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Bachelors in Literature and Sharia and Islamic Studies/ Islamic Studies Track 
Bachelors in Literature and Sharia and Islamic Studies/ Sharia Track 

( ساعة معتمدة بنجاح وفق 128إمتام )الرشيعة والدراسات اإلسالمية الحد األدىن للحصول عىل درجة البكالوريوس يف 
 هذه الخطة الدراسية.

 مسار الرشيعة البكالوريوس درجة عىل الحصول متطلبات عىل املعتمدة الساعات توزيعأوالً: 
 الجامعة متطلبات أوالً:

 
8 

 4 اإلجبارية الجامعة متطلبات أ(
 

 4 االختيارية الجامعة متطلبات ب(
 

 الكلية متطلبات ثانياً:
 

30 
 21 اإلجبارية الكلية متطلبات أ(

 
 9 االختيارية الكلية متطلبات ب(

 
 الربنامج متطلبات ثالثاً:

 
84 

 72 اإلجبارية املتطلبات أ(
 

 12 االختيارية املتطلبات (ب
 

 3 3 رابعاً: املتطلبات املساندة
 3 3 الحرة املتطلبات خامساً:

 128  املجموع
 
 

 مسار الدراسات اإلسالمية البكالوريوس درجة عىل الحصول متطلبات عىل املعتمدة الساعات توزيعثانياً: 
 الجامعة متطلبات أوالً:

 
8 

 4 اإلجبارية الجامعة متطلبات أ(
 

 4 االختيارية الجامعة متطلبات ب(
 

 الكلية متطلبات ثانياً:
 

30 
 21 اإلجبارية الكلية متطلبات أ(

 
 9 االختيارية الكلية متطلبات ب(

 
 الربنامج متطلبات ثالثاً:

 
81 

 69 اإلجبارية املتطلبات أ(
 

 12 االختيارية املتطلبات (ب
 

 6 6 املساندةرابعاً: املتطلبات 
 3 3 الحرة املتطلبات خامساً:

 128  املجموع
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املقرر تسلل ةاملعرفي الحزم   
 املستوي

رللمقر  الدرايس  
الربنامج رقم الكلية رقم   

X X X 1 0 4 7 

  

 للربنامج املعرفية الحزم

 الحزمة الرقم
 الثقافة اإلسالمية 1
 العقيدة 2

 القرآن الكريم وعلومه 3

 الحديث النبوي وعلومه 4

 أصول الفقه 5

 فقه العبادات واملعامالت 6

 فقه عام 7

 منهج بحث 8
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  موزعة كام ييل: ،( ساعات معتمدة8)

 أ( متطلبات الجامعة اإلجبارية
 وهي كام ييل:  ( ساعات معتمدة،4)
 عدد الساعات اسم املقرر رقم املقرر تسلسل

 2 العقيدة واملذاهب 1900101 1
 2 الثقافة اإلسالمية 1900102 2

 االختيارية الجامعةب( متطلبات 
  :املقررات التالية من تتحّقق يف اختيار الطالب مقررين فقط( ساعات معتمدة، 4)
 الساعاتعدد  اسم املقرر رقم املقرر تسلسل
 2 األخالق اإلسالمية وآداب املهنة 1900103 1
 2 دراسات يف السرية النبوية 1900104 2
 2 الفقه الطبي 1900105 3
 2 االقتصاد والسياسة يف اإلسالم 1900106 4
 2 النظام االجتامعي والسلوك األرسي 1900107 5
 2 اإلدارة وريادة األعامل 1900108 6
 2 واللياقةالصحة  1900109 7
 2 البحث  مهارات  1900110 8
 2 العمل التطوعي 1900111 9
 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900112 10
 2 حقوق اإلنسان يف اإلسالم 1900113 11
 2 الغذاء والتغذية 1900114 12

  ( ساعات معتمدة، موزعة كام ييل:30)

 اإلجباريةأ( متطلبات الكلية 
 كام ييل: ( ساعات معتمدة،21)

 عدد الساعات اسم املقرر رقم املقرر تسلسل
 3 (1اللغة العربية ) 7402111 1
 3 ساسيةاأل  اإلنجليزيةاللغة  7403111 2
 3 التاريخ  علم مدخل إىل 7404111 3
 3 جغرافية اململكة العربية السعودية 7405161 4
 3 االجتامعمبادئ علم  7406111 5
 3 مدخل إىل اإلعالم 7407131 6
 3 مقدمة يف الحاسب م. الدراسات املساندة 7

 كلية االختياريةب( متطلبات ال
 من املقررات التالية:مقررات فقط  ثالثةتتحّقق يف اختيار الطالب معتمدة،  ات( ساع9)

لتسلس  عدد الساعات اسم املقرر رقم املقرر 
 3 والتجويدالتالوة  7401233 1
 3 (2اللغة العربية ) 7403211 2
 3 الحضارة اإلسالمية 7404411 3
 3 مدخل إىل الحضارة اإلنسانية 7407111 4
 3 تاريخ اململكة العربية السعودية 7404161 5
 3 مهارات التعلم والتفكري ك. الرتبية 6
 3 مبادئ اإلحصاء  ك. العلوم 7
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  اإلسالمية الدراسات مسار .1
  ييل: كام موزعة ،معتمدة ساعة (87)

 اإلجبارية المتطلبات .أ
 ييل: كام وهي ،معتمدة ساعة (69)

 الساعات عدد املقرر اسم املقرر رقم تسلسل
 3 التوحيد 7401222  1
 3 والغيبيات النبوات 7401223  2
 3 فرقال يف دراسات 7401324  3
 3 املعارصة الفكرية التياراتو  اإلسالم 7401427  4
 3 القرآن علوم 7401232  5
 3 (1) التحلييل التفسري 7401233  6
 3  (2) التحلييل التفسري 7401334  7
 3  األحكام آيات تفسري 7401335  8
 3 املفرسين مناهج 7401436  9
 3  املوضوعي التفسري 7401439  10
 3 الحديث علوم 7401241  11
 3  األحكام أحاديث 7401242  12
 3 املحدثني مناهج 7401343  13
 3 ودراسة األسانيد تخريجال 7401344  14
 3 التحلييل الحديث 7401445  15
 3  املوضوعي الحديث 7401446  16
 3  (1) الفقه أصول يف مباحث 7401357  17
 3 (2) الفقه أصول يف مباحث 7401458  18
 3  العبادات فقه 7401265  19
 3  املعامالت ففه 7401266  20
 3 الفرائض 7401474  21
 3  األرسة فقه 7401476  22
 3  ومرشوع تخّرج بحث منهج 7401481  23

 لمساندةا المتطلبات  ب
 ييل: كام وهي، معتمدة اتساع (6)

 عدد الساعات اسم املقرر  رقم املقرر  تسلسل
 3  (1والرصف ) النحو 4402228 1
 3  (2والرصف ) النحو 7402229 2

 المتطلبات االختيارية .ج
 ( ساعة معتمدة، تتحّقق يف اختيار الطالب أربعة مقررات فقط من املقررات التالية:12)

 الساعات عدد املقرر اسم  املقرر رقم  تسلسل
 3  اإلسالمي الفقه لدراسة املدخل 7401251 1
 3  والحدود والقضاء الجنايات فقه 7401477 2
 3 األديان يف دراسات 7401325 3
 3  والغزو الفكري اإلسالم 7401326 4
 3  وقواعده التفسري أصول 7401337 5
 3 القرآن إعجاز 7401438 6
 3 النبوية الشامئل 7401447 7
 3 النبوية السنة تاريخ 7401448 8
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 مسار الشريعة  .2
  ييل: كام موزعة، معتمدة ساعة (87)

 ةجباريالمتطلبات اإل -أ
 ساعة معتمدة، وهي كام ييل:  (72)

 عدد الساعات املقرر اسم املقرر رقم تسلسل
 3 التوحيد 7401222 1
 3 النبوات والغيبيات  7401223 2
 3 القرآن علوم 7401232 3
 3 ( 1التفسري التحلييل ) 7401233 4
 3 األحكام آيات تفسري 7401335 5
 3 علوم الحديث  7401241 6
 3 أحاديث األحكام  7401242 7
 3 التخريج ودراسة األسانيد  7401344 8
 3 ( 1أصول الفقه ) 7401252 9
 3 (2أصول الفقه ) 7401253 10
 3 (3أصول الفقه ) 7401354 11
 3 (4أصول الفقه ) 7401355 12
 3 القواعد الفقهية ومقاصد الرشيعة  7401456 13
 3 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي  7401251 14
 3 ( 1فقه العبادات ) 7401261 15
 3 (2فقه العبادات ) 7401362 16
 3 (1فقه املعامالت ) 7401363 17
 3 (2فقه املعامالت ) 7401364 18
 3 الفرائض  7401747 19
 3 فقه األرسة  7401476 20
 3 فقه الجنايات والحدود والقضاء  7401477 21
 3 فقه النوازل  7401475 22
 3 فقه الدعوة والحسبة  7401479 23
 3 منهج بحث ومرشوع تخّرج  7401481 24

 لمساندةا المتطلبات  ب
 ييل: كام وهي، معتمدة اتساع (3)

 عدد الساعات اسم املقرر  رقم املقرر  تسلسل
 3 النحو والرصف  7402327 1

 المتطلبات االختيارية .ج
 مقررات فقط من املقررات التالية:( ساعة معتمدة، تتحّقق يف اختيار الطالب أربعة 12)

 عدد الساعات اسم املقرر  رقم املقرر  تسلسل
 3 السياسة الرشعية والعالقات الدولية  7401472 1
 3 النظريات الفقهية  7401478 2
 3 االعتقاد يف السنة أهل منهج 7401321 3
 3 اإلسالم والتيارات الفكرية املعارصة  7401427 4
 3 أصول التفسري وقواعده  7401337 5
 3  األطعمة واألرشبة واألميان والنذور  7401371 6
 3 مباحث يف الفقه املقارن  7401473 7
 3 تاريخ السنة النبوية  7401448 8
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ته  مبا يناسب رغب كلية،من أي قسم من أقسام الاً واحداً ار الطالب مقرر يختتتحقق با ،( ساعات معتمدة3)
 األكادميية. وقدرات  وميول 

 

 اسم املقرر رقم املقرر تسلسل
الساعات  الساعات األسبوعية

 املتطلبات السابقة املعتمدة
 عميل نظري

  3 - 3 منهج أهل السنة والجامعة يف االعتقاد 7401321  1
  3 - 3 التوحيد  7401221  2
  3 - 3 النبوات والغيبيات 7401223  3
  3 - 3 دراسات يف الفرق 7401324  4
  3 - 3 دراسات يف األديان  7401325  5
  3 - 3 اإلسالم والغزو الفكري 7401326  6
  3 - 3 اإلسالم والتيارات الفكرية املعارصة  7401427  7
  3 - 3 التالوة والتجويد  7401231  8
  3 - 3 علوم القرآن  7401232  9
  3 - 3 (1التفسري التحلييل ) 7401233  10
  3 - 3 (2التفسري التحلييل ) 7401334  11
  3 - 3 تفسري آيات األحكام  7401335  12
  3 - 3 مناهج املفرسين  7401436  13
  3 - 3 أصول التفسري وقواعده 7401337  14
  3 - 3 إعجاز القرآن 7401438  15
  3 - 3 التفسري املوضوعي 7401439  16
  3 - 3 علوم الحديث 7401241  17
  3 - 3 أحاديث األحكام  7401242  18
ثني 7401343  19  7401241 3 - 3 مناِهج املُحدِّ
 7401241 3 - 3 التخريج ودراسة األسانيد  7401344  20
 7401241 3 - 3 الحديث التحلييل 7401445  21
  3 - 3 الحديث املوضوعي 7401446  22
  3 - 3 الشامئل النبوية 7401447  23
  3 - 3 تاريخ السنة النبوية 7401448  24
  3 - 3 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 7401251  25
  3 - 3 (1أصول الفقه ) 7401252  26
 7401252 3 - 3 (2أصول الفقه ) 7401253  27
 7401253 3 - 3 (3أصول الفقه ) 7401354  28
 7401354 3 - 3 (4أصول الفقه ) 7401355  29
  3 - 3 القواعد الفقهية ومقاصد الرشيعة 7401456  30
  3 - 3 (1مباحث يف أصول الفقه ) 7401357  31
 7401357 3 - 3 (2مباحث يف أصول الفقه ) 7401458  32
  3 - 3 (1)فقه العبادات  7401261  33
 7401261 3 - 3 (2)فقه العبادات  7401362  34
  3 - 3 (1)فقه املعامالت  7401363  35
 7401363 3 - 3 (2)فقه املعامالت  7401364  36
  3 - 3 فقه العبادات 7401265  37
  3 - 3 فقه املعامالت 7401266  38
  3 - 3 األطعمة واألرشبة واألميَان والنُّذور 7401371  39
  3 - 3 السياسة الرشعية والعالقات الدولية 7401472  40
  3 - 3 مباحث يف الفقه املقارن 7401473  41
  3 - 3 الفرائض 7401474  42
  3 - 3 فقه النوازل  7401475  43
  3 - 3 فقه األرسة 7401476  44
  3 - 3 والقضاءفقه الجنايات والحدود  7401477  45
  3 - 3 النظريات الفقهية 7401478  46
  3 - 3 فقه الدعوة والحسبة 7401479  47
  3 - 3 منهج بحث ومرشوع تخرج 7401481  48
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 املتطلبات السابقة املقّررات رقم املقرر الّساعات   

ول
اال
ى 
تو
س
امل

 

ل 
ألو
ل ا
ص
لف
ا

 

  (1اللغة العربية ) 7402111 3
  ةاإلنجليزية األساسياللغة  7403111 3
  مدخل إىل علم التاريخ  7404111 3
  جغرافية اململكة العربية السعودية 7405161 3
  مدخل إىل اإلعالم 7407131 3

   املجموع  15  

اين
الث
ل 
ص
لف
ا

 

  مبادئ يف علم االجتامع 7406111 3
  متطلب كلية اختياري  3
م الدراسات  3

 مقدمة يف الحاسب الجامعية
 

  متطلب كلية اختياري  3
  التالوة والتجويد 7401233 3

   املجموع  15  

اين
الث
ى 
تو
س
امل

 

صل
لف
ا

 
ول
األ

 

  التوحيد 7401222 3
  علوم القرآن 7401232 3
  فقه العبادات 7401265 3
  علوم الحديث 7401241 3
  1النحو والرصف  7402228 3

   املجموع  15  

اين
الث
ل 
ص
لف
ا

 

  املعارصة  اإلسالمية واملذاهبالعقيدة  7401201 2
  النبوات والغيبيات  7401223 3
  أحاديث األحكام  7401242 3
  فقه املعامالت 7401266 3
 7402228 2النحو والرصف  7402229 3
  1التفسري التحلييل  7401233 3

   املجموع  17  

ث
ثال
 ال
وى

ست
امل

 

ول
األ
ل 
ص
لف
ا

 

  قضايا ثقافية معارصة 7401301 2
 7401233 2التفسري التحلييل  7401334 3
  األرسةفقه  7401476 3
  تفسري آيات األحكام  7401335 3
  الفرائض 7401474 3
  مسار الدراسات اإلسالمية : متطلب اختياري  3

   املجموع  17  

اين
الث
ل 
ص
لف
ا

 

  متطلب جامعة اختياري  2
  دراسات يف الفرق 7401324 3
   1مباحث يف أصول الفقه  7401233 3
 7401241 مناهج املحدثني  7401343 3
 7401241 التخريج ودراسة األسانيد 7401344 3
  مسار الدراسات اإلسالمية: متطلب اختياري  3

  املجموع   17  

بع
لرا
ى ا

تو
ملس

ا
 

 
ول
األ
ل 
ص
لف
ا

 

  متطلب جامعة اختياري  2
 7401241 الحديث التحلييل 7401445 3
  اإلسالم والتيارات الفكرية املعارصة  7401427 3
  مناهج املفرسين 7401436 3
 7401233 2مباحث يف أصول الفقه  7401458 3
  مسار الدراسات اإلسالمية: متطلب اختياري  3

   املجموع  17  

اين
الث
ل 
ص
لف
ا

 

  التفسري املوضوعي  7401439 3
  الحديث املوضوعي  7401446 3
  منهج بحث ومرشوع تخرج 7401481 3
  مسار الدراسات اإلسالمية: متطلب اختياري  3
  متطلب حر  3

   املجموع  15  
  مجموع الساعات املعتمدة اإلجاميل 128  
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 املتطلبات السابقة املقّررات رقم املقرر الّساعات   

ول
اال
ى 
تو
س
امل

 

صل
لف
ا

 
ول
األ

 

  (1اللغة العربية ) 7402111 3
  األساسية اإلنجليزيةاللغة  7403211 3
  مدخل إىل علم التاريخ  7404111 3
  جغرافية اململكة العربية السعودية 7405261 3
  مدخل إىل اإلعالم 7407131 3

   املجموع  15  

ين 
لثا
ل ا
ص
لف
ا

 

  مبادئ يف علم االجتامع 7406211 3
  متطلب كلية اختياري  3
  الحاسب قدمةم م الدراسات الجامعية 3
  متطلب كلية اختياري  3
  التالوة والتجويد 7401233 3

   املجموع  15  

ين 
لثا
ى ا

تو
س
امل

 

ول
األ
ل 
ص
لف
ا

 

  التوحيد 7401222 3
  علوم القرآن  7401232 3
  1أصول الفقه  7401252 3
  علوم الحديث  7401241 3
  املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي  7401251 3

   املجموع  15  

ا
اين
الث
ل 
ص
لف

 

   واملذاهب املعارصةالعقيدة اإلسالمية   2
  النبوات والغيبيات  7401223 3
  أحاديث األحكام  7401242 3
  1فقه العبادات  7401361 3
   1التفسري التحلييل  7401233 3
 7401252 2أصول الفقه  7401253 3

   املجموع  17  

ث
ثال
 ال
وى

ست
امل

 

ول
األ
ل 
ص
لف
ا

 

  قضايا ثقافية معارصة   2
  1فقه املعامالت  7401363 3
 7401361 2فقه العبادات  7401362 3
 7401241 التخريج ودراسة األسانيد  7401344 3
 7401253  3أصول الفقه  7401354 3
  مسار الرشيعة :متطلب اختياري  3

   املجموع  17  
اين
الث
ل 
ص
لف
ا

 
  متطلب جامعة اختياري  2
  تفسري آيات األحكام  7401335 3
 7401363 2فقه املعامالت  7401364 3
  النحو والرصف  7402327 3
 7401354 4أصول الفقه  7401355 3
  مسار الرشيعة :متطلب اختياري  3

  املجموع   17  

بع
لرا
ى ا

تو
س
امل

 

ول
األ
ل 
ص
لف
ا

 

  متطلب جامعة اختياري  2
  فقه الجنايات والحدود والقضاء 7401477 3
  فقه الدعوة والحسبة  7401479 3
  الفرائض  7401474 3
  فقه النوازل  7401475 3
  مسار الرشيعة :متطلب اختياري  3

   املجموع  17  

ا
اين
الث
ل 
ص
لف

 

  فقه األرسة  7401476 3
  القواعد الفقهية ومقاصد الرشيعة  7401456 3
  منهج بحث ومرشوع تخرج  7401481 3
  مسار الرشيعة :متطلب اختياري  3
  متطلب حر  3

   املجموع  15  
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 العقيدة :1 حزمة
 الثالث  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401321 املقرر رقم االعتقاد يفالجامعة و  السنة أهل منهج  بالعربية املقرر اسم
 رشيعة اختياري املقرر صفة Method of the Followers of the Sunnah In the Creed باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 العقيدة، علم يف املؤلفة الكتب والجامعة، وأهم السنة بأهل واملراد. العقيدة علم يف ومقدمات مبادئ ويشتمل عىل:
 القرآن ومنهج. رشائعهم وتنوع الرسل دين وحدة وبيان. واملرسلني األنبياء دعوة يف ومكانته والتوحيد .ومناهجها
 أهل العقيدة وقواعد تلقي ومصادر .التوحيد إىل الدعوة يف الكريم القرآن ومنهج .التوحيد إىل الدعوة يف الكريم
 يف السنة أهل ومنهج. الكالمي التأويل من السنة أهل االعتقاد. وموقف مسائل عىل االستدالل يف والجامعة السنة
 والدفاع العقيدة علم تدوين السنة يف أهل من السلف جهود من مناذج عىل تطبيقية العقيدة. ودراسة علم تدوين
 االعتقاد السنة يف أهل منهج واجهت التي والتحديات .عليه املرتبة واآلثار االعتقاد يف السنة أهل منهج ومخالفة عنها.
 نسبة يف املعصومة واألموال الدماء واستحالل التكفري وأهل الصوفية،كبعض غالة  البدع أهل وشبهات التاريخ. عرب

 .والجامعة السنة إىل مذهبهم

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401221 املقرر رقم التوحيد  بالعربية املقرر اسم
 قسم إجباري املقرر صفة The Monotheism باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 اإللحهاد: عليهه. األدلة الربوبية: توحيد أقسامه. أنكر من عىل والرد وأهميته وأقسامه التوحيد، تعريف عىل: ويشتمل
 والقهوادح والجامعة السنة أهل عند والصفات األسامء وتوحيد إجامال، عليها والرد واملعارصة القدمية وصوره به املراد
 واملسهائل األلوهيهة، بتوحيهد اإلميهان ولهوازم والعكه  الربوبيهة بتوحيهد وعالقتهه عليه األدلة األلوهية: وتوحيد فيه،

 بههم، واملقصهود القبلهة أههل وأحكهام وبهالكبرية واألحكهام األسامء من به يتعلق ما اإلميان: مبسمى املتعلقة العقدية
  والصحابة. والجامعة والخالفة باإلمامة املتعلقة العقدية واملسائل وأقسامها معناها ونواقصه: اإلميان ومبطالت

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401223 املقرر رقم والغيبيات النبوات  بالعربية املقرر اسم
 قسم إجباري املقرر صفة Prophecies and Divination باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 بالرسهل اإلميهان ووجهوب ،الرسهالة إىل البرشه وحاجة ،بينهام والفرق ،والرسول النبي تعريف عيل: املقرر هذا يشتمل
 أن وإثبهات والرسهل، األنبياء وعصمة وأدلتها، واألنبياء الرسل وصفات الربانية، الرساالت أصول ووحدة ،وتفصيالً جملة
 وأنواعهه واصطالحاً  لغة الوحي تعريف والوحي: واألنبياء، الرسل إرسال من والحكمة اكتساباً، وليست اصطفاء النبوة
 مفههوم العهادات: وخهوارق األنبيهاء ومعجهزات بهالوحي، املله  نهزول وحهاالت وحكمتهه اإللهي الوحي وأدلة وطرقه
 أدلهة وسهلم: عليهه اللهه صهىل محمد سيدنا ونبوة باملعجزات، اإلميان وحكم الرسل صدق عىل داللتها ووجه املعجزة
 والبعهث وعذابه القرب ونعيم الساعة أرشاط اآلخر: واليوم والشياطني، والجن واملالئكة النبوة، وختم وخصائصها ثبوتها

 والخلود. والنار والجنة وامليزان والرصاط
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 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401324 املقرر رقم الفرق يف دراسات  بالعربية املقرر اسم
 دراسات إجباري املقرر صفة Studies In Islamic Sects باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

ونشهأة الفهرق وأسهبابها، والتعريهف بالشهيعة: نشهأتهم وتطهورهم وأعالمههم  ،يشتمل عىل: مقدمهة يف افهرتاق األمهة
ومصادرهم وفرقهم، وعرض عقائد الشيعة: اإلمامة والرجعهة والتقيهة، ونقهض عقائهد الشهيعة، والتعريهف باملعتزلهة: 

التعريهف نشأتهم وأعالمهم وفرقهم ومصادرهم، وعرض عقائد املعتزلة: األصهول الخمسهة، ونقهض عقائهد املعتزلهة، و 
فيس ن: نشأتهم وأعالمهم وتطور مذهبهم ومصادرهم، وعرض عقائد األشاعرة: الكسب والكالم الاملاتريدية و  باألشاعرة

والحكمة، ونقض عقائد األشاعرة، والتعريف بالخوارج: نشأتهم وأعالمهم وفرقهم ومصادرهم، وعرض عقائد الخهوارج: 
الجهميهة ، )، نقهض عقائهد بعهض الفهرق :  ، ونقهض عقائهد الخهوارج،  حهربالغلو يف التكفري واعتبار دار اإلسالم دار 

، دور اململكهة العربيهة السهعودية يف مكافحهة  (الصوفية ، املرجئة ، البابية ، البهائية ، القاديانية ، األحبها  ، الهدروز
 .الفكر التكفريي 

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401325 املقرر رقم األديان يف دراسات  بالعربية املقرر اسم
 دراسات اختياري املقرر صفة Studies In Religions باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 واألصهول اليهوديهة بالديانهة والتعريهف الرشهائ،، وتنهوع الهدين ووحهدة إليهه، والحاجهة الهدين مفهوم عىل: يشتمل
 الهندوسهية بالديانة والتعريف ونقضها، فيها العقائدية واألصول النرصانية بالديانة والتعريف ونقضها، فيها العقائدية
 واألصهول واملزدكيهة واملانويهة والزرادشهتية املجوسهية الثنويهة: بالهديانات والتعريهف ونقضها، فيها العقائدية األصول

  ونقضها. فيها العقائدية

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 740427 املقرر رقم املعارصة الفكرية والتيارات اإلسالم  بالعربية املقرر اسم
 دراسات إجباري املقرر صفة Islamic and Contemporary Currents باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 بُنيهت التهي التصورات ومختلف وسياقها حقيقتها املعارصة: الفكرية املدارس بأهم عريفتال عىل: املقرر هذا يشتمل
 أههم والوجوديهة: والفلسهفية، العلميهة وسهياقاتها مدارسهها أههم العقالنيهة املعارصة: الفكرية التيارات وأبرز حولها،
 التيهارات وأثهر بالعلامنيهة، وعالقتهها ومامرسهاتها أشهكالها والدميقراطيهة: والرأسهاملية، والليربالية، وتصوراتها، مبادئها
 واجتههادات الكليهة اإلسهالم مبهادئ ضهوء يف املعهارصة الفكريهة التيارات ونقد اإلسالمي، العامل عىل املعارصة الفكرية
 فيها. املسلمني

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401326 املقرر رقم الفكري والغزو اإلسالم  بالعربية املقرر اسم
 دراسات اختياري املقرر صفة Islam and Intellectual Invasion باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 وسهبل آثهاره وأههم وغاياتهه نشأته : االسترشاقي والفكر وأهدافه، ونشأته، الفكري، الغزو مفهوم عىل: املقرر يشتمل
 التغريبي والغزو اإلسالم، يف مواجهته وسبل وغاياته وسائله اإلسالمي: العامل يف التنصريي والنشاط اإلسالم، يف مواجهته
 ووسهائله ومبادئهه مفهومهه املعارص: واإللحاد ضده، املسلمني تحصني وكيفية وغاياته وسائله أهدافه اإلسالمي: للعامل

 العوملهة مفههوم العوملهة: وثقافهة لهه، اإلسهالم مواجهة وسبل اإلسالمي العامل يف والثقافة العقيدة عىل وآثاره وأهداف
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 منهها، اإلسهالم وموقهف وأهدافهه ووسهائلها ومبادئهها مفهومهها، والدميقراطيهة: مواجهتهها، سهبل ووسهائلها وأهدافها
 ومبادئهها الصههيونية مفهوم الصهيوين: والفكر منها، اإلسالم وموقف وأهدافها ووسائلها ومبادئها مفهومها والليربالية:
 اإلسالم. يف مواجهتها وسبل وأهدافها ووسائلها

 وعلومه قرآنال:2 حزمة
 الثاين   املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401233 املقرر رقم (1) التحلييل التفسري  بالعربية املقرر اسم
 / قسم إجباري املقرر صفة Analytical Interpretation (of Quran) (1) باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

تفسهري و  املوضهوعي،اإلجهام  والتفسهري  وأهميته وعالقته بالتفسريمقدمة يف تعريف التفسري التحلييل يشتمل عىل: 
مهن سهورة  وتفسهري آيهات وأحكهام.بها من فوائهد  وما يتعلقتفسريها والبسملة. وسورة الفاتحة: فضائلها،  االستعادة
 – 78 ،77 – 58 ،57 – 40) البقرة:آيات من سورة  (، وتفسري94 – 74 ،73 – 53 ،52 – 37 ،36 – 19 ،18 – 1)األنعام 
مهن سهورة  وتفسهري آيهات (،91 – 64 ،45 – 33) عمران:وتفسري آيات من سورة آل  (،141 – 120 ،119 – 102 ،101

 14 ،13 – 12 ،11 – 6 ،5 – 1) الحجرات:وتفسري آيات من سورة  (،106 – 90 ،89 – 69 ،68 – 56 ،55 – 38) التوبة:
– 18.)  

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401334 املقرر رقم (2) التحلييل التفسري  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات إجباري املقرر صفة Analytical Interpretation (of Quran) (2) باإلنجليزية املقرر اسم

 7401233 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

سهورة آيهات مهن يشتمل عىل: مدخل إىل سورة األنعام: فضائل السورة، خصائصها، خصهائ  السهور املكيهة. وتفسهري 
 – 26،  25 – 1)تفسري اآليات من سورة األعهراف : و  ، (165 – 148،  147 – 132،  131 – 111،  110 – 95): األنعام 

، تفسهههههري  (170 – 156،  155 – 144،  143 – 131،  130 – 103،  102 – 85،  84 – 65،  64 – 54،  53 – 44،  43
تفسري اآليات من سورة و  ، (86 – 82،  81 – 69،  66 – 51،  50 – 41،  26 – 18،  17 – 12)آيات من سورة املائدة : 

 ، (91 – 88،  87 – 81،  80 – 75،  74 – 66،  65 – 60)، وتفسههري اآليههات مههن سههورة النسههاء :  (20 – 17)البقههرة 
وأسباب النزول ، والقراءات ،  ( م، بيان علم املناسبة ،62 – 32،  31 – 19،  18 – 1)تفسري اآليات من سورة النجم : و 
 الفوائد .و  بعض النكتو 

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم

 املقرر رقم والتجويد التالوة  بالعربية املقرر اسم
قسم /  7401131
 كلية 7401133

 املقرر صفة Recitation of Quran باإلنجليزية املقرر اسم
اختياري/ كلية متطلب 

 إجباري قسم 
 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 حكمهه. أقسهامه، تعريفهه، واللحهن: الكهريم. القرآن تالوة وآداب حكمه. أهميته، التجويد، علم تعريف عىل: يشتمل
 الحهروف مخهارج املهدود. أحكهام الساكنة. امليم أحكام والتنوين. الساكنة النون وأحكام والبسملة. االستعادة وأحكام
 الكهف. وسورة البقرة، وسورة الفاتحة، سورة وتالوة وصفاتها.
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 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401335 املقرر رقم األحكام آيات تفسري  بالعربية املقرر اسم
 / قسم إجباري املقرر صفة Interpretation of Verses Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

طرق داللة القرآن عىل األحكام ،تفسري آيات و  خالف أهل العلم يف انحصار آيات األحكام يف عدد  معني ، عىل:يشتمل 
عي بني الصفا واملهروة ، والقصها ، والصهيام والحهج ، واإليهالء ، والربها ، واملداينهة ، والوصهية ، األحكام املتعلقة بالس

 األنفهال ،و  األميهان ،و  حهد الرسهقة ،و  حهد الحرابهة ،و  الوفاء بهالعقود ،و  الكاللة ،و  صالة الخوف ،و  ، القتلوالنكاح ، و 
م أحكهاو  تخفف القواعد مهن النسهاء مهن اللبهاس ،و  االستئذان ،و  غض البرص ،و  حادثة اإلف  ،و  حد الزنا ،و  الجهاد ،و 

،  160 – 158)ب اآليت :  تفسري اآليات مهن سهورة البقهرة : التفسح يف املجال  عىل الرتتيالظهار ، و و  أمهات املؤمنني ،
تفسري اآليات من سورة النساء : و  ، (283 -282 – 281 – 275،  242 – 226،  197 – 196،  187 – 183،  182 – 178
 39 – 38،  35 – 33،  6 – 1)تفسري اآليات من سورة املائدة : و  ، (186،  103 – 102،  94 – 92،  24 – 22،  12 -11)
،  25 – 11،  10 – 1)تفسري اآليات من سورة النهور : و  ، (47 – 45،  1)تفسري اآليات من سورة األنفال و  ، (91 – 90، 
 1)تفسري اآليات من سورة املائدة : و  ، (33 – 32)تفسري اآليات من سورة األحزاب و  ، (61 – 60،  59 – 58،  31 – 30
– 6  ،7 – 10)  ،11  ،13)  . 

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401436 املقرر رقم املفرسين مناهج  بالعربية املقرر اسم
 دراسات إجباري املقرر صفة Methods of Quran' s Interpreters باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 جهام، فيه: املصنفات وأهم باملأثور، والتفسري والتابعني. الصحابة عرص يف التفسري التفسري، علم تعريف عىل: يشتمل
 التفسري يف املنثور الدر كثري، البن العظيم القرآن تفسري للبغوي، التنزيل معامل للثعلبي، والبيان الكشف للطربي، البيان
 مفهاتيح للزمخرشهي، الكشهاف عطيهة، البهن الهوجيز املحهرر فيه: املصنفات وأهم بالرأي والتفسري للسيوطي. باملأثور
 املصهنفات أههم تعريفهه، الكهريم: للقرآن الفقهي والتفسري البيضاوي. تفسري حيان، أليب املحيط البحر للرازي، الغيب
 ابهن تفسهري السهعدي، تفسهري القاسهمي، تفسري األلويس، تفسري فيه: املؤلفات أهم الحديث، العرص يف والتفسري فيه.

 عاشور.

 الراب،  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401337 املقرر رقم وقواعده التفسري أصول  بالعربية املقرر اسم
 اختياري / قسم املقرر صفة Origins Interpretations The Quran and Rules باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 أههم اسهتمداده، موضهوعه، فائدتهه، أهميتهه، وتركيبًها، إفهراًدا تعريفهه التفسهري: أصهول ِعلْم إىل مدخل عىل: يشتمل
 بهني والعالقهة أقسهامها. مصهادرها، غايتهها، أهميتهها، موضهوعها، تعريفهها، التفسري: قواعد إىل ومدخل فيه. املؤلَّفات
 تفسهريية قواعد خم  ودراسة التفسري، قواعد يف املؤلَّفات وأهم التفسري(، و)قواعد القرآن( و)علوم التفسري( )أصول
 توظيهف عهىل الطهالب تهدريب القاعدة، عىل تطبيقية أمثلة القاعدة، ألفاظ مفردات وداللتها، القاعدة معنى رئيسة:
     املعاين. وفْهم اآليات تفسري يف القواعد

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401438 املقرر رقم القرآن إعجاز  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات اختياري  املقرر صفة Quran' s Miracle باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات
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 الكهريم القهرآن معجهزة ومقارنهة بيهنهام. الفهرق املعجهزة، تعريف اإلعجاز، تعريف اإلعجاز: إىل مدخل عىل: يشتمل
ي ومراحل القرآن، إعجاز ثبوت عىل واألدلة السابقني، األنبياء مبعجزات  فيهه وق، الذي واملقدار الكريم، بالقرآن التحدِّ
ي،  بالرصهفة: واإلعجاز الغيبي. اإلعجاز العلمي، اإلعجاز الترشيعي، اإلعجاز البياين، اإلعجاز القرآن: إعجاز ووجوه التحدِّ
  القرآن. إعجاز يف املصنفات بأهم والتعريف به. القول إبطال تعريفه،

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401439 املقرر رقم املوضوعي التفسري  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات إجباري  املقرر صفة Subjective Interpretation (of Quran) باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 بأنواع املوضوعي التفسري وعالقة تطوره. أهدافه، نشأته، أهميته، تعريفه، املوضوعي: التفسري إىل مدخل عىل: يشتمل
 موضهوعات مهن موضهوعات ثالثهة ودراسهة نهوع، كل يف البحث وطريقة املوضوعي، التفسري وأنواع األخرى، التفسري
 معهاين ربهط للموضهوع، الفرعية العناوين بحسب اآليات تصنيف املوضوع، آيات تفسري املوضوع، آيات جم، القرآن:
 ثالثهني عهن تقهل ال– الكريم القرآن من سورة ودراسة للموضوع. تناوله يف القرآن أسلوب إبراز موضوعيًا، ربطًا اآليات
 ومقاصهدها، السهورة محهور بيهان النهزول، وسبب وزمان مكان بيان السورة، فضائل بيان وافية: موضوعية دراسة-آية

 السورة. سامت إبراز موضوعيًا، ربطًا اآليات معاين ربط املوضوع، بحسب مقاط، إىل السورة تقسيم

 الثاين  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401232 املقرر رقم القرآن علوم  بالعربية املقرر اسم
 / قسم إجباري  املقرر صفة Quran' s Sciences باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 كيفياته. أنواعه، تعريفه، والوحي: فيه. املصنفات أهم نشأته، موضوعه، تعريفه، القرآن: علوم إىل مدخل عىل: يشتمل
 طهرق صهيغها، تعريفهها، النهزول: وأسهباب ضوابطه. معرفته، طرق خصائصه، تعريفه، واملدين: وامليك القرآن، وتنزالت
 القهرآن، معهاين وترجمهة القرآنية، والقراءات املصحف، ورسم والنسخ، وترتيبه، القرآن وجم، معرفتها. فوائد معرفتها،
 املجمهل واملفهوم، املنطوق واملقيد، املطلق والخا ، العام واملتشابه، املحكم والداللة: باملعنى املتعلقة القرآن وعلوم
 وجههود القهرآن. يف الجهدل القرآن، قص  القرآن، يف الَقَسم القرآن، يف املَثَل باألساليب: املتعلقة القرآن وعلوم واملبني.
 وعلومه. الكريم القرآن خدمة يف السعودية العربية اململكة

 وعلومه الحديث:3 زمةح
 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401241 املقرر رقم الحديث علوم  بالعربية املقرر اسم
 / قسم إجباري  املقرر صفة Sciences of Prophet' s Tradition باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

املتهواتر واآلحهاد، أقسهام الخهرب : يشتمل عىل: مقدمة تعريفية بعلوم الحديث، وأقسام الحديث باعتبار وصهوله إلينها
باعتبار من أضيف إليه، وما يتب، ذل ، والحديث املقبول وأقسامه، وما يتب، ذل ، الحديث املردود وأقسامه، وما يتب، 

املحدث والطالب، وعلوم الحهديث املتعلقهة  أدائه، وآدابوكيفية سامع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، وصفة  ذل ،
 والتابعني، ومعرفة الصحابة ، وقواعد كتابة الحديثالرواة وصفاتهممبنت الحديث، ومراتب 
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 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401242 املقرر رقم األحكام أحاديث  بالعربية املقرر اسم
 / قسم إجباري  املقرر صفة Hadith of Provisions باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

دراسهة أحاديهث أهميتهها و  فيهها،أههم املؤلفهات و  دراسهتها،أهميهة و  وتعريف بأحاديث األحكام متهيد،يشتمل عىل: 
األحكام" تحتوي العديهد مهن األحكهام الفقهيهة يف تتضمن بيان أحكام فقهية منتخبة من كتاب "بلوغ املرام من أدلة 

 الزكهاةو  االستسهقاءو  الكسوفو  العيدينو  الجمعةو  األذان والصالةو  التيممو  يف الوضوء )أحاديث العبادات واملعامالت
 .    املسلم(الطالق وحرمة دم و  النكاحو  الحوالةو  البيوعو  الحج والصلحو  زكاة الفطرو 

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
ثني مناِهج  بالعربية املقرر اسم  7401343 املقرر رقم املُحدِّ
 / دراسات إجباري  املقرر صفة Methods of Hadith's Scholars باإلنجليزية املقرر اسم

 7401241 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 يف املحهدثني ومهنهج وثبوتهها، النبويهة السنة تلقي يف الصحابة منهج وبيان املحدثني، عند املنهج مفهوم عىل: يشتمل
 أحمهد، ومسهند الِسهتة الكتهب أصهحاب األمئهة ومنهج ذل ، يف وأساليبهم والتضعيف، والتصحيح والتدوين التصنيف
 رشوطهم. وبيان

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401344 املقرر رقم األسانيد ودراسة التخريج  بالعربية املقرر اسم

 باإلنجليزية املقرر اسم
Prophet 's Tradition Reference and Study The 
Grounds 

 / قسم إجباري  املقرر صفة

 7401241 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

وبيان مصهادر التخهريج، ووظهائف املُخهرِج،  فوائده(، أهميته، نشأته، )تعريفه، يشتمل عىل: مدخل إىل علم التخريج
ومدخل ، وطرق تخريج الحديث املعتربة، واملصنفات املساعدة يف كل طريقة، وكيفية صياغة التخريج بعد جم، طرقه

 ومعرفة تراجمهم، وخطوات دراسة اإلسناد. ،لدراسة األسانيد، وصفة من تقبل روايته والجرح والتعديل، وكتب الرجال

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401445 املقرر رقم التحلييل الحديث  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات إجباري  املقرر صفة Hadith Analytical باإلنجليزية املقرر اسم

 7401241 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

دراسهة تحليليهة ملجموعهة مهن األحاديهث تتضهمن و  وأهدافه وطرق التقويم،مقدمة عن أهمية املقرر يشتمل عىل: 
 منتخبة من الصحيحني، ويرس اإلسالم، املسؤولية، والزهد، واألخالق ومفهوم البدعة، والعبادة، والعلم، اإلميان،يف  معاين

 وغريهام من كتب السنة.

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401446 املقرر رقم املوضوعي الحديث  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات إجباري  املقرر صفة Substantive Hadith باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات
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منهج ابهن  اإلسالم، ومكانتهام يفالتعريف بالصحيحني  يشتمل عىل: تعريف الحديث املوضوعي وبيان نشأته وتطوره،
دراسهة  فيهه، وقراءة نصهيةالنووي يف رشحه لصحيح مسلم  ومنهج اإلمام فيه، وقراءة نصيةحجر يف كتاب فتح الباري 

علمية ملجموعة من األحاديث تشتمل عىل مفردات تتعلق مبوضوع واحد من األبواب اآلتية: اإلميان، والعلهم، والفهنت 
وتعظهيم  وصهفات املنهافقني، والحهالل والحهرام، والفضهائل والهرب والزههد والهورع،واآلداب واألخالق  الساعة،وأرشاط 
 وحقوقهم.املسلمني  حرمات

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401447 املقرر رقم النبوية الشامئل  بالعربية املقرر اسم
 / دراسات اختياري املقرر صفة Merits of the Prophet باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 يف وآدابهه ، وزينتهه ، ولباسه والُخهلقية، الَخلقية  النبي وصفات املحمدية، الشامئل عن مقدمة عىل: يشتمل

 األمة. عىل وحقوقه ، وخصائصه ، نبوته ودالئل وعباداته، العامة، الحياة

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401448 املقرر رقم النبوية السنة تاريخ  بالعربية املقرر اسم
 قسم اختياري املقرر صفة Sunnah's History باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 مهن والبدع األهواء أهل وموقف ،تدوينها وتاريخ ،وحجيتها ومكانتها واالصطالح، اللغة يف السنة مفهوم عىل: يشتمل
 قهدميا وحملتها النبوية السنة حول أثريت التي والشبهات الحديث يف الوض، مقاومة يف العلامء وجهود ،النبوية السنة
 .عليها الرد، و وحديثا

  الفقه أصول:4 حزمة
  رشيعة الثاين / دراسات الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401251 املقرر رقم اإلسالمي الفقه لدراسة املدخل  بالعربية املقرر اسم

 باإلنجليزية املقرر اسم
 The Entrance to The Study of 
Islamic Jurisprudence 

  دراسات واختياري رشيعة إجباري املقرر صفة

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 ومصهادر الفقهه، تأسهي  يف النبهوة عرص أثر .اإلسالمي الفقه وخصائ  ومصطلحاته، الفقه، علم مبادئ :عىل يشتمل
 .الفقههاء بهني الخهالف أسهباب .الفقهه يف والتهابعني الصهحابة عرصه أثهر .الترشي، يف والتدرج النبوة، عرص يف الترشي،
 عرصه يف الفقهه ازدههار أسهباب املجتهدين، األمئة عرص يف الفقه مسرية .الفقه تدوين مرحلة .والرأي الحديث مدرستا
 واملهاليك، الحنفهي، :األربعهة الفقهيهة املهذاهب معهامل املجتههدين، األمئهة عرصه بعهد الفقهه مسرية املجتهدين، األمئة

 الفقهية والنظريات واملعاجم واملوسوعات الفقهية، واملجام، الحارض، العرص يف الفقه حركة .والحنبيل والشافعي،

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401252 املقرر رقم  1 الفقه أصول  بالعربية املقرر اسم
  الرشيعة مسار إجباري املقرر صفة Origins of Islamic Jurisprudence (1)  باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 األربعهة، الفقهيهة املهذاهب أمئهة عنهد االسهتنباط وأصهول ومؤلفاتهه، ونشهأته، الفقه، أصول علم مبادئ :عىل يشتمل
 الحكهم .الفقهه أصهول لعلهم دراسته يف الطالب إليها يحتاج التي املنطقية املصطلحات أهماملقدمة املنطقية وتشمل 
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 بهه، املتعلقهة األصهولية واملسهائل وأقسهامه، التكليفهي الحكهم :وأقسهامه ورشوطه، وأركانه، الحكم، تعريف :الرشعي
 وعوارضهها، تعريفهها، :األهليهة .ورشوطه وأركانه، تعريفه، :التكليف .به املتعلقة األصولية واملسائل الوضعي، والحكم
 بها املتعلقة واألحكام

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401253 املقرر رقم 2 الفقه أصول  بالعربية املقرر اسم
 الرشيعة مسار إجباري املقرر صفة Origins of Islamic Jurisprudence (2) باإلنجليزية املقرر اسم

 7401252 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 :السهنة بهه، املتعلقهة األصهولية املسائل أهم تعريفه، :الكريم القرآن :عليها املتفق الرشعية األحكام أدلة :عىل يشتمل
 تعريفهه، :القيهاس بهه، املتعلقهة األصهولية املسائل أهم تعريفه، :اإلجامع بها، املتعلقة األصولية املسائل أهم تعريفها،

 أههل عمهل املرسهلة، املصهالح االستحسهان، :فيهها املختلهف الرشهعية األحكام أدلة .به املتعلقة األصولية املسائل أهم
  .قبلنا من رشع الصحايب، قول االستصحاب، ،الذرائ، سد العرف، املدينة،

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة لقسما
 7401354 املقرر رقم 3 الفقه أصول  بالعربية املقرر اسم
 الرشيعة مسار إجباري املقرر صفة Origins of Islamic Jurisprudence (3)  باإلنجليزية املقرر اسم

 7401253 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 األلفهاظ بهدالالت املهراد .اصهطالحية أو توقيفيهة ههي وههل ومنشؤها، اللغات، مفهوم :األلفاظ دالالت :عىل يشتمل
 حيهث مهن اللفهظ داللهة أقسام ،(املشرتكو  ،واملجاز الحقيقة) :االستعامل حيث من اللفظ داللة أقسام .وتركيباً  إفراداً 

 أقسهام وطرقه، البيان ،(املتشابه، و مل واملجواملحكم، والخفي، واملشكل،  املفرس،، و والظاهر الن ،) :والخفاء الوضوح
 والخصهو ، العمهوم) :الشهمول حيهث مهن اللفهظ داللهة أقسهام ،(والنهي األمر) :الطلب نوع حيث من اللفظ داللة

 املوافقة ومفهوم وااللتزام، االقتضاء وداللة املنطوق،) :وعدمه النطق حيث من اللفظ داللة أقسام ،(والتقييد واإلطالق
 .ورشوطه التأويل املعاين، حروف ،(واملخالفة

 الثالث  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة لقسما
 7401355 املقرر رقم 4 الفقه أصول  بالعربية املقرر اسم
  الرشيعة مسار إجباري املقرر صفة Origins of Islamic Jurisprudence (4) باإلنجليزية املقرر اسم

 7401354 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 صهىل اللهه عليهه –اجتههاد النبهي ، و االجتههاد وتجهز  املجتهدين، وطبقات ورشوطه، مفهومه، :االجتهاد :عىل يشتمل
 :التقليهد .الحهارض العرصه يف وأهميتهه الجامعهي واالجتههاد الفقههي، التخهريجو ، اجتههاد أصهحابه يف حههتهو  سلمو 

 وضوابطها، مفهومها، :الفتوى .وأحكامه التمذهب والتلفيق، الرخ ، وتتب، العامي، عىل يجب وما وحكمه، مفهومه،
 ومنهاهج األدلهة، بني التعارض وأنواع ورشوطه، مفهومه، :والرتجيح التعارض .واملستفتي املفتي وآداب املفتي، ورشوط
 .أنواعه رشوطه، تعريفه، :النسخ .التعارض ودف، الرتجيح يف ومناهجهم األدلة، ترتيب يف العلامء

 الثالث  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401357 املقرر رقم 1 الفقه أصول يف مباحث  بالعربية املقرر اسم

 املقرر صفة  Investigation of Origins of Islamic Jurisprudence (1) باإلنجليزية املقرر اسم
 مسار إجباري

  الدراسات
 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات
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 وأركانهه تعريفهه، :والتكليهف .وتقسهيامته الرشعي، والحكم ومؤلفاته، ونشأته، الفقه أصول علم مبادئ :عىل يشتمل
 األصهولية املسهائل أههم تعريفهه، :الكهريم القهرآن :عليهها املتفهق الرشهعية األحكام أدلة .وعوارضها األهلية .ورشوطه
 بهه، املتعلقة األصولية املسائل أهم تعريفه، :اإلجامع بها، املتعلقة األصولية املسائل أهم تعريفها، :السنة به، املتعلقة
 املرسلة، املصالح االستحسان، :فيها املختلف الرشعية األحكام أدلة .به املتعلقة األصولية املسائل أهم تعريفه، :القياس
 .قبلنا من رشع الصحايب، قول االستصحاب، الذرائ،، سد العرف، املدينة، أهل عمل

 الراب،  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401458 املقرر رقم 2 الفقه أصول يف مباحث  بالعربية املقرر اسم

 املقرر صفة  Investigation of Origins of Islamic Jurisprudence (2) باإلنجليزية املقرر اسم
 مسار إجباري

  الدراسات
 7401357 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 مهن اللفهظ داللهة ،(واملجهاز الحقيقهة: )االستعامل حيث من اللفظ داللة. وتركيباً  إفراداً  األلفاظ دالالت: عىل يشتمل
 اللفهظ داللهة ،(والنههي األمر: )الطلب نوع حيث من اللفظ داللة ،(واملجمل والظاهر الن : )والخفاء الوضوح حيث
 املنطهوق: )وعدمهه النطهق حيهث مهن اللفهظ داللهة ،(والتقييهد واإلطهالق والخصهو ، العمهوم: )الشمول حيث من

 الفتوى: والتلفيق،التقليد  – واالجتهاد الجامعي وطبقات املجتهديناالجتهاد . والرتجيح والتعارض والنسخ، ،(واملفهوم
  وضوابطها. ورشوطها، آدابها،

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401456 املقرر رقم الترشي، ومقاصد الفقهية القواعد  بالعربية املقرر اسم

 باإلنجليزية املقرر اسم
 Rules of Jurisprudence and Purposes of The 
Legislation 

 املقرر صفة
 مسار إجباري
 الرشيعة

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 الفقهيهة، القواعد علم ونشأة األصولية، والقاعدة الفقهية القاعدة بني والفرق تعريفها، :الفقهية القواعد :عىل يشتمل
 التيسهري، تجلهب واملشقة مبقاصدها، األمور :الكلية والقواعد الفقهية، القواعد وحجية الفقهية، القواعد يف واملصنفات
 علهم مبهادئ :الرشهيعة مقاصهد .يُهزال والههر محكمهة، والعهادة بقهدرها، تقدر والهورات بالش ، يزول ال واليقني
 .الرشعية باألدلة وعالقتها بها، املتعلقة والقواعد ومراتبها، وتقسيامتها املقاصد، اعتبار أدلة ومؤلفاته، ونشأته، املقاصد،

  المعامالتو العبادات فقه: 5حزمة 
 الثاين  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401261 املقرر رقم 1 تالعبادا فقه  بالعربية املقرر اسم
  رشيعة إجباري املقرر صفة Jurisprudence of Practical Cults (1) باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 وأحكهام الفطهرة سهنن .اسهتعاملها وأحكهام اآلنيهة .بهه املتطهر املاء وأحكام وأنواعها، تعريفها، :الطهارة :عىل يشتمل
 التهيمم .والحوائهل الخفهني عهىل املسهح أحكهام .الغسل موجبات .ونواقضه وسننه ورشوطه فروضه :الوضوء .السواك
 وواجباتها، وأركانها، ورشوطها، لها، النداء :الصالة .والنفاس واالستحاضة الحيض .وأحكامها أقسامها :النجاسة .وأحكامه
 .الجنائز أحكام .واالستسقاء والخسوف والكسوف والعيدين والجمعة الجامعة صالة .التطوع صالة .وسننها
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  الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401362 املقرر رقم 2 العبادات فقه  بالعربية املقرر اسم
  رشيعة إجباري املقرر صفة .Jurisprudence of Practical Cults (2) باإلنجليزية املقرر اسم

  7401261 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 بهخخراج املتعلقهة واألحكهام الزكهاة، فيهها تجهب التهي واألموال وجوبها، ورشوط تعريفها حكمها،: الزكاة: عىل يشتمل
. االعتكهاف. التطوع صوم. الصوم قضاء. ومفسداته وأحكامه، حقيقته: الصيام. التطوع صدقة. الزكاة ومصارف الزكاة،
. واملكانيهة الزمانيهة املواقيهت. وسهننهام وواجبهاتهام، وأركهانهام، وجهوبهام، ورشوط حكمهام: والعمرة الحج: املناس 
 والعقيقة واألضحية، الهدي،

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401265 املقرر رقم  العبادات فقه  بالعربية املقرر اسم

 املقرر صفة .Jurisprudence of Practical Cults  باإلنجليزية املقرر اسم
 إجباري
 دراسات

  - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 .الغسهل موجبهات .ونواقضه وسننه ورشوطه أحكامه :الوضوء .به املتطهر املاء وأحكام أنواعها، :الطهارة :عىل يشتمل
 صهالة .التطهوع صهالة .وأحكامهها وسهننها وواجباتهها، وأركانها، رشوطها، :الصالة .التيمم .والحوائل الخفني عىل املسح

 وجوبهها، ورشوط حكمهها، :الزكهاة .الجنهائز أحكهام .واالستسهقاء والخسهوف والكسهوف والعيدين والجمعة الجامعة
 .االعتكهاف .التطهوع صوم .الصوم قضاء .ومفسداته أحكامه، :الصيام .الزكاة ومصارف الزكاة، فيها تجب التي واألموال
 .والعقيقة واألضحية الهدي أحكام .وسننهام وواجباتهام أركانهام :والعمرة الحج

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 4701363  املقرر رقم (1) املعامالت فقه  بالعربية املقرر اسم
 رشيعة إجباري  املقرر صفة Islamic Economic Jurisprudence (1) باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 والهثامر األصهول بيه، .وأحكامهه وأقسهامه، الخيار، .البي، يف الرشوط عنها، املنهي البيوع وأحكامه، البي، :عىل يشتمل
 الضهامن .وأحكامهه الهرَّهن .وأحكامهه القهرض .وأحكهامهام واالستصهناع السهلم .وأحكهامهام والرصهف الربا .وأحكامها
 الحجهر .وأحكهامهام والجهوار الصهلح .وأحكامهها الوديعهة .وأحكامهها العارية .وأحكامها الحوالة .وأحكامهام والكفالة
 .وأحكامها الوكالة .وأحكامه

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401364 املقرر رقم (2) املعامالت فقه  بالعربية املقرر اسم
 رشيعة إجباري املقرر صفة Islamic Economic Jurisprudence (2) باإلنجليزية املقرر اسم

 4701363 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 واملزارعهة املسهاقاة .وأحكامهها ،(واملفاوضهة واألبهدان، والوجهوه، والعنَهان، املضهاربة،) أنواعها :الرشكات :عىل يشتمل
بق .وأنواعها وأحكامها، اإلجارة .وأحكامهام  املهوات إحياء .وأحكامها الشفعة .وأحكامه الغصب .وأحكامه حقيقته :السَّ
 .وأحكامهام والوصية الهبة .وأحكامه الوقف .وأحكامهام واللقيط اللقطة .وأحكامها الجعالة .وأحكامه

 

 



 برنامج الرشيعة والدراسات اإلسالمية

 

20 
 

 الثاين املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401266 املقرر رقم  عامالتامل فقه  بالعربية املقرر اسم

 املقرر صفة Islamic Economic Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم
 إجباري
 دراسات

  - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

. البي، يف والرشوط عنها، املنهي البيوع وأحكامه، ومرشوعيته حقيقته: والبي، املعامالت،مدخل إىل فقه : عىل يشتمل
. وأحكامهام والرصف والربا املعارصة، والعقود املالية وأحكامه، والثامر األصول بي،. وأحكامه وأقسامه، البي،، يف الخيار
. وأحكامها الحوالة. وأحكامهام والكفالة الضامن. وأحكامه الرَّهن. وأحكامه القرض. وأحكامهام واالستصناع السلم
 وأنواعها الرشكات. وأحكامها الوكالة. وأحكامه الحجر. وأحكامها والجوار الصلح. أحكامها الوديعة. وأحكامها العارية
بق. وأحكامها اإلجارة. وأحكامهام واملزارعة املساقاة. وأحكامها . وأحكامها الشفعة. وأحكامه الغصب. وأحكامه السَّ
 .وأحكامهام والوصية الهبة. وأحكامه الوقف. وأحكامهام واللقيط اللقطة. وأحكامها الجعالة. وأحكامه املوات إحياء

 

  :العام الفقه:6 حزمة
 الراب،  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401478 املقرر رقم الفقهية النظريات  بالعربية املقرر اسم
 الرشيعة مسار اختياري املقرر صفة Theories of Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 وأههم .األصهولية والقاعهدة الفقهيهة والقاعدة الفقهية النظرية بني والفرق تعريفها، :الفقهية النظريات شتمل عىل:ي
 التقصريية املسؤولية ونظرية استعامله، يف والتعسف الحق ونظرية العقد، ونظرية امللكية، نظرية :الفقهية النظريات
 والهبطالن، الفسهاد ونظريهة الطارئهة، الظروف ونظرية الضامن، ونظرية الهورة، ونظرية الباعث، ونظرية والعقدية،
 .األهلية ونظرية الرشعية، املؤيدات ونظرية

 / دراسات الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  رشيعة الراب،

  7401474 املقرر رقم الفرائض  بالعربية املقرر اسم
  قسم إجباري املقرر صفة Islamic Inheritance Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 وأركهان بالرتكهة، املتعلّقة والحقوق ومزاياه، اإلسالمي وأس  التوريث تعلّمِها، وفضل تعريفها،: الفرائض: عىل يشتمل
ورشوطهه وأركانهه  اإلرث، وأسباب اإلرث وأنواع النساء، من والوارثات الرِّجال، من والوارثون وموانعه، وأسبابُه، اإلرث،

 واملناسهخات، املسهائل، وتصهحيح والرَّد، والَعول، املسائل، وتأصيل وأحكامه، والحجب ،(والتعصيب الفرض،) وموانعه:
 وذوي املطلّقة، ومرياث واختالف الدار، واختالف الدين والغرقى، واملفقودين والخنثى الحمل ومرياث الرتكات، وقسمة
 .األرحام

  الراب،  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 4701475  املقرر رقم  النوازل فقه  بالعربية املقرر اسم
  رشيعة إجباري املقرر صفة Jurisprudence of Accidents باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظرية املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 فيهها، االجتههاد وضهوابط دراسهتها، وأهميهة الصهلة، ذات واأللفهاظ تعريفها، :املعارصة والقضايا النوازل :عىل يشتمل
 يف والصهيام الصهالة .الصّحي والرصف املجاري مياه تطهري :العبادات يف املعارصة القضايا من مناذج .دراستها وخطوات
 الطبيهة واملنهاظري كهالحقن الصيام صحة عىل الحديثة الطبية بالوسائل التداوي أثر .األوقات فيها تتاميز ال التي البالد
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 الودائه، .والكمبيالهة والشهي ، والّسندات، واألسهم، وأحكامها، األوراق املالية :املعارصة املالية املعامالت .الربو وبخاخ
 املرابحهة بيه، .الضهامن وخطاب املستندي، واالعتامد النقدية، والحواالت عليها، الفوائد أخذ وحكم تكييفها :املرصفية
 .االئتامن وبطاقات التجاري، االسم وبي، املشرتكة، واملضاربة بالتملي ، املنتهية واإلجارة املنظّم، والتوّرق بالرشاء، لآلمر

 القضهايا .زواج الفرند، و الزواج املدين، و العريف والزواج الطالق، بنية والزواج ،املسفارو  ،املسيار زواج: املعارصة األنكحة
 التجميهل، وعمليهات جراحيهة، بعمليهة وإعادته السارق، يد قط، ويف القصا ، يف التخدير استخدام :الطبية والنوازل
املنتجهة و  حكهم األغذيهة املعدلهة وراثيهاً  ،األرحهام واستئجار الصناعي، والتلقيح املبايض، وربط األعضاء، وزراعة ونقل

 .بتقنية النانو

 / دراسات الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  رشيعة الراب،

 7401476  املقرر رقم األرسة فقه  بالعربية املقرر اسم
  قسم إجباري املقرر صفة Islamic Family Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم

 يوجد ال السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
  العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 وأركانهه، وحكمهه، تعريفهه، :النكهاح .املخطوبهة مهن إليهه النظهر يُبهاح ومها وحكمها، تعريفها، :الِخطبة :عىل يشتمل
 يف العيوب .الكتابية ونكاح واملصاهرة، والرضاع النسب .واملؤقت املؤبد التحريم :النكاح يف املحرمات .وآثاره ورشوطه،
 حكمه، :الطالق .النكاح يف الرشوط .املحلل ونكاح ،املتعة ونكاح الشغار، نكاح :الباطلة األنكحة .الُعرس وليمة .النكاح

 .وأحكامهه اللعهان .وأحكامهه واإليهالء .وأحكامه الظِّهار .وأحكامه الُخل، .وأحكامها الرجعة .وأنواعه ألفاظه، ورشوطه،
ة .القضايئ التفريق   .والنفقة والنسب الحضانة .واإلحداد الِعدَّ

 الثالث املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401371 املقرر رقم  النُّذورو  األميَانو  واألرشبة األطعمة   بالعربية املقرر اسم
 رشيعة اختياري املقرر صفة Jurisprudence Foods ,Drinks ,Swearing's and Vows باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 :األرشبهة أحكهام .يكهره ومها يحهرم، ومها منهه يحهل مها وضهوابط واألرشبة، األطعمة يف األصل :األطعمة :عىل يشتمل
 الهذبح، ومحهل الهذبح، وأداة وصهفته، الهذبح رشوط) ورشوطهها حكمهها :الذكاة .الرشب آداب .واملخدرات املسكرات
 وحكمه، اليمني حقيقة :األميان .الصيد حل رشوط وحكمه، الصيد ضابط :الصيد .الكتاب أهل وذبائح ،(املذيك ورشوط
 النهذر، تعريهف :النهذور .وخصهالها اليمهني وكفهارة اليمهني، يف والحنهث اليمهني، كفارة وجوب ورشوط اليمني، وأنواع
 .وأحكامه وأنواعه،

 الراب، املستوى  اإلسالمية الدراساتو  الرشيعة القسم
 7401477 املقرر رقم القضاءو  الحدودو  الجنايات فقه  بالعربية املقرر اسم

 باإلنجليزية املقرر اسم
Jurisprudence of Criminal ,Sanction and 
Elimination in Islam 

 املقرر صفة
 رشيعة إجباري
  دراسات واختياري

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

يَهة، القصها ، وجهوب ورشوط أنواعهه، :القتهل .وأنواعهها تعريفهها، :الجنايهات :عهىل يشتمل  والعاقلهة وأنواعهها، والدِّ
 الزنا، حد .سقوطها وأسباب إقامتها، وكيفية ورشوطها، وأنواعها، تعريفها، :الحدود .والقسامة القتل، وكفارة وأحكامها،

 :القضهاء .وأحكامه التعزير .البغي أهل وقتال الردة، وحد الحرابة، وحد الرسقة، وحد الخمر، رشب وحد القذف، وحد
 .وأنواعهها وأركانهها، ورشوطهها مفهومها :الدعوى .القسمة باب .واختصاصاته وآدابه القايض ورشوط وحكمه، تعريفه،
 اململكهة يف ومصهادرها وأنواعها، مفهومها، :األنظمة .األحوال بقرائن والقضاء واإلقرار، واليمني، البينات، :اإلثبات طرق

 واالدعهاء، التحقيهق هيئهة ونظهام التحكهيم، ونظهام الجزائيهة، اإلجراءات ونظام املرافعات، ونظام السعودية، العربية
 .املحاماة ونظام
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 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة لقسما
 7401472 املقرر رقم الدولية والعالقات الرشعية السياسة  بالعربية املقرر اسم
  رشيعة اختياري املقرر صفة Islamic Politics and International Relations باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 :العامة الواليات .به العمل ومجال وضوابطه، به، العمل وحكم ومقاصده، الرشعية، السياسة علم مبادئ :عىل يشتمل
 وواليهة املظهامل، وقضهاء املال، وبيت ،(والتنفيذية والقضائية الترشيعية) الثالث والسلطات اإلمام، وبيعة الحكم، نظام

 وأقسهامه، وحكمهه، حقيقتهه، :الجههاد .مصهادرها الرشهعية، بالسياسهة عالقتهها بهها، املراد :الدولية العالقات .الحسبة
 .بهها املتعلقهة واألحكهام العههد، ودار الحهرب، ودار اإلسهالم، دار أركانهها، معناهها، :الدولهة .األرسى أحكهام ورشوطهه،
العربيهة السهعودية  اململكةودور الدماء  عصمة ،وأحكامها الدولية، املعاهدات والحرب، السلم حال الدولية العالقات

 والفكر املتطرف.يف مكافحة اإلرهاب 

 الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401473 املقرر رقم املقارن الفقه يف مباحث  بالعربية املقرر اسم
 رشيعة اختياري  املقرر صفة Research of Comparative Jurisprudence باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 مسائل .الفقهاء اختالف وأسباب فيه، البحث ومنهج ومصادره، وأهميته، ونشأته، تعريفه، :املقارن الفقه :عىل يشتمل
 واالحتكهار، الربا، فيه يجري فيام وأثرها الربا وعلة الصوم، يف النية وتبييت املطال،، اختالف :املقارن الفقه من مختارة
 والعقوبة املرهونة، بالعني االنتفاع وحكم العقود، يف وأثرها الجعلية والرشوط الوقف، ولزوم والتسعري، االبتكار، وحق
 .املكلفني غري وشهادة الطالق، يف واليمني واحد، بلفظ الثالثة والطالق النكاح، عقد يف والوالية املال، بأخذ

  الراب، املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
  7401479 املقرر رقم حسبةالو  الدعوة فقه  بالعربية املقرر اسم

  رشيعة إجباري املقرر صفة Jurisprudence of The Call to God (Da'awa) and (hosbah) باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 الهدعوة، ووسهائل واملهدعو، الداعي،) :الدعوة وأركان وأهميتها، وفضلها، ومرشوعيتها، تعريفها، :الدعوة :عىل يشتمل
 تعريفهها، :الحسهبة .الهدعاة مهن ومنهاذج الهدعوة، نجهاح وعوامهل املهدعوين، وأصهناف وأنواعهها، (.الدعوة وموضوع
 ومراتبهه، االحتسهاب، ضهوابط ،(فيهه واملحتسهب عليهه، واملحتسهب املحتسهب،) الحسهبة وأركهان وفضهلها، وحكمها،
 .املوازنات و  ، فقه األولويات وآدابه ودرجاته،

  بحث منهج:7 حزمة
  الراب،  املستوى اإلسالمية والدراسات الرشيعة القسم
 7401481  املقرر رقم  خّرجت مرشوعو  بحث منهج  بالعربية املقرر اسم
  قسم إجباري املقرر صفة Research Methodology and Graduation Project باإلنجليزية املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة
 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد  (3) املعتمدة الساعات

 مهن املعلومهات جمه، ثم ،البحث خطة كتابة ثم معاً  فيهام أو ،األصول أو ،الفقه يف علمي بحث اختيار :عىل يشتمل
 الفقهه كتهبو  ،األصولية بالكتب الطالب تعريفو  ،الفهارس عمل ثم ،التوثيق ثم ،البحث صياغة ثم ،املراج،و  املصادر
 كتابهة الطالهب تكليهف ذله  بعهد يتمو ،الكتب تل  مبصطلحات تعريفهو  ،اإلسالمية املذاهب يف الفتوى يف املعتمدة
 أال يشهرتطو ،مسهبقاً  القسهم مجل  أقرها قد اثأبح قامئة من يختاره كليهام يف وأ  ،األصول وأ  ،الفقه يف علمي بحث
 يجمه،و ،البحهث خطهوات جمي، يف الطالَب  البحث عىل املرشُف  يتاب،و .ةحفص (70) عن البحث اتحفص عدد تقل
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 أسه  عهىل بنهاءً  البحهث بتقيهيم املرشهف يقهومو ،امليداين الجانبو  النظري الجانب بني- أمكن إن- بحثه يف الطالب
  .املحارضة يف علناً  الطالب يناقشو ،موضوعية علمية

 مساندة مقررات
 الثاين املستوى العربية اللغة القسم

 7402228 املقرر رقم (1)والرصف نحوال بالعربية املقرر اسم

 الدراسات مسار إجباري املقرر صفة Syntax & Morphology (1) اإلنجليزيةب املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد (3) املعتمدة الساعات

 املقاربهة أفعهال ،وأخواتهها كهان االبتداء، واملعرفة، النكرة واملبني، املعرب منه، يتألف وما الكالم :عىل ويشتمل ،النحو
 لهه املفعهول وأحكامهه، املطلهق املفعهول ،ولزومهه الفعل تعدي ،الفاعل نائب ،الفاعل ،وأخواتها إن ع،رشو وال والرجاء
 .املفعول واسم الفاعل اسم إعامل وأحكامه، املصدر إعامل وأحكامه، اإلضافة وأحكامها، الجر حروف ،وأحكامه
 املكهاين، القلهب الرصهيف، امليهزان منهه يهدخل ال ومها ،الكهالم أقسام من يدخل ما ،الرصف علم عىل: ويشتمل ،الرصف
 ربهاعي( )ثهال،، املجهرد الفعهل وأقسهامهام، املعتهل الفعهل الصهحيح، الفعهل وأمر، ومضارع ماض إىل: الفعل تقسيم
 ومؤنهث مذكر إىل االسم تقسيم .ومترصف جامد إىل الفعل تقسيم الزيادة، صيغ معاين وأوزانه، املزيد الفعل وأوزانه،
 .وصحيح وممدود ومقصور
 الثاين املستوى العربية اللغة القسم

 7402229 املقرر رقم (2)والرصف نحوال بالعربية املقرر اسم

 الدراسات مسار إجباري املقرر صفة Syntax & Morphology (2) اإلنجليزيةب املقرر اسم

 7402228 السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد (3) املعتمدة الساعات

 االستغاثة ،وأحكامه النداء ،وأحكامه البدل وأحكامه، العطف ،وأحكامه التوكيد وأحكامه، النعت عىل: ويشتمل ،النحو
 ،وأحكامه ينرصف ال ما ،وأحكامه اإلغراء وأحكامهام، والتحذير االختصا  ،وأحكامه الرتخيم ،وأحكامهام والندبة
ا(و )لو( ،وأحكامها الجزم عوامل ،وأحكامه الفعل إعراب  .والالم واأللف بالذي اإلخبار ،وأحكامها و)لوال(و)لوما( )أمَّ
 ،اً سامل مذكر جم، االسم جم، طرق األسامء، تثنية طرق وجم،، ومثنى مفرد إىل االسم تقسيم عىل: ويشتمل ،الرصف
 الوصل همزة زيادة وأدلتها، مواضعها الزيادة حروف وأقسامها، التكسري جموع ،اً سامل مؤنث جم، االسم جم، طرق

 من امليم وإبدال االفتعال، تاء وإبدال الواو، من الهمزة إبدال اإلبدال،و  اإلعالل بني الفرق ،اإلبدال وأحكامها، مواضعها
 .وأحكامه الساكنني التقاء ،وأحكامه اإلدغام النون، ومن الواو

 الثالث املستوى العربية اللغة القسم

 7402327 املقرر رقم والرصف نحوال بالعربية املقرر اسم

 الرشيعة مسار إجباري املقرر صفة Syntax & Morphology اإلنجليزيةب املقرر اسم

 - السابقة املتطلبات نظري املقرر طبيعة

 - العملية الساعات عدد 3 النظرية الساعات عدد (3) املعتمدة الساعات

 .ومسائله وأخواتها إن ،وأخواتها كان ومسائله، االبتداء ومسائله، واملعرفة النكرة واملبني، ملعربا :عىل يشتمل ،النحو
 وأحكامها، الجر حروف ،وأحكامه له املفعول وأحكامه، املطلق املفعول ،ولزومه الفعل تعدي ،الفاعل نائب ،الفاعل
 ال ما ،وأحكامه النداء ،وأحكامه البدل وأحكامه، العطف ،وأحكامه التوكيد وأحكامه، النعت ،اوأحكامه اإلضافة
 .والالم واأللف بالذي اإلخبار ،وأحكامها الجزم عوامل ،وأحكامه الفعل إعراب ،وأحكامه ينرصف
 الرصيف، امليزان الرصف، علم يف منه يدخل ال وما الكالم أقسام من يدخل ما ،الرصف علم عىل: ويشتمل ،الرصف
 جامد إىل الفعل تقسيم ،املعتل الفعل الصحيح، الفعل وأمر، ومضارع ماض إىل: الفعل تقسيم املكاين، القلب

 طرق وجم،، ومثنى مفرد إىل االسم تقسيم ،وصحيح وممدود ومقصور ومؤنث مذكر إىل االسم تقسيم .ومترصف
 .التكسري جموع سامل، مؤنث جم، االسم جم، طرق سامل، مذكر جم، االسم جم، طرق األسامء، تثنية
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