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: 
 .وشريعة عقيدة الحنيف الدين فهم في الوسطية معايير أعلى تحقيق في التميز

: 
وتبليغها  يهدف التخصص الى اعداد خريجين متميزين لديهم القدرة والكفاءة لفهم العقيدة اإلسالمية

 للناس.

:
 اإلسالمية.تلبية حاجة المجتمع المحلي من معلمي التربية  .1

ة القائمة والوعاظ المتفهمين لطبيعة الشريعة اإلسالمي ةتلبية حاجة وزارة األوقاف من األئم .2

 على الوسطية والحوار البناء والموعظة الحسنة.

 تلبية حاجة المجتمعات العربية من الوعاظ واألئمة ومدرسي الشريعة اإلسالمية.  .3

 لملتحقين في هذا البرنامج.ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفوس ا .4

 إبراز األبعاد التشريعية في اإلسالم. .5

 استقصاء واستنباط الجوانب التشريعية والدعوية في األدب الشرعي. .6

 سالمية.تنمية مهارات الملتحقين بالبرنامج في تدريس المباحث الدينية وفروع الدراسات اإل .7

 تزويد الدارسين بأسس القضاء الشرعي. .8

دة والشريعة العلمي والتفكير اإليجابي لدى الملتحقين في التخصص في إطار العقيتنمية التفكير  .9

 اإلسالمية.

عرفة في اكتساب الم ةتنمية القدرة على استخدام المراجع وامهات الكتب والمصادر األصلي .10

 والمهارات البحثية.

الطلبة ترسيخ مفهوم الوسطية واالعتدال والحوار البناء وقبول اآلخر في أذهان  .11
 وممارساتهم العملية.
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 يتعرف الطالب على فروع علوم العقيدة والشريعة اإلسالمية. .1

 أن يكون الطالب قادرا على الرجوع إلى مصادر المعرفة الشرعية. .2

 أن يكتسب الطالب مهارة فهم النص الشرعي " قرآن كريم وسنة نبوية. .3

 مناسبة من قواعد وخصائص العقيدة اإلسالمية.أن يتعرف الطالب جملة  .4

 أن يتعرف الطالب جملة مناسبة من الفتاوى واألحكام الشرعية مع أدلتها. .5

 أن يتقن الطالب قواعد وأحكام تجويد القرآن الكريم نظرياً وعملياً. .6

 ن يحفظ الطالب غيبا من سور وآيات القرآن الكريم خمسة أجزاء. .7

 ديث نبوي صحيح من األمهات نصا.ن يحفظ الطالب غيبا مئتي ح .8

 أن يتحلى الطالب بقيم اإلسالم األخالقية في التعامل والحوار مع اآلخرين. .9

 أن يكون الطالب قادراً على تبني المسائل الصحيحة في العقدية والشرعية. .10

 
 

 

ساعة معتمدة موزعة ..... 141..... من.. .....القانون.... تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 على النحو اآلتي:

 

 %20.45 27 متطلبات الجامعة أولً 

 ً  %15.91 21 متطلبات الكلية ثانيا

 ً  %56.82 75 متطلبات التخصص  ثالثا

 ً  %6.82 9 مواد مساندة رابعا

 %100 132 المجموع
 

 

 

            
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ
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 ساعة معتمدة( 132) لتخصص الشريعة اإلسالمية  االسترشادالخطة الدراسية 

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة

 - 3 العسكريةالعلوم  55011101
 - 3 مهارات حياتية 55011204 

 - 3 (1فقه األحوال الشخصية ) 31071101

 - 3 فقه العبادات 33053104  - 3 علوم القرآن الكريم 33011101

 - 3 العقيدة اإلسالمية )علم اإللهيات( 33032101  - 1 (1التالوة والحفظ) 33011202

 - 3 النحو والصرف 33071201  - 3 علوم الحديث 33022201

 -     55011108 3 1اللغة العربية  55011102

  - 3 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 33041101
   - 

     

  15 المجموع   16 المجموع

 السنة الثانية
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق س اسم المادة المادةرقم   المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة

 55011109 3 اللغة النجليزية 55011103  - 3 األساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 - 3 الريادة والبداع 55011306
 - 3 المدخل الى علم القانون 31011101 

 - 3 القرآن الكريم تدوينه ورواياته 33011204 

 - 3 قراءات في السيرة النبوية 33024105  - 1 2التالوة والحفظ  33012205

 - 3 قراءات في كتب السنة النبوية 33023102
 

 
اختيار مساق من مجموعة العلوم 

 الجتماعية 
3 - 

33044103 
( 1علم أصول الفقه اإلسالمي )
 الحكم الشرعي والدللت

3 - 
 

    

33032102 
العقيدة اإلسالمية )النبوات 

 والسمعيات(
3 - 

 
   

  15 المجموع   16 المجموع

 سنة الثالثةال
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة

 - 3 القانون الدولي العام 32061101  33012205 1 3التالوة والحفظ  33011205

 - 3 القضاء وطرق الثبات الشرعيفقه  31054204  - 3 الحديث التحليلي 33023203

33044104 
 2علم أصول الفقه اإلسالمي 

 )مصادر التشريع اإلسالمي(
3 33044103 

 33061203 
 3 دراسات في مقاصد التشريع السالمي

- 

 - 3 دراسات في حقوق المرأة والطفل 33062105  31011101 3 القانون الداري 32051201

 - 3 فقه المعامالت المالية  33051202  33011101 3 مناسبات النزول 33011206

 
اختيار مساق من متطلبات جامعة 

 العلوم اإلنسانية 
3  

 

 - 3 التفسير التحليلي 33011203

    

  18 المجموع   16 جموعالم

 لسنة الرابعةا
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق س اسم المادة رقم المادة

 33023102 3 تخريج األحاديث 33024104
 

33071202 
تاريخ الدعوة اإلسالمية باللغة 

 اإلنجليزية
3 

- 

 - 3 أصول التربية اإلسالمية 33071203  - 3 علم األديان المقارن 33034103

32041101 
النظم السياسية والقانون 

 الدستوري
3 - 

 
 31071101 3 (2فقه األحوال الشخصية ) 31072102

  3 الستراتيجية العسكرية في اإلسالم 33061204  - 3 نظام الحكم في اإلسالم 33053208

 - 3 العالقات الدولية في اإلسالم  31054101
 

 
متطلب جامعة في مجال العلوم 

 التكنولوجية
3  

 
اختيار مساق من مجموعة 

 التخصص الختياري 
3  

 
    

  15 المجموع   18 المجموع
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 وصف المساقات

 

  ( 3301101)  علوم القرآن الكريم 

والنشأة والتاريخ والتدوين، وأهم مباحثه يبحث هذا المساق في علوم القرآن الكريم من حيث التعريف 

كالوحي وجمع القرآن الكريم وتدوينه وروايته، واألحرف السبعة والمكي والمدني والقراءات وترجمة 

القرآن والنسخ واإلعجاز وما يتعلق بالمحكم والمتشابه ولطائف القرآن كالعام والخاص والمطلق 

 ذا العلم.والمقيد، ورد الشبهات المثارة حول مباحث ه

 

  (33011202(  )1التالوة والحفظ )

ألحكام االب بمراتب التالوة وأنواع اللحن وآداب التالوة، ومن طيحتوي هذا المساق على تعريف ال

قلة وأحكام القل أحكام النون الساكنة والتنوين والنون وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين،

ك تالوة وكذلك التكليف بحفظ الجزأين التاسع والعشرين والثالثين وكذلوأنواع المدود وأحكامها. 

 األجزاء الثمانية األولى من القرآن الكريم.

 

  (33012205( )2التالوة والحفظ )  

خم. وكذلك بمخارج الحروف وألقابها وصفاتها وتمييز المرقق من المفيحتوي هذا المساق على التعريف 

لى نهاية إالسابع والعشرين والثامن والعشرين وكذلك تالوة األجزاء التاسع التكليف بحفظ الجزأين 

 السادس عشر من القرآن الكريم.

 

 (  33011205( )3التالوة والحفظ )

ى الكلمات التي بالوقف والبتداء، وما يتفّرع عن الوقف من الروم واإلشمام، والتنبيه عليعّرف المساق 

سادس بتداء. وكذلك التكليف بحفظ الجزأين الخامس والعشرين والتشذ عن القاعدة العامة في ال

 م.والعشرين وكذلك تالوة األجزاء السابع عشر إلى نهاية الرابع والعشرين من القرآن الكري

 

 ( 33011204القرآن الكريم تدوينه وروايته )

ن مرين األول يحتوي هذه المساق على التعّرف على تاريخ وقصة القرآن الكريم مشتملة على محو

لة األحرف حيث تدوينه والثاني روايته لتشمل ما يتعلّق بجمع القرآن الكريم في عهوده الثالث ومسأ

قرآنية من حيث السبعة وتحقيق القول فيها والفرق بينها وبين القراءات، ثم ما يتعلق بعلم القراءات ال

تعريف القراءة الصحيحة وما يتعلق بالقراءات الشاذة وحجيتها، وال طالتعريف بها ونشأتها وشرو

لقرآني وقواعده ابالقراء العشر والرواة عنهم، والقراءات العشر المتواترة وأصولها، ثم التعريف بالرسم 

 اعن عن القراءات القرآنية.ط... ثم رد بعض الم

 

  (33011206 مناسبات النزول )
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أهمية ب النزول من حيث تحديد ما يدخل تحت المصطلح وما ل يدخل ، وموضوع هذا المساق هو أسبا

وطريق  هذا العلم ، وجهود العلماء في خدمته والوقوف مع كتاب أسباب النزول للواحدي نموذجا  ،

لوقوف على معرفة األسباب وصيغها ، وبيان أهمية تطبيق أحكام المحدثين عليها من حيث الرواية ، وا

لنازل اكحكم تعدد األسباب والنازل واحد ،تعدد  وضع عليها ، وبيان بعض أحكامهاأمثلة لدخول ال

تفسير والسبب واحد ، ومسألة عموم اللفظ وخصوص السبب ، ومن ثم الوقوف على أثر األسباب في ال

ة والعقوبات بيقية لألسباب في أبواب الدين ؛ العبادات والمعامالت وشؤون األسرط، ثم دراسة أمثلة ت

 ، والعقائد . 

 

  ( 33023102قراءات في كتب السنّة ) 

صادر مالب بالتراث الفكري األصيل الذي يمثل المصدر الثاني من طال طبيحتوي هذه المساق على ر

تم قراءتها باختيار كتب منتقاة من الكتب الستة بحيث يالتشريع السالمي وهو السنة الشريفة، وذلك 

الب طلانصيا وحفظ بعض أحاديثها والوقوف على اختصارات المحدثين في اإلسناد، وبحيث يتشكل عند 

 دربة ومراس في قراءة هذه الكتب.

 

 ((33011203التفسير التحليلي 

حدة السور وتفسيرا يتم الوقوف فيه على يحتوي هذا المساق على تفسير سور مختارة من القرآن الكريم 

ن خاللها مموضوعيا ويدخل إلى عمق مفرداتها وتحليلها ومناسباتها، وإبراز مظاهر اإلعجاز البالغي 

 ها بالواقع المعاصر.طوتوضيح هداياتها التشريعية والفكرية ورب

 

   (33022201)  علوم الحديث 

ان أنواع مكن من خاللها الحكم على السند والمتن وبييتضمن هذه المساق على دراسة القواعد التي ي

معرفة واألحاديث النبوية التي تصلح حجه من غيرها وأسباب ذلك ودراسة المصطلحات األولية لها. 

 شروط قبول الرواة ومعرفة كتب الرجال والجرح والتعديل.

 

  ( 33024104تخريج األحاديث  ) 

ألسانيد األحاديث من مظانّها القديمة والمعاصرة، وكذا دراسة ارق تخريج طيبين هذا المساق أهم 

 بيقي عملي.طرق معرفة أحوال الرجال والحكم على الحديث بأسلوب تطو

 

  ( 33024105قراءات في السيرة النبوية الّشريفة  ) 

بعين دعوته األرإرهاصات بعثة محمـد ، حياته قبل البعثة.  بعثته في سن يحتوي المساق على التعريف ب

ات الرسول: في الفترة المكية، أبـرز األحداث في الفترة المكية، الهجرة: مفهومها ودللتها.  غزو

، أسس عالقة أسبابها ونتائجها، أهم األحـداث السياسية القتصادية، والجتماعية في الفترة المدنية

ة شخصية الرسول حداث السيرة النبوية، دراسالرسول بيهود المدينة، األبعاد العلمية والمنهجية لدراسة أ

 بوصفه زوجاً ومربياً وقائداً، وعرض نماذج متنوعة من شمائله.
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 ( 33023025الهدي النبوي والرقائق ) 

 ا وحفظها.يتعلق المساق باألحاديث المرققة للقلوب من كتب الزهد والرقاق واآلداب حيث يتم دراسته

 

 

 (  3105202فقه العقوبات في اإلسالم  )  

اسبتها يعرف هذا المساق بالعقوبة في السالم من حيث التعريف بها وبضرورتها وأهميتها ومدى من

د الكفارات، الحدو للجريمة، وبأقسامها من حيثيات مختلفة ثم تفصيل الكالم في أنواعها بحسب الجرائم:

 حولها.القصاص والدية التعزير. وإلقاء الضوء على بعض الشبهات المثارة 

 

 (  33071203أصول التربية اإلسالمية ) 

 أسسها، اهدافها، خصائصها، مفهومها مصادرها، يعرف هذا المساق بأصول التربية السالمية:

ود اآلمة ها، ـأساليبها في الوصول الى األهداف، وذكر بعض أئمة التربية السالمية عبر عهطووسائ

 السالمية المختلفة.

 

 ( 33071201علم النحو والصرف ) 

اإلعراب يعرف هذا المساق بالكالم وأقسامه من فعل واسم وحرف، وما يخص هذه األقسام من البناء و

الشواهد  والتعريف والتنكير، وموضوع المرفوعات وأقسامها والمنصوبات وأقسامها وكذلك التوابع مع

 صرف وما يتعلق به.واألمثلة من الكتاب والسنة وأشعار العرب. وعلم ال

 

 (  33032101العقيدة اإلسالمية علم االلهيات )

ائص الدعوة هذا المساق من أهم المساقات التي توضح عقيدة المسلم، وذلك ببيان أهمية األلوهية، وخص

قيدة التوحيد عإلى اليمان باهلل وفق منهج اهل السنة والجماعة، بعيدا عن الشرك ودوافعه، سعيا لنشر 

 المسلمين.بين 

 

 (  33032102العقيدة اإلسالمية النبوات والسمعيات) 

لسماوية، االمساق يسلط الضوء على مسألة )النبوات( التي تتضمن مباحث الرسل واألنبياء والرسالت 

اليوم وكذلك يسلط الضوء على مسألة )السمعيات( التي تتضمن مباحث عالم المالئكة وعالم الجن و

 اآلخر.
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 (  330612003مقاصد التشريع ) دراسات في 

ضافة لذكر إالمساق يبين للطالب أهمية المقاصد الشرعية، وذلك ببيان حقيقة المقاصد وذكر تعريفها، 

العملية  الخصائص المتعلقة بالمقاصد، وبيان المقاصد الضرورية وإلحاجيه والتحسينية، وتطبيقاتها

 وآثارها الهامة.

 

 ( 33044104 التشريع االسالمي )مصادر  2علم أصول الفقه 

ف فيها، وبيان يحتوي هذا المساق على توضيح أنواع األدلة، وأنها نوعان: أدلة متفق عليها، وأدلة مختل

 دلة.حقيقة كل نوع وأثره في الفقه والستدلل، وضبط مسائل التعارض وكيفية الترجيح بين األ

 

 ( 33044104المدخل إلى الفقه اإلسالمي ) 

من النبوة زبيان مصادر التشريع والفقه اإلسالمية، بذكر أطواره ومراحله من  هذا المساق على يحتوي

ستمر مرورا بزمن الخلفاء الراشدين والصحابة والتعرف على خصائص التشريع في عهد التابعين وي

 ذلك إلى عصرنا الحاضر.

 

 (  33053104فقه العبادات  ) 

 الخاصة بالطهارة والصالة مثل: يتناول المساق دراسة بعض المواضيع

 لطهارة، الوضوء، المسح على الخفين، الجبائر والعصائب، الغسل والتيمم.ا    .1

 لصالة: شروطها، وأركانها وسننها، ومكرهاتها ومبطالتها. وأنواعها.ا    .2

 ألذان واإلقامة، السجود بأنواعه )سجود السهو، سجود التالوة(.ا    .3

 ، الزكاة: تعريفه، أركانه شروطهتعريفه، شروطه، أركانه، سننه، مبطالتهالصيام:     .4

 

   (33044103 ( )1علم أصول فقه )

ي والوضعي. يتناول هذا المساق مدخالً إلى علم األصول والحكم الشرعي، ومعرفة أقسام الحكم التكليف

اللفظ على  ي المعنى، ودللةومدلولت اللفظ للمعنى، من الخاص والعام والمشترك، واستعمال اللفظ ف

 المعنى، وكيفية دللة اللفظ على المعنى.

 

    (33023203الحديث التحليلي )

اتها في دراسة تحليلية لمجموعة من األحاديث المنتقاة، والتي تتوزع موضوعيحتوي هذا المساق على

ومتناً مع  بتوسع إسنادامجالت شتى تفيد الطالب في حياته العلمية والعملية، وتدرس هذه األحاديث 

 توجيه الطلبة للعمل بما فيها.

 

  ( 33063105) القواعد الفقهية 

 التاليين: المحورين حول ساقالم مفردات تدور
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مقدمة عامة في التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها وأنواعها ومراتبها وأهمية دراستها والفرق  األول:

 والقواعد األصوليةبينها وبين الضابط، والنظرية الفقهية 

مقاصدها، دراسة جملة من القواعد الكلية التي عليها مدار الفروع الفقهية؛ كقاعدة األمور ب الثاني:

يقة، إذا تعذرت والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ل لأللفاظ والمعاني، األصل في الكالم الحق

 .الحقيقة يصار إلى المجاز، إعمال الكالم أولى من إهماله

 

   (331053101العالقات الدولية في اإلسالم ) 

قات الدولية يتناول المساق موضوع العالقات الدولية في اإلسالم من حيث األسس التي تقوم عليها العال

قت السلم، في اإلسالم، وأسس تنظيم العالقات بين الدول وقت السلم، واألصل في العالقات الدولية و

لدولية وقت ايادة في اإلسالم، المعاهدات والصلح، أسس تنظيم العالقات دار اإلسالم ودار الحرب، الس

ص الحرب، مشروعية الحرب ودوافعها، إعالن الحرب وقواعدها، إنهاء الحرب وأثرها في األشخا

 .واألموال

 

 

 

 

 ( 33051202فقه المعامالت المالية ) 

ى ذلك، الملك أقسامه، واآلثار المترتبة عليتناول هذا المساق إلى التعريف بالمال، مفهومه، أهميته، 

يوع وآثارها، وأنواعه، مصادر اللتزام في الفقه اإلسالمي، البيع، مفهومه، أركانه، شروطه أنواع الب

 .فسخ البيع وانفساخه، مفهومه، أركانه، شروطه، آثاره، الستصناع مفهومه، أركانه، شروطه

 

   (33062105حقوق المرأة والطفل في اإلسالم )

 وأهميته وأبرز حقوقه. يتناول المساق موضوع مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم

 الحقوق التي كفلها اإلسالم في القران والسنة لحماية ورعاية الطفل.

لرعاية الفرق بين التشريع والقانون واألعراف. وحق الطفل في الرعاية األسرية. وحق الطفل في ا

محلية والعالمية والتفاقية الدولية للطفل والشريعة اإلسالمية. وأهم المنظمات الالجتماعية والصحية. 

 التي تعمل على رعاية وحماية حقوق األطفال.

 

  ( 31045204فقه القضاء وطرق االثبات الشرعي ) 

في  يتضمن هذا المساق تعريف القضاء، واهميته، وأنواعه ،وشروط القاضي، ووسائل وطرق الثبات

 الشرعية . القضايا

 


