األوىل 
تنقيح و ايدات، يقييف: عبد الفتوحي، حممد بن أمحد بن النةار، منتهى اإلرادات يف مجيف املقنيف ميف ال-4

 ها1419هللا الةكي، مكسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
البخاري، عبد العزيز بن أمحد. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسال  البزدوي. بريوت، دار الكتب -5

 ها1418العلمية، 
العري، الطبعة اآلمدي، سيف الدين علي بن حممد. اإلحكا  يف أصول األحكا . بريوت، دار الكتاب -6

 ها1404األوىل، 
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 ا فصل ا رابع
 

 ا رسا ة
 

 لطالب بعد إهنا  مجييف متطلبات القبول واجتيا  مخسني يف املائة على األقل ا على

من املقررات الدراسية ومبعدل تراكمي   يقل عن )جيد جداا( التقد  مبشروع 

 الرسالة إىل جلنة الدراسات العليا ابلقسم.

  (؛ ليصبح ختصصه أصول الفقه( أو )الفقهختيار بني الكتابة يف )على الطالب ا

 الدقييف.

 .جيب أن يتميز موضوع الرسالة ابجلدة واألصالة 

  يقةح جملس القسم مرشداا علمياا لتوجيه الطالب ومساعدته يف اختيار موضوع

 الرسالة، وإعداد اخلطة.

 اعد، إن وجد.يقةح جملس القسم اسم املشرف على الرسالة، واملشرف املس 
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 امةاخل
 

بتقدمي رأي أو نصح أو مراجعة، فإليهم  ختا  هذه اخلطة نشكر كل من شاركويف 

مجيعا يعود الف ل، بعد توفييف هللا تعاىل، يف إاجا  هذا العمل العلمي، والذي أردانه 

 متميزاا رائداا حمققا هلدف القسم والكلية واجلامعة.

 مت حبمد اهلل تعاىل

 


