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 املقدمة

 
  :الجهة املقدمة للبرنامج -1

  .اجلامعة: جامعة امللك فيصل

 . الكلية: اآلداب

 القسم: الدراسات اإلسالمية

 اسم البرنامج والدرجة العلمية:  -2

 .لربانمج: دكتوراه يف الفقها اسم

 .العلمية: دكتوراه يف الفقه الدرجة

مع رؤية جامعة امللك فيصل ورسالتها؛ إذ يسعى إىل  لربانمجهذا ا يتطابق مقدمة: -3
من التميز والرايدة حملياً  هكنمتاليت  ابلصورةحتقيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي 

وعلى طلبة الدراسات  ،عامةً  اجملتمعالذي سينعكس إجيااًب على تطوير  األمر ،وعاملياً 
 .رائهاللنهل من موارد املعرفة وإث دجه مزيد بذلخالل دفعهم إىل  من خاصًة؛العليا 

صات أسهمت يف بناء هذا الربانمج، من انحية التصور العام والتكامل مع التخص لقد
األخرى جلنة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية اآلداب، كما أسهمت يف وضع مقرراته 
وتفصيالهتا جلنة مكلفة من قبل رئيس قسم الدراسات اإلسالمية ابلكلية، مث اللجنة الثانية 

، وكان ألعضاء هيئة النظر يف تعديل وتطوير الربانمج املكلفة من قبل رئيس القسم إلعادة
 ابلقسم دور مهم يف تدقيق اخلطة وتعديل ما جيب تعديله. التدريس
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 :القبول في البرنامج 

 :التقدم للبرنامج  

 شروط الالئحة املوحدة للدراسات العليا. حتقق -
 شروط جامعة امللك فيصل وكلية اآلداب. حتقق -
 شروط قسم الدراسات اإلسالمية. حتقق -
 القسم فرصة التعليم املوازي للربانمج.  يوفر -
 :شروط القبـول  

 على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان غري  يكون املتقدم سعودايً، أو حاصالً  أن
 سعودي. وجيوز قبول الطلبة السعوديني وغري السعوديني برسوم مالية. 

 كانت   إذا)جيد جداً( على األقل يف مرحلة املاجستري  تقديريكون املتقدم حاصالً على  أن
 أو جامعة معرتف هبا. ،من جامعة سعودية الفقه ختصص يفمن جامعة متنحها بتقدير 

 يكون حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً. أن 
 يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه. أن 
 يقدم موافقة من مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً. أن 
 جيتاز االختبار املعد لذلك. أن 
 جيتاز املقابلة الشخصية. أن 
 يكون متفرغاً بصورة اتمة للدراسة ملرحلة الدكتوراه. أن 
 :البرنامج الدراس ي 

 األول: مقررات إجبارية واختيارية. الفصل -
 الثاين: مقررات إجبارية واختيارية. الفصل -
 الشامل. االختبار -
 )الرسالة(.  -
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 املقررات اإلجبارية واالختيارية

 

 المقرررمز  اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 يف الفقه املقارن دراسات
Studies in Comparative Jurisprudence 

74011731 3 

 قواعد تفسري النصوص 
Rules of text Interpretation 

74011741 3 

 التمويل املعاصر أدوات
Contemporary Tools of Funding 

74011732 3 

 الفقهية واألصولية الفروق
Jurisprudential Differences 

74011733 3 

 والفتوى االجتهاد
Ijtihad and Fatwa (Independent 
Reasoning and Legal Opinion) 

74011742 3 

 فقهية معاصرة قضااي
Contemporary Jurisprudential Issues 

74011734 3 

 الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة السياسة
Legal Policy and its applications 

74011735 3 

 الفروع على األصول ختريج
Derivation of Branches on fundamentals 

74011743 3 

  الرسالة
Thesis 

74011799 18 
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 االختبار الشامل: 

علمداً أنده ال ، ي يعقدده قسدم الدراسدات اإلسدالميةالطالب أن جيتاز االختبار الشامل الذ على
 يكون قد أهنى مجيع املقررات الدراسية.حيق له أن يتقدم لالختبار الشامل إال من بعد أن 

 ن االختبار الشامل من املراحل التالية:كو  تي 

 اختبار حتريري يف مسار الربانمج الذي سيعقد فيه االختبار الشامل. .1
 اختبار شفوي يف مسار الربانمج الذي سيعقد فيه االختبار الشامل. .2
 الشفوي. يشرتط اجتياز االختبار التحريري للدخول يف االختبار .3

مل بندداء علددى متوسددج الدددرجات ايكددون اجتيدداز أي مرحلددة مددن مراحددل االختبددار الشدد -
 .%70حبيث ال تقل عن 

ال يتجدداوز تعلددن نتددائج االختبددار الشددامل بعددد اعتمادهددا مددن ولددس القسددم، يف موعددد  -
 شهراً من اتريخ عقد آخر مرحلة منه.

االختبددار الشددامل، يعطددى فرصددة يف حالددة عدددم اجتيدداز الطالددب أي مرحلددة مددن مراحددل  -
 واحدة إلعادهتا يف مدة ال تتجاوز فصلني دراسيني.

 :موعد االختبار 

مددددن الفصدددل الدراسددددي التدددا  إلهندددداء  مل ابتدددداءً اجيدددوز للطالدددب دخددددول االختبدددار الشدددد .1
، وال يعتددددرب ؛ وذلددددك يف األسددددبو  العاشددددر مددددن كددددل فصددددل دراسددددياملقددددررات الدراسددددية

 هذا االختبار كونه من متطلبات التخرج.الطالب خرجياً إال إذا أدى 

 يكون بني االختبار التحريري واالختبار الشفوي مدة زمنية ال تقل عن أسبو . .2

 



8 
 

 :إجراءات االختبار 

 مدة االختبار ثالث ساعات على األقل للتحريري، وساعة على األكثر للشفوي. .1
زاً لالختبدار تدا( ويعدد الطالدب و100يكون لكل من االختبارين درجدة مسدتقلة مدن ) .2

 لى األقل يف كل منهما.ع %70إذا حصل على 
إذا أخفدددق الطالدددب يف االختبدددار أو يف جدددزء منددده فلددده أن يعيدددد مدددا أخفدددق فيددده خدددالل  .3

 فصلني دراسيني فإن أخفق يلغى قيده.
 :الرسالة 

( سداعة معتمددة  18)  ةالطالب أن يسجل موضو  رسدالته بعدد دراسد على جيب .1
 وبعد أن جيتاز االختبار الشامل بنجاح. ،بنجاح

 % 50التقدم مبشدرو  الرسدالة إىل القسدم بعدد إهنداء مدا ال يقدل عدن  لطالبل جيوز .2
من املقررات الدراسية، ومبعدل تراكمي ال يقل عدن جيدد جدداً، ويف حدال التوصدية 

بددذلك جمللددس الكليددة،  رفددعم يقددرتح اجمللددس اسددم املشددرف، ويابملوافقددة مددن قبددل القسدد
 عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه، بناء على أتييد ولس الكلية.  سولو 
 
 خطوات اختيار املوضوع وتسجيل الرسالة: 

 مدددع مراعددداةيدددتم التنسددديق بدددني الطالدددب واملرشدددد األكدددادميي يف اختيدددار عندددوان الرسدددالة،  -
 .من قبل إحضار ما يثبت أن العنوان مل يدرس

 .ملوضو  الرسالة يف وضع خطة العلمييقوم الطالب ابلتنسيق مع املرشد   -
 لقسم للموافقة عليها.بعد اكتماهلا على ااخلطة  تعرض -
 ومشرفاً مساعداً إن اقتضت احلاجة. ،على الطالب القسم مشرفاً  يقرتح -

 

 خطة الرسالة: -

 عنوان الرسالة.  -
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 اختيار املوضو . سبب -
 أمهيته.  -
 .الدراسة منهج -
 .يف املوضو  السابقة الدراسات -
 . احملتوى -
 البحث ونتائجه املتوقعة. أهداف -
 واملراجع. املصادر -

 

  :متطلبات التخرج 

 املقررات الدراسية. اجتياز 
 االختبار الشامل. اجتياز 
 الرسالة.  إجناز 
 على تقدير عام ال يقل عن "جّيد جداًّ". احلصول 
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   وتتضمن اآلتي:الخطة الدراسية ، 
 .املخطط التوضيحي الذي حيدد مسار الفصول الدراسية 

 9 = اجملموع                                                                     

 9 = اجملموع                                                

  الفصل األول: مقررات إجبارية واختيارية
 املقررين االختياريني من واحدا   ومقررا   ني،اإلجباري ينالطالب املقرر  يدرس

 املقرر نوع الساعات عدد املقرر رمز املقرر اسم م

 يف الفقه املقارن دراسات 1
Studies in Comparative Jurisprudence 

 إجباري 3 7401731

 التمويل املعاصر أدوات 2
Contemporary Tools of Funding 

 إجباري 3 7401732

 تفسري النصوص قواعد 3
Rules of text Interpretation 

7401741 
 اختياري 3

 واألصولية هيةالفق الفروق 4
Jurisprudential Differences 

 اختياري 3 7401733

 : مقررات إجبارية واختياريةالدراسي الثاين الفصل
 املقررين االختياريني من واحدا   ومقررا   ني،اإلجباري ينالطالب املقرر  يدرس

 املقرر نوع الساعات عدد املقرر رمز املقرر اسم م

 الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة السياسة 1
Legal Policy and its applications 

7401735 
 إجباري 3

 فقهية معاصرة قضااي 2
Contemporary Jurisprudential Issues 

 إجباري 3 7401734

3 
 والفتوى االجتهاد

Ijtihad and Fatwa(Independent Reasoning 
and Legal Opinion) 

 اختياري 3 7401742

 الفروع على األصول ختريج 4
Derivation of Branches on fundamentals 

 اختياري 3 7401743

 الثالث: الرسالة الفصل
 املقرر نوع الساعات عدد املقرر رمز املقرر اسم م

 الرسالة 1
Thesis 

 إجباري 18 7401799
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 وحسب الالئحة املوحدة للدراسات العليا بجامعة امللك فيصل

 الباب السادس

 نظام الدراسة

 :املادة السادسة والثالثون 

فصول دراسية وال  ستةقل عن ال تلدكتوراه املدة املقررة للحصول على درجة ا]

 ضمن املدة[.فصول دراسية، وال تحسب الفصول الصيفية  عشرةتزيد عن 

 


