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مي شخصية فقهية تفاعلية تجمع بين األصالة والمعاصرة على المستوى المحلي واإلقليالريادة في بناء 
 والدولي.

 

 

مستجدات لإعداد كوادر متميزة لديها الَملكة في فهم الشريعة اإلسالمية وأصولها، وتقديم الحلول الفقهية 
 لدولية.وفًقا لمعايير الجودة المحلية واالعصر، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي، 

 

 

عية، رفد المجتمع المحلي والدولي واإلقليمي بكفاءات متميزة في الفقه وأصوله متمكنة من العلوم الشر 
 قائمة على الوسطية واالعتدال.

 

 

 التشريعية. مصادرهاإكساب الطالب جملة من القواعد واألحكام الشرعية المستنبطة من  .1
 تمكين الملكة الفقهية لدى الطالب إليجاد حلول للقضايا المستجدة. .2
 تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة الشرعية والمجتمعية بمنهج وسطي. .3
 .ةجع األصيلة في الشريعة اإلسالميإكساب الطالب المهارات البحثية باستخدام المصادر والمرا .4

 

 
 

 

 التعريف بالفقه وأصوله وعلومه في مجاالته المختلفة. .1

لقانونية فهم السياسة الشرعية وعلومها وأحكامها والعالقة بينها وبين الفقه اإلسالمي والدراسات ا .2
 الشرعية.

مي والعقيدة اإلسالمية وفق مصادر التشريع اإلسالتوضيح علوم القرآن الكريم والحديث الشريف  .3
 بمنهج وسطي.

 تطبيق تالوة القرآن الكريم بإتقان وفق أحكام وقواعد التجويد. .4

 استنباط األحكام الشرعية من مصادرها األصلية بمنهج علمي بحثي. .5

ع إعداد الحلول للمستجدات وفق الفقه اإلسالمي وأصوله والقواعد الفقهية ومقاصد التشري .6
 اإلسالمي.
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 132 من الفقه وأصولهتتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص 
 

 %20.45 27 متطلبات الجامعة أوالً 

 %15.91 21 متطلبات الكلية ثانياً 

 64.44 84 متطلبات التخصص ثالثاً 

132 100% 
 

 

 

         2  9 
 رمـــز الُكلية  التخصصرمـــز   المعرفـي المجال  المساقُمستوى   لالتسلســــ

         

 

0   
 15 العبادات والمعامالت المالية  1

 9 األحوال الشخصية ومناهج البحث 2

3 
القضاء، نظام الحكم، العالقات الدولية، (السياسة الشرعية 

 15 العقوبات(

 18 أصول الفقه والفقه المقارن والقواعد الفقهية 4

 3 اللغة العربية )تطبيقات نحوية( 5

 3 التفسير وعلوم القرآن 6

 3 الحديث وعلومه 7

 3 الدراسات القانونية  8

 6 العقيدة اإلسالمية 9
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 ساعة معتمدة (18)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  أ.
 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

 50511108 3 )اللغة العربية ( 1مهارات االتصال والتواصل  50511104
 50511109 3 )اللغة االنجليزية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511105
 - 0 اللغة العربية استدراكي 50511108

 - 0 االنجليزية استدراكياللغة  50511109

 - 0 مهارات الحاسوب استدراكي 50511110

  3 المهارات الحياتية والمسؤولية المجتمعية 50511205
 - 3 التربية الوطنية 50511206
  3 الريادة واالبتكار 50511305
 - 3 العلوم العسكرية 50511308

 

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

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

 3 اللغة العربية() 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
50511104 
 )س(

 3 اللغة االنجليزية() 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
50511105 
 )س(

 - 3 مبادئ علم النفس 50521203

 - 3 حقوق اإلنسان 50521204

 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101

 - 3 تاريخ القدس والوصاية الهاشمية 50531205

 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103

 - 3 التنمية والبيئة  50541204

 - 3 الصحة والمجتمع 50541206

 - 3 لغة أجنبية  50541308

 )س( 50511110 3 الثقافة الرقمية 50541309
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 ساعة معتمدة( 21)تطلبات م أ.
 

اسم 

  2 1 1 (1التالوة والحفظ ) 90261102
 90261102 2 1 1 (2التالوة والحفظ ) 90262203
 90262203 2 1 1 (3التالوة والحفظ ) 90263204
902 10119    3 3 المدخل الى العقيدة اإلسالمية  
   3 3 علوم القرآن الكريم 90261101
   3 3 علوم الحديث  90271101
   3 3 المدخل الى الفقه اإلسالمي 90211101
   3 3 قراءات في السيرة النبوية  90272202
   3 3 النحو والصرف  50521205

2121
 
 

84
 

 ( ساعة معتمدة69متطلبات التخصص اإلجبارية ) أ.
 

اسم 

   3 3 فقه الطهارة 90211202
 90211202  3 3 فقه الصالة 90212103
   3 3 فقه الزكاة والصوم والحج 90212204
   3 3 (1المعامالت المالية )فقه  90213107
 90213107  3 3 (2فقه المعامالت المالية ) 90214108
   3 3 (1فقه األحوال الشخصية ) 90221201
902  3 3 (2فقه األحوال الشخصية ) 90222102 01221  
أساليب البحث العلمي في العلوم  90223203

   3 3 الشرعية
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90234205 
فقه القضاء وطرق االثبات 

 90211101  3 3 الشرعي

   3 3 السياسة الشرعية 90232201
   3 3 العالقات الدولية في اإلسالم 90233102
   3 3 فقه العقوبات في اإلسالم 90233104

 90291101  3 3 الفرق واألديان 90293203
 

90242101 
اإلسالمي علم أصول الفقه 

 90211101  3 3 التشريع اإلسالمي  مصادر

    90243102  
 علم أصول الفقه اإلسالمي 

 90211101  3 3 الحكم الشرعي والدالالت

90244103 
اصول الفقه االجتهاد والتقليد 

 90242101  3 3 والتعارض والترجيح 

90233103 
دراسات في مقاصد التشريع 

   3 3 اإلسالمي

   3 3 القواعد الفقهية 90244204
 90243102  3 3 مسائل في الفقه المقارن  90244205
 90291101  3 3 العقيدة اإلسالمية 90292102
   3 3 فقه األيمان والنذور 90212205

 90242101  3 3 قراءات في كتب أصول الفقه 90244206

 90271101  3 3 تخريج األحاديث 90274104

69
 

 الساعات المعتمدة *
 ( ساعات معتمدة من المساقات اآلتية:3الطالب )متطلبات التخصص االختيارية: يختار  ب.

 

اسم 

   3 3 فقه األطعمة واألشربة والذبائح 90212106
   3 3 أحاديث األحكام 90273102
 90291101  3 3 قراءات في كتب العقيدة 90294203
90243102      3 3 قضايا فقهية معاصرة 90214107  
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   3 3 فقه الدعوة والخطابة 90293104
3

 

 ( ساعة معتمدة12مواد مساندة ) ج.
 

اسم 

   3  3 تطبيقات نحوية 50521206
   3  3 آيات األحكام  90263102
 90271101  3  3 الحديث التحليلي  90273203
   3  3 فقه القانون المدني األردني 90283201

12

 الساعات المعتمدة *
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   1 (1التالوة والحفظ ) 90261102
   3 الكريمعلوم القرآن  90261101
   3 المدخل الى العقيدة اإلسالمية  90291101
   3 علوم الحديث  90271101
   3 المدخل الى الفقه اإلسالمي 90211101

   3 إجباري  متطلب جامعة 
  16 المجموع

 

902 01221  
 تعديل الرمز

 (1فقه األحوال الشخصية )
3   

   3 فقه الطهارة 90211202
   3 تطبيقات نحوية 50521206

   3 النحو والصرف  50521205
   3 إجباري  متطلب جامعة 

   15 المجموع
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  90211202 3 فقه الصالة 90212103
  90221201 3 (2فقه األحوال الشخصية ) 90222102

90242101 
 اإلسالمي )مصادرعلم أصول الفقه 
  (التشريع اإلسالمي

 
3 90211101 

 
 

  90291101 3 العقيدة اإلسالمية 90292102
   3 متطلب تخصص اختياري  
   3 إجباري  متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

   3 قراءات في السيرة النبوية  90272202
   3 فقه الزكاة والصوم والحج 90212204
   3 السياسة الشرعية 90232201
   3 فقه األيمان والنذور 90212205

   3 جامعة إجباري متطلب  
  90261102 1 (2التالوة والحفظ ) 90262203

   16 المجموع
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   3 (1فقه المعامالت المالية ) 90213107
   3 اإلسالمالعالقات الدولية في  90233102
   3 فقه العقوبات في اإلسالم 90233104

    90243102  
 علم أصول الفقه اإلسالمي 

  90211101 3 (الحكم الشرعي والدالالت)

   3 دراسات في مقاصد التشريع اإلسالمي 90233103
   3 اختياري  متطلب جامعة 

  18 المجموع
 

 
 

أساليب البحث العلمي في العلوم  90223203
   3 الشرعية

  90291101 3 الفرق واألديان 90293203
  90271101 3 الحديث التحليلي  90273203
   3 فقه القانون المدني األردني 90283201

  90262203 1 (3التالوة والحفظ ) 90263204
   3 إجباري  متطلب جامعة 

   16 المجموع
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  90213107 3 (2فقه المعامالت المالية ) 90214108

90244103 
صول الفقه االجتهاد والتقليد والتعارض أ

  90242101 3 والترجيح 

  90271101 3 تخريج األحاديث 90274104
    3 آيات األحكام  90264102

   3 اختياري  متطلب جامعة 
  15 المجموع

 

 

  90211101 3 فقه القضاء وطرق االثبات الشرعي 90234205
   3 القواعد الفقهية 90244204
  90243102 3 مسائل في الفقه المقارن  90244205
  90242101 3 قراءات في كتب أصول الفقه 90244206

   3 إجباري  متطلب جامعة 
   3 اختياري  متطلب جامعة 

   18 المجموع

 

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.:  Deans Council Session (07/2022-2023), Decision No.: 06, Date: 17/10/2022 
 

12-19 
 

 

 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:1،ن:1)    (1التالوة والحفظ )     90261102

وأحكام  مراتب التالوة وأنواع اللحن وآداب التالوة، ومن األحكام أحكام النون الساكنة والتنوين والنون 
ف بحفظ التكليالميم الساكنة والنون والميم المشددتين، وأحكام القلقلة وأنواع المدود وأحكامها. وكذلك 

 الجزأين التاسع والعشرين والثالثين وتالوة األجزاء الثمانية األولى من القرآن الكريم.
 

 (  90261102،المتطلب السابق: 0،ع:1،ن:1)   ( 2التالوة والحفظ )   90262203

السابع مخارج الحروف وألقابها وصفاتها وتمييز المرقق من المفخم. وكذلك التكليف بحفظ الجزأين 
 م.والعشرين والثامن والعشرين وكذلك تالوة األجزاء التاسع إلى نهاية السادس عشر من القرآن الكري

 
 

 ( 90262203،المتطلب السابق: 0،ع:1،ن:1)    (3التالوة والحفظ ) 90263204 

لقاعدة عن ا الوقف واالبتداء، وما يتفّرع عن الوقف من الروم واإلشمام، والتنبيه على الكلمات التي تشذ
وة العامة في االبتداء. وكذلك التكليف بحفظ الجزأين الخامس والعشرين والسادس والعشرين وكذلك تال

 األجزاء السابع عشر إلى نهاية الرابع والعشرين من القرآن الكريم.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3المدخل الى العقيدة االسالمية )   90291101

ومنزلة العقيدة وبيان مصطلحاتها ومصادرها والمنهج الصحيح في التلقي  خصائص الدين االسالمي
ا واالستدالل في باب العقيدة وبيان أركان اإليمان، مع تسليط الضوء على أهمية األلوهية، وأركانه

 وخصائصها وفق منهج أهل السنة والجماعة ورد الشبهات عنها.
  

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3علوم القرآن الكريم  )    90261101

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

ارة العام والخاص والمطلق والمقيد، ورد الشبهات المثوما يتعلق بالمحكم والمتشابه ولطائف القرآن ك
 حول مباحث هذا العلم.
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)      علوم الحديث  90271101

حجه  القواعد التي يمكن من خاللها الحكم على السند والمتن وبيان أنواع األحاديث النبوية التي تصلح
المصطلحات األولية لها. ومعرفة شروط قبول الرواة ومعرفة كتب من غيرها وأسباب ذلك ودراسة 

 الرجال والجرح والتعديل.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)       المدخل إلى الفقه اإلسالمي     90211101

دين مصادر التشريع والفقه اإلسالمي، بذكر أطواره ومراحله من زمن النبوة مرورا بزمن الخلفاء الراش
 والصحابة والتعرف على خصائص التشريع في عهد التابعين ويستمر ذلك إلى عصرنا الحاضر.

 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)          في السيرة النبوية قراءات 90272202

ية، التعريف بإرهاصات بعثة محمـد، حياته قبل البعثة.  بعثته في سن األربعين دعوته في الفترة المك
ا، أهم األحداث في الفترة المكية، الهجرة: مفهومها ودالالتها.  غزوات الرسول: أسبابها ونتائجهأبـرز 

نة، األحـداث السياسية االقتصادية، واالجتماعية في الفترة المدنية، أسس عالقة الرسول بيهود المدي
بيًا بوصفه زوجًا ومر  األبعاد العلمية والمنهجية لدراسة أحداث السيرة النبوية، دراسة شخصية الرسول

 وقائدًا، وعرض نماذج متنوعة من شمائله.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)النحو والصرف   50521205

، الكالم وأقسامه من فعل واسم وحرف، وما يخص هذه األقسام من البناء واإلعراب والتعريف والتنكير
 توابع مع الشواهد واألمثلة من الكتابوموضوع المرفوعات وأقسامها والمنصوبات وأقسامها وكذلك ال

 والسنة وأشعار العرب. وعلم الصرف وما يتعلق به.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) الطهارة فقه 90211202

، وأقسامها، وكيفية الطهارة من النجاسات، المياه؛ أقسامه، وأحكامه، وما يصح   مفهومها الطهارة
حيث موجبات كل منهما، والشروط، واألركان، والسنن، واآلداب، االستنجاء به، والوضوء والغسل؛ من 

، والمسح على الخفين؛ كيفيته، وأحكامه، ومبطالته، والمسح على الجبيرة وأحكامها، والتيمم؛ أسبابه
 وكيفيته، ومبطالته.
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 (90211202،المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3الصالة )فقه  90212103

 حيث: شروطها، وأركانها وسننها، ومكرهاتها ومبطالتها، وأنواعها، المواضيع المتعلقة بالصالة من
 وكيفية أدائها. األذان واإلقامة، السجود بأنواعه )سجود السهو، سجود التالوة(.

  
  ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3فقه الزكاة والصوم والحج   )  90212204

، لة وجوبهااألموال التي تجب زكاتها، وأد فقه الزكاة؛ وأهميته، وأنواع بيان المواضيع الخاصة بـ:
ة ؛ تعريفه، وشروطه، وأركانه، وسننه، ومبطالته، واألعذار الموجبالصيامفقه  وأنصبتها، ومقاديرها.

فقه الحج؛ تعريفه،  إلفطار في رمضان بعذر وبغير عذر.لإلفطار، ورخصه، وكيفية القضاء، وكفارة ا
 .كانه، وواجباته، وشروطه، وسننه، وكيفية األداء، ومبطالتهوالِحكم المترتبة عليه، وأنواعه، وأر 

 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  (  1فقه المعامالت المالية )    90213107

مصادر  أقسامه، واآلثار المترتبة على ذلك، الملك وأنواعه،وقواعده، التعريف بالمال، مفهومه، أهميته، 
وآثاره،  فسخ البيع وانفساخه،االلتزام في الفقه اإلسالمي، البيع، مفهومه، أركانه، شروطه أنواع البيوع 

 ناع.االستصوالخيارات، واآلثار المترتبة عليها، وأنواع أخرى من المعامالت؛ كاإلجارة والرهن، و 
 

 :(90213107،ع: 3،ن:3(      )2المعامالت المالية ) فقه 90214108

 واإلجارةستثمار أموال الزكاة، والتأمين، دراسة مسائل فقهية معاصرة مستجدة من أبواب متنوعة؛ كا
تجارّية، المنتهية بالتمليك، وبطاقات االئتمان، وحقوق االبتكار الذهنّي، واالسم التجارّي، والعالمة ال

 وغير ذلك من مسائل مالية معاصرة. واألسهم، والسندات،
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  (  1فقه األحوال الشخصية )    90221201

حوال الشخصية وعقد الزواج مفهومه ومقوماته وآثاره وطرق انحالل العقد فقه األ بيان موضوعات
الرضاع الزواج. العدة والنسب و الطالق الخلع والتفريق ...، كما تشمل اآلثار المترتبة على انحالل عقد 

 والحضانة والنفقة وكل ذلك بين الفقه والقانون.
 

 (90221201،المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3) ( 2فقه االحوال الشخصية )    90222102

ميراث تحديد األحكام الفقهية المتعلقة بالميراث من حيث التعريف والحقوق المتعلقة بالتركة وموانع ال
مل الوصية وأركانه وأسبابه وأنواع التركة وأصول المسائل والعول والرد والميراث والحمل والمفقود، كما تش

 وأحكامها ومقدارها والوصية الواجبة كذلك. 
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 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) البحث العلمي في العلوم الشرعيةأساليب  90223203

ت التعريف بأهمية البحث العلمي وغاياته وطرقه وخطواته وقواعد التوثيق والكتابة وتحقيق المخطوطا
 لمية.والتعامل مع مصادر الدراسات اإلسالمية الورقية والرقمية عمليا، والتمكين من إجراء البحوث الع

 

 :(90211101 ،ع:3،ن:3فقه القضاء وطرق االثبات الشرعي     )   90234205

، وشروط وبيان الفرق بينه وبين مرادفاته من االفتاء والتحكيم، وأهمية القضاء، وأنواعهمفهومه، القضاء 
القاضي وطرق تنصيبه ومراقبته وعزله، وبعض فقهيات مجلس القضاء، ووسائل وطرق االثبات في 

 .( والتصوير وغيرهاDNAثبات كفحص ال )وبيان اشتمالها على الطرق المعاصرة لإلالقضايا الشرعية 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    السياسة الشرعية  90232201

ع مشروعيتها وأهميتها وأهدافها ومصادرها وعالقتها بمصادر التشريو السياسية الشرعية  مفهومدراسة 
لقضاء، العبادة، ا العقيدة،العامة وخــصائـصهـا ومـجاالت السياسة في: )وأهم المصنفات فيها والواليات 

 ونظام الحكم واإلدارة، والحسبة، والعقوبات، واالقتصاد(.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  العالقات الدولية في اإلسالم 90233102

طبيعة العالقة واألسس التي بيان العالقات الدولية في اإلسالم وقت السلم، ووقت الحرب، من حيث 
 تقوم عليها، والتأصيل الشرعي لها، وتطبيق المبادئ التي تقوم عليها.

 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)   اإلسالم فقه العقوبات في    90233104

م بيان مفهوم العقوبة في االسالم وأهميتها ومدى مناسبتها للجريمة، وأقسامها من حيثيات مختلفة ث
ء على الحدود الكفارات، القصاص والدية التعزير. وإلقاء الضو  الكالم في أنواعها بحسب الجرائم:تفصيل 

 بعض الشبهات المثارة حولها.
 

 (90291101،  0،ع:3،ن:3)   األديان الفرق و 90293203 

ما المساق يتناول معنى الفرق واالختالف، ويبين حكم االفرق وتنوعها، وبيان الموقف الشرعي منها، ك
عة، يظهر أسباب االختالف، وأنواع المدارس التي نشأت في التاريخ اإلسالمي كمدرسة أهل السنة والجما

ا ومناهجها، الفرق وأبرز أفكارهوالمدرسة الكالمية، والمدرسة الكشفية، وماذا انبثق عنها، معددا أهم أنواع 
يان ويظهر معنى أهل السنة والجماعة وأبرز صفاتهم، وطرق التلقي لديهم. ودراسة األديان وتاريخها وب

 مبادئها ومعتقداتها.
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  (90211101، ،ع:3،ن:3( )يأصول الفقه اإلسالمي )مصادر التشريع اإلسالمعلم  90242101

قيقة كل وأقسامها: األدلة المتفق عليها، واألدلة المختلف فيها، وبيان حدراسة أدلة التشريع اإلسالمي، 
 قسم وحجيته، وأثره في الفقه واالستدالل، وضبط مسائل التعارض وكيفية الترجيح بين األدلة

 

بق: ،المتطلب السا0،ع:3،ن:3علم أصول الفقه اإلسالمي )الحكم الشرعي والدالالت( ) 90243102

90211101)  

 علم أصول الفقه من حيث: الحكم الشرعي، وأقسامه؛ الحكم التكليفي وأنواعه، والحكم الوضعيدراسة 
وأنواعه. ومدلوالت اللفظ على المعنى، من الخاص والعام والمشترك، واستعمال اللفظ في المعنى، 

 .وداللة اللفظ على المعنى، وكيفية داللة اللفظ على المعنى
 

 

 (90242101،:0،ع:3،ن:3) االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيحأصول الفقه  90244103

رض، دراسة مفهوم االجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح، وأقسام التعارض، وأركانه، وطرق دفع التعا
 ح.عند التعارض، أوجه الترجي وأوجه الترجيحوالجمع والتوفيق بين النصوص المتعارضة، وحكم الترجيح 

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    التشريع اإلسالميدراسات في مقاصد    90233103

بيان حقيقة المقاصد والمصطلحات ذات الصلة، وأهميتها، وخصائصها، وعالقتها بمصادر التشريع 
اإلسالمي، وإيضاح خصائص المقاصد الشرعية، وأقسام المقاصد الشرعية: الضرورية والحاجيه 

 وتطبيقاتها العملية وآثارها الهامة.والتحسينية، ومكمالتها، 
 

 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    القواعد الفقهية     90244204

بط، والنظرية التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها وأنواعها ومراتبها وأهمية دراستها، والفرق بينها وبين الضا
 التي عليها مدار الفروع الفقهية.دراسة القواعد الكلية الخمس ، الفقهية والقواعد األصولية

 

 (:0،90243102،ع:3،ن:3)   في الفقه المقارن مسائل 90244205

، دراسة موضوعات متعددة من الفقه اإلسالمي المقارن يقررها مجلس اختالف الفقهاءدراسة أسباب 
، القسم في كل سنة مثل )القراءة خلف اإلمام، قراءة الفاتحة في الصالة، الوضوء من أكل لحم اإلبل

  .وغيرهاالتجميل، عمليات علة الربا، التسعير، طالق الثالث، 
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 (90291101،المتطلب السابق: 0،ع:3:،ن3)   العقيدة اإلسالمية    90292102

 يسلط الضوء على مسألة )النبوات( التي تتضمن مباحث الرسل واألنبياء والرساالت السماوية، وكذلك
يسلط الضوء على مسألة )السمعيات( التي تتضمن مباحث عالم المالئكة وعالم الجن واليوم اآلخر 

  والقضاء والقدر.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    فقه األيمان والنذور   90212205
لفيق في بيان مفهوم األيمان، ومشروعية اليمين، وأركانه، وأقسامه، والعوامل المؤثرة فيه وكفارته، والت

 الكفارات، والنذر؛ مفهومه، وحكمه، وحكم الوفاء به، وأركانه، وأقسامه. 
 

 :(0،90242101،ع:3،ن:3)  قراءات في كتب أصول الفقه 90244206 

ر بيان المصادر األصيلة في أصول الفقه، والتمكن من قراءتها وتحليل النصوص واستيعابها، باختيا
 األحكام، صولأ ؛ كالورقات للجويني وروضة الناظر، واإلحكام فيأصول الفقهنصوص من كتب 

 والموافقات، وغير ذلك من مصادر أصول الفقه. 
. 

 ( 90271101 ، المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3)  تخريج األحاديث    90274104

رجال ال رق معرفة أحوالأهم طرق تخريج األحاديث من مظاّنها القديمة والمعاصرة، ودراسة األسانيد وط
يفها والحكم على الحديث بأسلوب تطبيقي عملي. والتركيز على البرامج االلكترونية الحديثة وطرق توظ

 تخريج األحاديث وطرق الحكم على االسناد.في علم 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  فقه األطعمة واألشربة والذبائح   90212106

لحياة، دراسة أحكام األطعمة واألشربة والذبائح والصيد، ومشروعيتها وشروطها، وتطبيقاتها العملية في ا
  وبيان األحكام للمسائل المستجدة المتعلقة بها.

 
 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)      أحاديث األحكام   90273102

دراسة أحاديث نبوية تتناول أحكام شرعية في مجاالت عدة كالعبادات والمعامالت، ومناقشة آراء 
 الفقهاء، والتوصل إلى الرأي الراجح وفق دالالت النصوص.

 
 
 

 :(0،90291101،ع:3،ن:3)   قراءات في كتب العقيدة  90294203
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لمراس فهم المصطلحات العقدية والتدريب واقراءة نصية من أهم مراجع أهل السنة في االعتقاد ليتم 
 إلسالمية.على فهم عبارة قدامى علماء العقائد، ومعرفة منهجهم في ّرد الطعون الموجهة إلى العقيدة ا

 

 :(90243102،،ع3،ن:3)   قضايا فقهية معاصرة  90214107

مين، يتناول هذا المساق مسائل فقهية معاصرة مستجدة من أبواب متنوعة؛ كاستثمار أموال الزكاة، والتأ
ارّية، والتبرع باألعضاء، وعمليات التجميل، وحقوق االبتكار الذهنّي، واالسم التجارّي، والعالمة التج

 لطرحها.وغير ذلك من مسائل معاصرة يرى مدرس المساق ضرورة  والسندات،واألسهم، 
 

 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن:3)    والخطابةالدعوة  فقه 90293104

يال، فهم معنى الدعوة ومعرفة مصادرها وموضوعاتها ووسائلها وأساليبها والمناهج الدعوية إجماال وتفص
ال وصو ، واالطالع على أهمية الخطابة ودورها في الدعوة إلى هللا وضوابطها، والمدعوينوصفات الدعاة 

  إلى التطبيق العملي من خالل محاضرات تطبيقية عملية.
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)    نحوية تطبيقات 50521206

دراسة المساق فنون اإلعراب وأسسه ومهاراته، والتطبيق العملي من خالل ضبط النصوص الشرعية 
الشريف وأبيات من الشعر العربي وغيرها ضبطا إعرابيا، وإعراب نصوص من القرآن الكريم والحديث 

 والنثر العربي موضحا الظواهر النحوية واللغوية فيها.
  

 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن:3)    آيات األحكام  90263102

قائمة  دراسة اآليات القرآنية التي استنبطت منها األحكام الشرعية في شتى أبواب الفقه اإلسالمي دراسة
التفسير من جهة وأقوال الفقهاء من جهة أخرى ليمثل المساق بعد ذلك االتجاه على أساسيات علم 

 الفقهي في التفسير وبيان الفرق بين تفسير آيات األحكام والمسائل الفقهية.
 

 

 :(90271101، 0، ع:3، ن:3)    الحديث التحليلي  90273203

لب موضوعاتها في مجاالت شتى تفيد الطادراسة تحليلية لمجموعة من األحاديث المنتقاة، والتي تتوزع 
 ما فيها.في حياته العلمية والعملية، وتدرس هذه األحاديث بتوسع إسنادا ومتنًا مع توجيه الطلبة للعمل ب

 
 

 
 

 ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)   األردنيالقانون المدني  فقه 90283201 
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الحقوق الشخصية،  وتشمل:العامة وموارده  ومجاالته أحكامه نشأتهالقانون المدني األردني  دراسة
ومواد  مهاوالتبعية وأحكاوالحقوق العينية األصيلة  ،وأحكامها وآثارهانواعها أومصادر االلتزام والعقود ب

 اإلسالمي.حكام الفقه القانون بما يتوافق وأ
 

 

 

   


