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المحلي المستوى  علية تجمع بين األصالة والمعاصرة علىالريادة في بناء شخصية فقهية تفا
 لي.قليمي والدو إلاو 

هية وتقديم الحلول الفق ،الَملكة في فهم الشريعة اإلسالمية وأصولها امتميز لديهكوادر  إعداد
ودة وفًقا لمعايير الجوالعالمي،  واإلقليميلتلبية احتياجات المجتمع المحلي ، لمستجدات العصر

 . المحلية والدولية

على  رفد المجتمع المحلي والدولي واإلقليمي بكفاءات متميزة في علوم الشريعة اإلسالمية، قائمة
 .الوسطية واالعتدال

 

 إكساب الطالب جملة من القواعد واألحكام الشرعية المستنبطة من مصادرها التشريعية. .1

 تمكين الملكة الفقهية لدى الطالب إليجاد حلول للمسائل للقضايا المستجدة. .2

 ي.ترسيخ المنهج الوسطو  تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة في القضايا الشرعية والمجتمعية .3

 مية.مهارات البحثية باستخدام المصادر والمراجع األصيلة في الشريعة اإلسالإكساب الطالب ال .4

 

 التعريف بالقران الكريم وعلومه ومناهج المفسرين المعتبرين. .1
 السنة النبوية الشريفة ومصادرها. وفقعلوم الحديث الشريف وأصوله توضيح  .2
 تالوة القران الكريم بإتقان وفق أحكام وقواعد التجويد.تطبيق  .3
 العقيدة اإلسالمية وخصائصها الوسطية.تطبيق  .4
 استنباط األحكام الشرعية من مصادرها األصلية. .5

 الحلول للمستجدات وفق الفقه اإلسالمي وأصوله. إعداد .6
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ساعة معتمدة موزعة على  132الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص الشريعة من تتكون الخطة 
 النحو اآلتي:

 

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

ً%27ً20.45ًمتطلباتًالجامعةًأولاً

اً ً%21ً15.91ًمتطلباتًالكليةًثانيا

اً ً%84ً63.64ًمتطلباتًالتخصصًًثالثا

ً%132ً100ًالمجموع

 
 

 
9ً 1ً0ً ًًًالسنةًالفصلًًً

المجال   ُمستوى المادة  التسلســــل

 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز القسم 

 الشريعةقسم  ًًًًً
 والدراسات االسالمية

 شريعةال 

 

 المجال المعرفي رمز المجال
عدد الساعات المعتمدة في 

 الخطة الدراسية

 15 وعلوم القرآن الكريم والتالوةالتفسير  1
 15 الحديث وعلومه والسيرة النبوية 2
 12 واألديان  اإلسالميةالعقيدة  3
 6 أصول الفقه 4
 24 الفقه  5
 9 اإلسالميةالدراسات  6
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27*

 ساعة معتمدة (18)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ

 

 
 

 50511108 3 )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511104
 50511109 3 )اللغة االنجليزية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511105
 - 0 العربية )استدراكي( اللغة 50511108
  0 اإلنجليزية )استدراكي( اللغة 50511109
  0 الحاسوب )استدراكي( مهارات 50511110
  3 المجتمعية والمسؤولية الحياتية المهارات 50511205
 - 3 الوطنية التربية 50511206
 - 3 واالبتكار الريادة 50511305
 - 3 العسكرية العلوم 50511308

 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 9متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

  50511104 3 )اللغة العربية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
  50511105 3 )اللغة االنجليزية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
 - 3 النفس علم مبادئ 50521203
 - 3 االنسان حقوق  50521204
 - 3 اإلسالمية الثقافة 50531101
 - 3 الهاشمية والوصاية القدس تاريخ 50531205
  50511110 3 حاسوبية مهارات 50541103
 - 3 والبيئة التنمية 50541204
 - 3 والمجتمع الصحة 50541206
 - 3 اجنبية لغة 50541308
  50511110 3 الرقمية الثقافة 50541309
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 ساعة معتمدة 21ثانياً: متطلبات الكلية 
 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية اإلجبارية  .أ

 

  2 1 1 (1التالوة والحفظ ) 90111202
 90111202 2 1 1 (2التالوة والحفظ ) 90112105
 90112105 2 1 1 (3والحفظ )التالوة  90113204
    3 العقيدة اإلسالمية . إلىالمدخل  90131101
    3 (1فقه األحوال الشخصية ) 90151103
 90151102   3 (2فقه األحوال الشخصية ) 90152104
    3 اإلسالميالفقه  إلىالمدخل  90151101
    3 فقه الطهارة  90151202
    3 النحو والصرف  90171201

 21    
ً

 ساعة معتمدة 84متطلبات التخصص 

 ساعة معتمدة 72متطلبات التخصص اإلجبارية  .أ
 

 90151202  3 3   (1)   فقه العبادات 90152105
   3 3 فقه العقوبات في اإلسالم 90153107
   3 3 الشرعي اإلثباتفقه القضاء وطرق  90154209
   3 3 علوم القرآن الكريم 90111101
   3 3 مناهج المفسرين  90114207
   3 3 التفسير التحليلي 90113203
   3 3 القرآن الكريم تدوينه ورواياته 90112207
 90111101  3 3 إعجاز القرآن الكريم  90113106
   3 3  علوم الحديث 90122101
 90122101  3 3 قراءات في كتب السنة النبوية 90122202
   3 3 الحديث التحليلي 90123103
 90122202  3 3 تخريج األحاديث 90124104
   3 3 قراءات في السيرة النبوية 90122205
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 90131101  3 3 العقيدة اإلسالمية )األلوهية( 90131202
   3 3 العقيدة اإلسالمية )النبوات والسمعيات( 90132103
 90131202  3 3 علم األديان المقارن  90132204

90141201 
 (1علم أصول الفقه اإلسالمي )

 الحكم الشرعي والدالالت
3 3   

90142102 
 (2علم أصول الفقه اإلسالمي )

 مصادر التشريع اإلسالمي
3 3  90141201 

   3 3 فقه المعامالت المالية 90154108
 90152105  3 3 ( 2فقه العبادات ) 90152206
   3 3 نظم إسالمية  90163202
   3 3 دراسات في مقاصد التشريع اإلسالمي 90143103
 90132103  3 3 الفرق والمذاهب الفكرية   90134205
   3 3  دراسات في حقوق المرأة والطفل 90162201

    72 المجموع
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من  3متطلبات التخصص االختيارية: يختار الطالب  .ب
 

ً  3 3 الهدي النبوي والرقائق 90122106

ً  3 3 فقه الدعوة اإلسالمية باللغة اإلنجليزية 90163103

ً  3 3 قراءات في كتب العقيدة  90134206

ً  3 3 قواعد فقهية 90154212

ً  3 3 قضايا فقهية معاصرة 90154111

   15 المجموع
 

 ساعات معتمدة 9مواد مساندة  ج.
 

ً  3 3 تطبيقات نحوية 90171202

ً  3 3 والنذور اإليمانفقه  90152210

ً  3 3 أصول التربية اإلسالمية 90172103

   9 المجموع
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 - 3 90111101 إعجاز القرآن الكريم 90113106
 - 3  الحديث التحليلي 90123103

90143103 
دراسات في مقاصد التشريع 

 اإلسالمي
 3 

- 

 - 3  فقه العقوبات في اإلسالم 90153107

90173104 
فقه الدعوة اإلسالمية باللغة 

 االنجليزية
 3 

- 

 - 3  متطلب جامعة -

  18 المجموع
 

 - 90151102 3 (2فقه األحوال الشخصية ) 90152104
 -  3 علوم الحديث 90122101
 -  3 فقه الطهارة 90151202

أساليب البحث العلمي في العلوم  90162101 
 الشرعية

3  
- 

 - 90131101 3 العقيدة اإلسالمية )األلوهية( 90131202

90141201 
 علم أصول الفقه اإلسالمي 

 (الحكم الشرعي والدالالت)
3  

- 

  18 المجموع
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 - 90111202 1 (2لتالوة والحفظ )ا 90112105

90132103 
العقيدة اإلسالمية )النبوات 

 والسمعيات(
3 

90122101 - 

90142102 
علم أصول الفقه اإلسالمي  

 (مصادر التشريع اإلسالمي)
3 90141201 

- 

 - 90151202 3   الصالةفقه   90152105

 -  3 أصول التربية اإلسالمية 90172103
 -  3 متطلب كلية اختياري  

  16 المجموع
 

 

 - 90122101 3 قراءات في كتب السنة النبوية 90122202
 -  3 قراءات في السيرة النبوية 90122205
02013129 3 علم األديان المقارن  90132204  - 

 -  3 الزكاة والصوم والحجفقه  90152206

 -  3 متطلب جامعة 
 -  3 متطلب جامعة 

  16 المجموع
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 - 90111101 3 إعجاز القرآن الكريم 90113106

 -  3 الحديث التحليلي 90123103

 -  3 دراسات في مقاصد التشريع اإلسالمي 90143103

 -  3 فقه العقوبات في اإلسالم 90153107

 -  3 فقه الدعوة اإلسالمية باللغة االنجليزية 90173104

 -  3 متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

 - 90112105 1 (3التالوة والحفظ ) 90113204
 -  3 التفسير التحليلي 90113203

 -  3 فقه األيمان والنذور 90153210

 -  3 دراسات في حقوق المرأة والطفل 90162201

 -  3 متطلب جامعة 
 -  3 متطلب جامعة  

  16 المجموع
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02220129 3 تخريج األحاديث 90124104  - 
 -  3 فقه المعامالت المالية 90154108

 -  3 نظم إسالمية 90163202

 -  3 متطلب جامعة 

 -  3 متطلب جامعة 
  15 المجموع

 

02220129 3 مناهج المفسرين 90114207  - 
 -  3 الفرق والمذاهب الفكرية 90134205
 -  3 صول المحاكماتأالقضاء و  90174202

 -  3 متطلب جامعة 

 -  3 متطلب جامعة 
  15 المجموع
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)        علوم القرآن الكريم      90111101

علوم القرآن الكريم من حيث التعريف والنشأة والتاريخ والتدوين، وأهم مباحثه كالوحي وجمع القرآن 
الكريم وتدوينه وروايته، واألحرف السبعة والمكي والمدني والقراءات وترجمة القرآن والنسخ واإلعجاز 

كالعام والخاص والمطلق والمقيد، ورد الشبهات المثارة وما يتعلق بالمحكم والمتشابه ولطائف القرآن 
 حول مباحث هذا العلم.

 
 (90111101 ،المتطلب السابق:0،ع:1،ن:1)  (  1التالوة والحفظ )     90111202

أحكام و النون مراتب التالوة وأنواع اللحن وآداب التالوة، ومن األحكام أحكام النون الساكنة والتنوين و 
حفظ بلتكليف اوالنون والميم المشددتين، وأحكام القلقلة وأنواع المدود وأحكامها. وكذلك الميم الساكنة 

 يم.الجزأين التاسع والعشرين والثالثين وكذلك تالوة األجزاء الثمانية األولى من القرآن الكر 
 

   (90111202،المتطلب السابق: 0،ع:1،ن:1) ( 2التالوة والحفظ )     90112105
سابع وألقابها وصفاتها وتمييز المرقق من المفخم. وكذلك التكليف بحفظ الجزأين ال مخارج الحروف

 لكريم.اوالعشرين والثامن والعشرين وكذلك تالوة األجزاء التاسع إلى نهاية السادس عشر من القرآن 
 

  (90112105،المتطلب السابق: 0،ع:1،ن:1)  ( 3التالوة والحفظ )    90113204
ذ عن واالبتداء، وما يتفّرع عن الوقف من الروم واإلشمام، والتنبيه على الكلمات التي تش الوقف

رين القاعدة العامة في االبتداء. وكذلك التكليف بحفظ الجزأين الخامس والعشرين والسادس والعش
 وكذلك تالوة األجزاء السابع عشر إلى نهاية الرابع والعشرين من القرآن الكريم.
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   ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)   القرآن الكريم تدوينه وروايته     90112207

ا متاريخ وقصة القرآن الكريم مشتملة على محورين األول من حيث تدوينه والثاني روايته لتشمل 
نها فرق بييتعّلق بجمع القرآن الكريم في عهوده الثالث ومسألة األحرف السبعة وتحقيق القول فيها وال

 قراءةال طالقراءات، ثم ما يتعلق بعلم القراءات القرآنية من حيث التعريف بها ونشأتها وشرو  وبين
 قراءاتالصحيحة وما يتعلق بالقراءات الشاذة وحجيتها، والتعريف بالقراء العشر والرواة عنهم، وال

ات لقراءعن عن ااطالعشر المتواترة وأصولها، ثم التعريف بالرسم القرآني وقواعده ... ثم رد بعض الم
 القرآنية.

 
 (30411101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)إعجاز القرآن الكريم          01131069

مراحل التحّدي وتاريخ ظهور الكالم في اإلعجاز ونظريات ذلك والتعرف على وجه اإلعجاز عند 
لة كل بي وأمثوالعلمي والغيالقدماء والمحدثين، وبيان أنواع اإلعجاز البياني وأمثلته وحجمه والتشريعي 

 منها؛ وبيان وجه عد الوجوه األخرى المعاصرة  من اإلعجاز أم اللطائف القرآنية.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  مناهج المفسرين     90114207
ر التفسيبدراسة تاريخ التدوين في علم تفسير القرآن الكريم وضوابطه وأشهر مدارس التفسير؛ ابتداءا 

 ا فيها،وبيان معناه وكيفيته وأمثلته والتعريف بأشهر المؤلفات التي تخدمه ومنهج مؤلفيه بالمأثور
 ثله معوانتهاءا بالتفسير بالرأي المحمود وبيان معناه وضابطه وأشهر المؤلفات التفسيرية التي تم

 مناهج مؤلفيها فيها . 
 

 (90122101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)  قراءات في كتب السّنة      90122202
هو و  اإلسالميالب بالتراث الفكري األصيل الذي يمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع طال طبر ي

 السنة الشريفة، وذلك باختيار كتب منتقاة من الكتب الستة بحيث يتم قراءتها نصيا وحفظ بعض
 الب دربة ومراسطسناد، وبحيث يتشكل عند الأحاديثها والوقوف على اختصارات المحدثين في اإل

 في قراءة هذه الكتب.
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)التفسير التحليلي     90113203

إلى  تفسير سور مختارة من القرآن الكريم تفسيرا يتم الوقوف فيه على وحدة السور موضوعيا ويدخل
اتها اإلعجاز البالغي من خاللها وتوضيح هدايعمق مفرداتها وتحليلها ومناسباتها، وإبراز مظاهر 

 ها بالواقع المعاصر.طالتشريعية والفكرية ورب
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)               علوم الحديث     90122101
تصلح  القواعد التي يمكن من خاللها الحكم على السند والمتن وبيان أنواع األحاديث النبوية التي

 وأسباب ذلك ودراسة المصطلحات األولية لها. ومعرفة شروط قبول الرواة ومعرفةحجه من غيرها 
 كتب الرجال والجرح والتعديل.

 
  ( 90122202 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) تخريج األحاديث     90124104

حوال أرق معرفة طوكذا دراسة األسانيد و  رق تخريج األحاديث من مظاّنها القديمة والمعاصرة،طأهم 
ثة والتركيز على البرامج االلكترونية الحدي . بيقي عمليطالرجال والحكم على الحديث بأسلوب ت

 .اإلسنادوطريقة توظيفها في علم تخريج األحاديث وطرق الحكم على 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  قراءات في السيرة النبوية الّشريفة     90122205
، المكية محمـد، حياته قبل البعثة.  بعثته في سن األربعين دعوته في الفترةإرهاصات بعثة التعريف ب

، أهم تائجهاأبـرز األحداث في الفترة المكية، الهجرة: مفهومها ودالالتها.  غزوات الرسول: أسبابها ون
، نةلمديااألحـداث السياسية االقتصادية، واالجتماعية في الفترة المدنية، أسس عالقة الرسول بيهود 
يًا  ومرباألبعاد العلمية والمنهجية لدراسة أحداث السيرة النبوية، دراسة شخصية الرسول بوصفه زوجاً 

 وقائدًا، وعرض نماذج متنوعة من شمائله.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3 ،ن:3)    الهدي النبوي والرقائق   90122106
لقرآن في ضوء معطيات ااألحاديث المرققة للقلوب من كتب الزهد والرقاق واآلداب حيث يتم دراستها 

رورة واللغة والسنة النبوية واستخراج المواعظ والحكم واألحكام العملية وحفظ هذه األحاديث ولض
 .توظيفها في التدريس والخطابة
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     فقه العقوبات في اإلسالم    90153107

 بيانو ، أساليب الوقاية من الجريمةو  ،من حيث التعريف بها وبضرورتها وأهميتها اإلسالمالعقوبة في 
على  وإلقاء الضوء، مناسبة العقوبة للجريمةمدى و ، زيراالتعو  ،القصاص، و الحدود العقوبات: أقسام

 .حول العقوبات في اإلسالمالشبهات المثارة 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     أصول التربية اإلسالمية     90172103
في  ها، أساليبهاطأسسها، ووسائ ،أهدافها خصائصها، مفهومها مصادرها، :اإلسالميةأصول التربية 

 المختلفة اإلسالميةعبر عهود اآلمة  اإلسالميةاألهداف، وذكر بعض أئمة التربية  إلىالوصول 
 في التربية.  اإلسالمفي بناء رؤية  إسهاماتهموبيان مدى 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)علم النحو والصرف    90171201

 تنكير،الكالم وأقسامه من فعل واسم وحرف، وما يخص هذه األقسام من البناء واإلعراب والتعريف وال
لكتاب الشواهد واألمثلة من اوموضوع المرفوعات وأقسامها والمنصوبات وأقسامها وكذلك التوابع مع 

 والسنة وأشعار العرب. وعلم الصرف وما يتعلق به.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) اإلسالميةدراسة العقيدة  إلىالمدخل    90131101
ي ومنزلة العقيدة وبيان مصطلحاتها ومصادرها والمنهج الصحيح في التلق اإلسالميخصائص الدين 

نيد الفرق التي خالفت االعتقاد الصحيح وتف أبرزواالستدالل في باب العقيدة وتسليط الضوء على 
 الشبهات التي تثار حول العقيدة 

 
 ( 90131101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3العقيدة اإلسالمية علم االلهيات )    90131202

 أهلهج باهلل وفق من اإليمانعقيدة المسلم، وذلك ببيان أهمية األلوهية، وخصائص الدعوة إلى  يوضح
 السنة والجماعة، بعيدا عن الشرك ودوافعه، سعيا لنشر عقيدة التوحيد بين المسلمين.

  



 

 

 

F026, Rev. b 

Ref: Modified by Deans’ Council Session (18/2021-2022). Decision No: 02, Date 02/02/2022 

       Deans' Council Session (16/2019-2020), Decision No.: 10, Date: 23/03/2020  
15-19 

 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)   العقيدة اإلسالمية النبوات والسمعيات   90132103

كذلك و يسلط الضوء على مسألة )النبوات( التي تتضمن مباحث الرسل واألنبياء والرساالت السماوية، 
 خر.يسلط الضوء على مسألة )السمعيات( التي تتضمن مباحث عالم المالئكة وعالم الجن واليوم اآل

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)      قراءات في كتب العقيدة        90134205

لمراس مراجع أهل السنة في االعتقاد ليتم فهم المصطلحات العقدية والتدريب وا أهمقراءة نصية من 
ن الموجهة إلى العقيدة على فهم عبارة قدتمى علماء العقائد، ومعرفة منهجهم في رّد الطعو 

 .اإلسالمية
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    دراسات في مقاصد التشريع    90153108
 وخصائصها، وعالقتها بمصادر التشريع، تهاأهميو  والمصطلحات ذات الصلة، بيان حقيقة المقاصد

حاجيه الالضرورية و الشرعية: المقاصد وأقسام ، الشرعية خصائص المقاصد سالمي، وإيضاحاإل
 وتطبيقاتها العملية وآثارها الهامة.ومكمالتها، والتحسينية، 

 
  ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     المدخل إلى الفقه اإلسالمي   90151101

ي من واألطوار والمراحل التي مر بها الفقه اإلسالممفهوم الفقه اإلسالمي والشريعة اإلسالمية، 
قهية وخصائص التشريع اإلسالمي، والمدارس الفقهية، والمذاهب الف، عصر النبوة إلى وقتنا الحاضر

 ومصادر التشريع اإلسالمي التي اعتمد عليها كل مذهب وأسباب ذلك. األربعة،
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)      ( 1)فقه العبادات    90151201

 من حيث: الصالة المتعلقة بالمواضيع 
 ، وكيفية أدائها.وأنواعها ،ومكرهاتها ومبطالتها شروطها، وأركانها وسننها،
 . بأنواعه )سجود السهو، سجود التالوة(األذان واإلقامة، السجود 
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  ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) (     2فقه العبادات )   90152105
 بـ: المواضيع الخاصةيشمل 

 .اهومقادير ا، نصبتهوأهميته، وأنواع األموال التي تجب زكاتها، وأدلة وجوبها، وأفقه الزكاة؛ 
ه، ومبطالته، واألعذار الموجبة لإلفطار، ورخصسننه، و أركانه، و شروطه، و تعريفه،  ؛الصيامفقه 

 بعذر وبغير عذر.وكفارة اإلفطار في رمضان  ،وكيفية القضاء
كيفية و  ،سننهو  ،طهو شر وواجباته، و  ،أركانهتعريفه، والِحكم المترتبة عليه، وأنواعه، و فقه الحج؛ 

 ، ومبطالته.األداء
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     ( 1علم أصول فقه )    90141201
 يالوضعالحكم و وأنواعه،  الحكم التكليفي، وأقسامه؛ إلى علم األصول والحكم الشرعييعد مدخال 

نى، لمعنى، من الخاص والعام والمشترك، واستعمال اللفظ في المععلى ا. ومدلوالت اللفظ وأنواعه
 والتقليد. ، والتعارض والترجيحىوداللة اللفظ على المعنى، وكيفية داللة اللفظ على المعن

 
 اإلسالميمصادر التشريع  2علم أصول الفقه    90142102

 (90141201 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)

ة كل أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها، وبيان حقيق وأقسامها:، التشريع اإلسالمي توضيح أدلة
 مسائل التعارض وكيفية الترجيح بين األدلة.وأثره في الفقه واالستدالل، وضبط قسم وحجيته، 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)   الحديث التحليلي            90123103

 دراسة تحليلية لمجموعة من األحاديث المنتقاة، والتي تتوزع موضوعاتها في مجاالت شتى تفيد
عمل طلبة للإسنادا ومتنًا مع توجيه الالطالب في حياته العلمية والعملية، وتدرس هذه األحاديث بتوسع 

 بما فيها.
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)         القواعد الفقهية   90154212
 التاليين: المحورين حول المساق مفردات تدور

رق ها والفمقدمة عامة في التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها وأنواعها ومراتبها وأهمية دراست األول:
 .، والقواعد المقاصديةوبين الضابط، والنظرية الفقهية والقواعد األصوليةبينها 

 مقاصدها،التي عليها مدار الفروع الفقهية؛ كقاعدة األمور بالخمس، و دراسة القواعد الكلية  الثاني:
 العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير.اليقين ال يزول بالشك، الضرر يزال، 

 
  ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)      فقه المعامالت المالية     90154108

ن العقد وبيان أركاواآلثار المترتبة على ذلك، وضوابطه، التعريف بالمال، مفهومه، أهميته، أقسامه، 
، ، وعقود التوثيقاالستصناعو  ،السلمو البيع، وشروطه، ومبطالته، وبعض العقود المالية؛ كعقد 

 وأقسامه، وأدلة التحريم وخطورته.والصرف، وبيان الربا 
 

 ق:(،المتطلب الساب0،ع:3،ن:3حقوق المرأة والطفل في اإلسالم  )دراسات في     90162201
 وأهميته وأبرز حقوقه. مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم

 الحقوق التي كفلها اإلسالم في القران والسنة لحماية ورعاية الطفل.
اية واألعراف. وحق الطفل في الرعاية األسرية. وحق الطفل في الرعالفرق بين التشريع والقانون 

عالمية ية والاالجتماعية والصحية. واالتفاقية الدولية للطفل والشريعة اإلسالمية. وأهم المنظمات المحل
 التي تعمل على رعاية وحماية حقوق األطفال.

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    الشرعي  اإلثباتفقه القضاء وطرق     90153209
وطرق  وشروط القاضي ، وأنواعه،ة القضاءهميأ ، و والمصطلحات ذات الصلة تعريف القضاء

 القرائن وفق لإلثباتالطرق المعاصرة و  إثبات القضاء،ووسائل وطرق ، ومراقبته وعزله ،تنصيبه
 .( والتصوير وغيرها ... DNAكفحص ال ) القطعية؛
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  (1فقه األحوال الشخصية )   90151103
من  اجعقد الزو ثم بيان  الخطبة واآلثار المترتبة على ذلك، ؛مقدمات عقد الزواجيتضمن هذا المساق 

 بين الزوجين الخلع والتفريقو  ،الطالق :وطرق انحالل العقد ،وآثاره ،ومقوماته ،مفهومه حيث:
 والنفقة العدة والنسب والرضاع والحضانة منمترتبة على انحالل عقد الزواج اآلثار الو ... ، وأسبابه

 بين الفقه والقانون .بدراسة مقارنة وكل ذلك 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  (2الشخصية ) األحوالفقه    90152104
موانعه و  ،بالميراثحكام الفقهية المتعلقة األالحقوق المتعلقة بالتركة، و يتضمن هذا المساق تحديد 

الحمل و  ،والرد ،عوللواالعمريتان،  ؛صول المسائلأو وأسبابه، وكيفية توزيع الميراث على مستحقيه، 
 .حكامها ومقدارها والوصية الواجبةأوالمفقود كما تشمل الوصية و 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3الم )حقوق المرأة والطفل في اإلس    90162201

 وأهميته وأبرز حقوقه. موضوع مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالميتناول المساق 

 الحقوق التي كفلها اإلسالم في القران والسنة لحماية ورعاية الطفل.
اية الفرق بين التشريع والقانون واألعراف. وحق الطفل في الرعاية األسرية. وحق الطفل في الرع

عالمية ية واللشريعة اإلسالمية. وأهم المنظمات المحلاالجتماعية والصحية. واالتفاقية الدولية للطفل وا
 التي تعمل على رعاية وحماية حقوق األطفال.

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) فقه الطهارة  90151202

، أقسامه ؛يتناول هذا المساق تعريف الطهارة، وأقسامها، وكيفية الطهارة من النجاسات، المياه
، شروطمن حيث موجبات كل منهما، وال؛ والغسل به، والوضوءوأحكامه، وما يصح االستنجاء 

 لجبيرةا؛ كيفيته، وأحكامه، ومبطالته، والمسح على والمسح على الخفين ،داباآلو  السنن،و  ،ركاناألو 
 والتيمم؛ أسبابه، وكيفيته، ومبطالته.وأحكامها، 
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     والنذور اإليمانفقه   90153210
ه ثرة فياأليمان؛ تعريفها، ومشروعية اليمين، وأركانه، وأقسامه، والعوامل المؤ  ا المساقتناول هذي

  .هأقساموحكم الوفاء به، وأركانه، و  ،، وحكمهه؛ مفهومرالنذو وكفارته، والتلفيق في الكفارات، 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)     قضايا فقهية معاصرة 90154111
، استثمار أموال الزكاةك من أبواب متنوعة؛ مستجدةمعاصرة فقهية يتناول هذا المساق مسائل 

مة ، والعالوحقوق االبتكار الذهنّي، واالسم التجاريّ ، تجميل، وعمليات الالتبرع باألعضاءو التأمين، و 
 لطرحها.، وغير ذلك من مسائل معاصرة يرى مدرس المساق ضرورة التجارّية، واألسهم، والسندات

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)            سالميةإ نظم 90163202

مفهوم النظم اإلسالمية، وبيان مدى حاجة المجتمعات إلى النظم اإلسالمية، وأهم خصائصها، 
اعد ، وقو ةواإلداريحكام والقواعد المنظمة لمناحي حياة المسلم األخالقية واالجتماعية والسياسية األو 

 .بالقوانين الوضعيةالنظم  مقارنةو  ،العقوبات
 

 (90131202 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)           المقارن  األديانعلم      90132204
 .ومعتقداتها مبادئهاوبيان تاريخها دراستها و الوضعية  األديان أبرز

 
 (90132103 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)   الفرق والمذاهب الفكرية      90134205

 .عقائدهاودراستها تاريخيا وتسليط الضوء على مبادئها و الفرق والمذاهب الفكرية القديمة والمعاصرة 


