
 الفقه وأصوله ماجستير في 

  

 هدف البرنامج: 
 :إلى الفقه وأصوله يهدف برنامج ماجستير

تقديم برامج متميزة وعالية الجودة تحفز الطالب على اإلبداع واكتشاف المعرفة   −
 ومشاركتها لآلخرين. 

 استقطاب وتأهيل فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس.  −

 المجتمع المحلي والعالمي. إبراز مكانة الجامعة في  −

 بناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع.  −

إتاحة الفرصة للمعيدين والمتخرجين من الكليات الشرعية، وبقية الكليات العلمية، في   −
مواصلة دراساتهم العليا، لالستفادة من إمكاناتهم الفعلية في تقديم الحلول المناسبة للعديد 

 األمة. من المشكالت المتجددة في حياة 

توفير الكوادر البشرية بالجامعة والتي يمكنها الوفاء بمتطلبات هذا البرنامج بكفاءة   −
عالية، سواء التدريس، أو اإلشراف على الرسائل، أو سد الفراغ في الوظائف العامة  

 كالقضاء وغيره. 
 

 فرص العمل المستقبلية: 
 وتتمثل في أدوار وظيفية متنوعة مثل:إن فرص العمل المتاحة لخريجي هذا المجال عديدة 

 محاضر جامعي  •
 المدارس العامة •
 إعداد المناهج المتعلقة بالتخصص  •
 إعداد البحوث العلمية •
 إتمام الدراسات العليا )دكتوراه( •

 
   شروط القبول: 

الحصول على درجة البكالوريوس في الشريعة أو أصول الدين أو آيات للقرآن الكريم   .1

 الحقوق من جامعة معترف بها. وعلومه أو 

 الحصول على بكالوريوس في أي مجال آخر بالنسبة لقسم الدعوة.  .2

 اجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.  .3

 متطلبات إتمام البرنامج: 

ساااعة لدراسااة المقررات خالل الفصاالين في   24ساااعة تتضاامن   36على الطالب اجتياز  
 لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات  12 و السنة األولى

 
 أسس الدراسة:

تحدد مدة التسااجيل بساانتين كحد أ صااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لساانة واحدة في  •
 الحاالت الخاصة.



الماجساتير، ويجب أال تقل نسابة دوام الطالب عن  الدوام إلزامي في السانة األولى من مرحلة   •
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم   70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  

 .( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل على ) •

ف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في بالنساابة للمقرر الذي يتأل •
( أربعون درجة للجانب 40( ساااتون درجة، كما يخصاااص )60نهاية الفصااال الدراساااي )

العملي الذي ينجز أثناء الفصال، وهو عبارة عن مذاكرات  صايرة، وأبحاث علمية، وأنشاطة  
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

 درجة. 100قرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من تحسب عالمة الم •

 درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم  سما  نظريا ( من  •

يحق للطالب الراسااب في الساانة األولى إعادة دراسااة المقررات التي رسااب فيها ولمدة عام   •
 واحد، وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة.

الب الراساب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رساب فيها، يحق للط •
وفي هذه الحاال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه  
إلى عمادة الكلية خالل الشاهر األول من الفصال الدراساي، ويطالب عند ذلا بالدوام، ويساقط  

 .بقةحقه في الدرجة السا

يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضاير رساالة الماجساتير لمدة سانة، تحت إشاراف  •
أحد أعضاااااء الكلية، يقر موضااااوعها مجلس الجامعة بناء  على ا ترال عميد الكلية، وعلى  

 الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد منا شة علنية.

الرسااالة  بل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األ ل من تاري  موافقة مجلس ال يجوز منا شااة   •
 الجامعة على ا ترال تسجيل الرسالة.

تمنح الجامعة بناء على ا ترال أعضااء مجلساها درجة الماجساتير في التخصاص المشاار إليه  •
وفق الخطة، ويتم حسااب التقدير النهائي للطالب على أسااس متوساط التقديرات التي حصال 

 ها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.علي

يجوز للكلية أن تو ف  يد الطالب للدراساة بدرجة الماجساتير لمدة أ صااها عامين، وذلا بناء   •
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتسااب مدة اإليقاف من  

 مدة الدراسة المحددة.
 

 مواد الدراسة: 

 الفقه المقارن  .1

 أصول الفقه  .2
 مناهج البحث وتحقيق التراث  .3

  ضايا فقهية معاصرة  .4
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 الخطة الدراسية: 

 وعدد ساعات تدريسها:   الفقه وأصولهفي الجدول التالي أسماء مقررات ماجستير 

   

 السنة الثانية 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 تكملة رسالة الماجستير ومناقشتها  اختيار موضوع الرسالة والبدء بإعدادها

 ساعات 6 ساعات 6

 

 توصيف المقررات: 

 لفقه المقارن: ا 

 ويتضمن:

المقارن كقصر الصالة   الفقه  المؤلفات فيه، مسائل في  الفروع،  ثمراته، االختالف في  المقارن، موضوعه،  الفقه  تعريف 

وطالق الثالث بلفظ  وجمعها، وزكاة حلي الذهب والفضة، ومال الصبي، ورؤية هالل رمضان، واشتراط الولي في النكال،  

 واحد، والتسعير وغيرها، مدى تأثير الحكم على الصفة الحقيقية للنزاع، القضاء بالقرائن. 

 : أصول الفقه 

أدلة األحكام الرئيسية ومراتبها وشروط االحتجاج  ، ومعاني أصول الفقه وأهميته وموضوعه والعال ة بينه وبين علم الفقه

األحكام الخاصة  ،  بينهما  والتمييزأ سام الحكم التكليفي والوضعي  ،  ا وشروط االحتجاج بهاأدلة األحكام الفرعية ومراتبه  ،بها

  ، أهميتها في التشريع اإلسالميو واعد االستدالل األصولية والشرعية واللغوية وأدلتها وتطبيقاتها    ،بالمحكوم وحاالته وأهليته

 لتقليد وحاالته وشروط جوازه وواجبات المقلد وآدابه. ا، مفهوم االجتهاد ومجاالته وضوابطه وشروط المجتهد وآدابه

 مناهج البحث وتحقيق التراث: 

العلم والبحث العلمي، خصائص البحث العلمي، مناهج البحث العلمي، أدوات البحث العلمي، مصادر البحث العلمي، اال تباس  

 ات المحقق. والتهميش، خطوات البحث العلمي، أسلوب الكتابة ومناهج البحث، التحقيق وصف

 قضايا فقهية معاصرة: 

التقنين واإللزام، المواضعة في االصطالل، خطاب الضمان البنكي، جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة، طرق اإلنجاب في الطب  

ا،    – الحديث   ا وحكم  طفل األنابيب، التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني، المرابحة لآلمر بالشراء، حق التآلف تاريخ 

 بية، داللة البوصلة على القبلة. الحساب الفلكي ألوائل الشهور العر

 : مقاصد الشريعة 

 السنة األولى 

 الثاني الفصل  الفصل األول 

 اسم المقرر 
عدد الساعات 

 األسبوعية 
 اسم المقرر 

عدد الساعات 
 األسبوعية 

 3 مقاصد الشريعة  3 الفقه المقارن 

 3  ضايا أصولية  3 أصول الفقه 

مناهج البحث وتحقيق  
 التراث 

3 
تخريج الفروع على  

 األصول 
3 

 3 طرق التدريس  3  ضايا فقهية معاصرة 

 12 الساعاتمجموع  12 مجموع الساعات 



،  المراحل التي مر بها علم المقاصد حتى استقر كعلم مستقل،  دصثمرات علم المقا،  النشأة والتاري د،  تعريف عام بعلم المقاص

صد )مسالا  طرق معرفة المقا،  عامة وفردية )أنواع المقاصد(  – أ سامها: كلية وجزئية  ،  علم المقاصد في العصر الحديث

المقاصد( بالمقاصد،  الكشف عن  العمل  بالمقاصد( أصولي  ،  مشروعية  العمل  المقاصد )وظائف وآثار    – ا  فقهي    – ا  مقاصد 

 . داصضوابط العمل بالمق، ادعوي   –ا تربوي  

 قضايا أصولية: 

 ويتضمن:

المختلفة في األصول، ينظر كالم    بيان المراد بالقضايا األصولية، أهمية استيعاب ما يتعلق باألصول، المباحث والقضايا

وظيفتها، منهج الصحابة في االستنباط،    – تطورها    – نشأتها    –اإلمام الغزالي في المستصفى، المناهج األصولية: تعريفها  

تعريفها   الشرعية:  الكليات  المذاهب األربعة في االستنباط،  أئمة    – أنواعها    –خصائصها    – حجيتها    –أهميتها    –منهج 

تحقيق المناط، االستقراء األصولي، مراعاة المآل والقواعد األربع: سد    – أهميته    – نماذج، المصطلح األصولي: تعريفه  

 الحيل الشرعية.  – مراعاة الخالف  –االستحسان  –الذرائع 

 تخريج الفروع على األصول: 

 ويتضمن:

بيان مباحثه، موضوعاته، تاري  نشأة منهج تخريج    مناهج تدوين أصول الفقه، منهج تخريج الفروع على األصول، تعريفه، 

الفروع على األصول، أهم خصائص وميزات منهج تخريج الفروع على األصول، تخريج الفروع على األصول في الحكم  

التكليفي وفي الواجب وفي المندوب وفي المحرم وفي المكروه وفي اإلباحة، تخريج الفروع على األصول في الكتاب والسنة  

المعاني، وأ وحروف  والمجاز،  والحقيقة  المفهوم،  في  األصول  على  الفروع  تخريج  والقياس،  واإلجماع  الصحابة   وال 

 والتعارض والترجيح، واالجتهاد والتقليد.

 التدريس:  طرق

العامة  العامة للتدريس والمكونات    مفهوم الطريقة وأهميتها، مفهوم التدريس والقواعد األساسية لتحضير الدروس، الطرائق 

طرائق التدريس العامة، طريقة حل المشكالت، طريقة المشروع،   للتدريس، المكونات األساسية لكل طريقة، مفهوم التعلم،

التزامه    )خبراته السابقة، طبيعته ومراحل نموه،  دراته واستعدادته(، المعلم: )خصائص شخصيته،  الوسائل التعليمية، المتعلم:

 . أسس اختيار الطريقة التحضير  بالقواعد العامة للتدريس(،

 


