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 الفقه وأصولهماجستير الخطة الدراسية لبرنامج 
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  الدراسات اإلسالميةــ قسم  اآلدابكلية  

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : الفقه وأصولهبرنامج              اسم البرنامج. 

                 : الفقه وأصوله " في ماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

من جامعة  تخصص الدراسات اإلسالميةأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جداً في   -1

 . سعودية أو جامعة معترف بها
 أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً. -2

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. -3

 دراسة إذا كان موظفاً.أن يقدم موافقة من مرجعه على ال -4

 أن يجتاز االختبار المعد لذلك. -5

 أن يجتاز المقابلة الشخصية. -6

 

 

 ــ الخطة الدراسية :

 .( ساعة معتمدة30) دراسة بعد إتمام الفقه وأصولهتمنح درجة الماجستير في 
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 : الفقه وأصولهماجستير راسية لبرنامج الخطة الد

 ول الدراسية.لفصاحيدد مسار الذي توضيحي الخطط امل
 ل الدراسي األول.الفص

 يدرس الطالب املقررات اإلجبارية.

 ل الدراسي الثاين.الفص
 يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار أحد املقررات االختيارية

 إجبارية مقرراتالفصل األول: 

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر
  فقه الزكاة

Jurisprudence of Almsgiving (Zakat) 
 اتصال2+1 6401731

 فقه األسرة
Family Jurisprudence 

 اتصال2+1 6401732

 القواعد الفقهية  
Legal Maxims 

6401741 2 

 منهجية البحث العلمي 
   Research Methodology   

6401770 2 

 إجبارية واختيارية مقررات: الفصل الثاين

 عدد الساعات املقرررمز  مسمى املقرر
 املعامالت املالية املعاصرة

Contemporary Financial Transactions. 

 اتصال2+1 6401734

 القياس ومصادر التشريع التبعية
Legal analogy and secondary legislative 

 اتصال2+1 6401742
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 الفصل الدراسي الثالث.
 يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار مقرراً من املقررين االختياريني

 .الفصل الدراسي الرابع: الرسالة
 

sources 

 العالقات الدولية
International Relations 

 اتصال2+1 6401733

 يف الفقه  )اختياري(                                                                حلقة حبث
                                    Research 

Seminar  

6401739 2 

 يف أصول الفقه   )اختياري(  حلقة حبث
Research Seminar 

6401743 2 

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

6401736 2 

 إجبارية واختيارية مقرراتالفصل الثالث: 

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر
 فقه اجلناايت والقضاء 

Criminal and Judiciary Jurisprudence 

 اتصال2+1 6401735

 التعارض والرتجيح
Contradiction (discrepancy) and Preference 

 اتصال2+1 6401744

 النظرايت الفقهية
Theories of Jurisprudence 

6401737 2 

 مقاصد الشريعة )اختياري(    
              Objectives of Shari’ah 

6401745 2 

 نصية   )اختياري( دراسات
 

6401738 2 


