
 أصول الدينماجستير في 

  

 هدف البرنامج: 
 :إلى أصول الدين يهدف برنامج ماجستير

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

 استقطاب وتأهيل فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس.  −

 المحلي والعالمي. إبراز مكانة الجامعة في المجتمع  −

 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 

 من المشكالت المتجددة في حياة األمة. 

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

 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

 جامعة معترف بها. وعلومه أو الحقوق من 

 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: 

 التفسير وعلومه  .1

 علوم الحديث  .2
 مناهج البحث وتحقيق التراث  .3

 مناهج المفسرين  .4
 األديان المقارنة  .5

 

 

 

 



 لخطة الدراسية: ا

 وعدد ساعات تدريسها:    أصول الدينفي 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: 

 التفسير وعلومه: 

واستمداده، المؤلفات في  واعد التفسير ومكان نزوله، القواعد    ته واعد التفسير وأهمية معرفتها، موضوع  واعد التفسير وغاي 

وبأ وال   وبالسنة  بالقرآن  القرآن  تفسير  السور،  وترتيب  والقراءات  باألحرف  المتعلقة  القواعد  النزول،  بأسباب  المتعلقة 

ظر في اإلعراب، أهم القواعد  الصحابة وبأ وال التابعين وباللغة، األمور التي ال بد من مراعاتها عند التفسير باللغة والن 

 المتعلقة بوجوه مخاطبات القرآن، األدوات التي يحتاج إليها المفسر. 

 : علوم الحديث

 وتتضمن:

تعريف السنة النبوية، علوم السنة، تدوين السنة النبوية، منزلة السنة في التشريع، عال ة السنة بالقرآن الكريم، واجبات األمة  

ف بعلوم الحديث ونشأتها، علم مصطلح الحديث، التعريف بالقرآن الكريم والحديث القدسي والحديث  نحو السنة النبوية، التعري 

 النبوي، أ سام الحديث النبوي )المتواتر، المشهور...(، الوضع في الحديث النبوي وما يتعلق به. 

 مناهج البحث وتحقيق التراث: 

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

 والتهميش، خطوات البحث العلمي، أسلوب الكتابة ومناهج البحث، التحقيق وصفات المحقق. 

 المذاهب اإلسالمية:

االعتقاد، مثل فرق الخوارج،  ، ومناهجهم، وعوامل االفتراق، ودراسة الفرق المختلفة من حيث  في الفرقالكتب التي ألفت  

 والقدرية، والجهمية، والجبرية والمعتزلة والمرجئة. 

 مناهج المفسرين: 

 السنة األولى 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 اسم المقرر 
عدد الساعات 

 األسبوعية 
 اسم المقرر 

عدد الساعات 
 األسبوعية 

 3 مناهج المفسرين  3 التفسير وعلومه 

 3 األديان المقارنة  3 علوم الحديث 

مناهج البحث وتحقيق  
 التراث 

3 
تخريج األحاديث ودراسة  

 األسانيد 
3 

 3 طرق التدريس  3 المذاهب اإلسالمية 

 12 مجموع الساعات 12 مجموع الساعات 



التدوين،   النبي صلى هللا عليه وسلم، والتفسير في عصر  المفسرين، والتفسير في عهد  المفسرين، ومعجم  بطبقات  يُعنى 

التفسير القرآني، تفسير الخوارج والباطنية والصوفية،  ومنهج المفسرين بالمأثور والرأي، مو ف المعتزلة والروافض من  

 التفسير الفلسفي والفقهي، وألوان التفسير في العصر الحديث، منهج المدرسة العقلية االجتماعية. 

 

 األديان المقارنة: 

اليهودية:  ،  انقد نظرية أكسيت كونت وانحسار مذهب التطور التقدمي في أورب ،  تعريف علم مقارنة األديان وأهدافه وكتبه

بشرية  ،  عقيدة الفداء والخطيئة األصلية،  النصرانية: مصادر الفكر النصراني،  العقيدة اليهودية،  مصادر الفكر اليهودي ونقدها

الشبهات ورد  العقلية  والدالئل  األناجيل  خالل  من  عقائدها،  عيسى  مصادرها،  مصادرها،  ،  اليوغا،  الهندوسية:  البوذية: 

أعقائدها ا،  النقد  وفلسفتهاهم  للبوذية  ومصادرها  : السيخية،  لموجه  إليها،  نشأتها  الموجه  النقد  وأهم  السيخية  ،  معتقدات 

 . ، مصادرها، معتقداتهاإليهاأهم النقد الموجه ، الزرادشتية: نشأتها وأ وال العلماء فيها

 تخريج األحاديث ودراسة األسانيد: 

 القسم األول: 

كلمة أو لفظة    –معرفة أول لفظة من متنه    –مفهوم التخريج وأهميته وفوائده، تخريج الحديث عن طريق )معرفة الراوي  

 الحاسوب(.  –صفة في السند أو المتن  – معرفة موضوعه  – في متنه 

 القسم الثاني: 

، تعيين الراوي، ترجمة الراوي، كتب  دراسة األسانيد و واعد الحكم على الحديث النبوي، جمع روايات الحديث سند ا ومتن ا

الرجال، التحقق من اتصال السند، االعتبار وسبر طرق الحديث، بيان درجة الحديث، األحاديث التي حكم عليها المحدثون،  

 استخدام الحاسوب في الحكم على الحديث. 

 التدريس:  طرق

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

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

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

 . بالقواعد العامة للتدريس(، أسس اختيار الطريقة التحضير 

 

  


