وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية :الشريعة وأصول الدين
…………………Faculty:

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

نموذج خطة دراسية لبرنامج تعليمي -جامعة نجران
Study Plan Template for academic program-Najran University

الكلية

كلية الشريعة وأصول الدين

القسم

قسم الشريعة

البرنامج

برنامج الماجستير في أصول الفقه

منسق البرنامج

د /مسفر بن هادي العرجاني

رئيس القسم

د /مسفر بن هادي العرجاني

عميد الكلية

د /عبدهللا بن رفدان الشهراني

العام الجامعي

صفحة  1من 7

1440 /1439هـ

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

اسم البرنامج  :ماجستير أصول الفقه
مستوى البرنامج:
بكالوريوس

دبلوم Diploma

نوع

البرنامج:

جديد

دراسات عليا

معدل

مقدمة :
برانمج مينح درجة املاجستري يف أصول الفقه  ،وهو يتكون من ثالثة فصول دراسية ابإلضافة إىل رسالة علمية  ،مبجموع
(عن البرنامج ونظام الدراسة به

)

عدد ساعات  36ساعة معتمدة للربانمج .

أهمية البرنامج (

أسباب إنشاء البرنامج ،وضع نبذة عن مدى احتياج سوق العمل والمجتمع للبرنامج )

 -1توفري البيئة العلمية العليا خلرجيي اجلامعات ذات التخصصات الشرعية ،لإلسهام يف ختفيض نفقات االبتعاث

والتخفيف على الدارس عبء النفقات الدراسية يف اخلارج ،وهتيئة الظروف املناسبة له ولذويه ببقائه بينهم ليتمكن

من استجماع فكره وجهده لطلب العلم.

 -2حاجة اجملتمع جبميع شرائحه إىل االرتقاء به علميا ومعرفيا يف جماالت العلوم الشرعية ،مواكبة لتطورات العلوم
املختلفة ومستجدات الزمان املتنوعة ،لتأصيلها التأصيل الشرعي الصحيح.

 -3اإلسهام يف س ّد حاجيات اجلامعات ،ومراكز األحباث العلمية ،وكثري من القطاعات احلكومية اليت حتتاج إىل

املستشارين والباحثني الشرعيني املتخصصني ،وحاجة القطاع القضائي (الشرعي واإلداري) والنيابة العامة ورائسة

اهليئات ووزارة الشئون اإلسالمية وقطاعات الشركات والبنوك ذوات اهليئات الشرعية ،وغريها من القطاعات اليت
تنشد االرتقاء مبستوى منسوبيها بزايدة أتهيلهم التأهيل الشرعي العايل يف اجملال العلمي والبحثي.

 -4تلبية رغبة أعداد من خرجيي الدراسات الشرعية وكلياهتا الذين يطمحون يف مواصلة تعليمهم العايل يف جمال ختصص
أصول الفقه.

 -5حدوث مستجدات وقضااي معاصرة يف شئون احلياة املختلفة تتطلب دراستها الدراسة التأصيلية املتخصصة وفق
معايري البحث وأسسه لربطها أبصول الشريعة وأدلتها الربط الصحيح.

___________________________________________________________________
صفحة  2من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

رسالة البرنامج :
إعداد كفاءاتٍ علميةٍ متخصصةٍ مؤهلةٍ تأهيلًا عاليًا يف أصول الفقه ،تسهم يف سد احتياجات اجلامعات
والقطاعات العامة واخلاصة؛ مبا حيقق النفع للمجتمع يف ضوء قيم اإلسالم ومبادئه.
غايات وأهداف البرنامج :Program Goals and objectives
(من الممكن أن يكتفي بغايتين للبرنامج يتفرع منهما من خمسة الى ستة أهداف It is recommended to put 2
 Objectivesاألهداف
- 1إعداد كفاءات متخصصة يف الدراسات األصولية.

 Goalsالغايات
- 1إعداد الكفاءات العلمية

- 2إكساب الطالب القدرة على استنباط األحكام الشرعية من

املتخصصة يف جمال أصول

األدلة ،وإجياد احللول للوقائع املستجدة.

الفقه ومقاصد الشريعة.

- 3تزويد الطالب مبهارة االستنباط ومراعاة مقاصد الشريعة،

 - 2اإلسهام يف سد احتياجات

ومراعاتها يف معرفة احلكم الشرعي.

اجملتمع من املتخصصني يف

- 4إكساب الطالب ملكة تطبيق القواعد األصولية على الفروع

أصول الفقه.

الفقهية.
نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج :

(توضع نواتج التعلم للبرنامج وفق مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت).

 -Aالمعرفة :Knowledge
 -1يشرح املفاهيم الكلية للموضوعات واملسائل األصولية.

 -2حيدد مسالك التأليف األصولي ومناهج العلماء يف ذلك قدميا وحديثا.
 -3يتذكر أهم النوازل الفقهية وآراء العلماء فيها ومآخذهم.
 -4يصف مقاصد الشريعة ومبادئها العامة وقواعدها الكلية.
 – Bالمهارات اإلدراكية ( المعرفية) :Cognitive Skills
 -1حيلل موضوعات ومسائل أصول الفقه وآراء العلماء فيها وفاقا وخالفا.
 -2يعلل ربط الفروع باألصول والقواعد ،واألشباه والنظائر.
 -3يفسر ربط اجلزئيات بكلياتها ،والكليات جبزئياتها.
___________________________________________________________________
صفحة  3من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 -4يطبق قواعد البحث العلمي يف الدرس األصولي وحتقيق كتب الرتاث فيه.
 -Cمهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية: Interpersonal Skills & Responsibility
 -1يتعاون مع اآلخرين يف البحث والنظر واحلوار والنقد مبوضوعية واحرتام.
 -2يعدِّل طرق تفكريه وعاداته يف القراءة والتحصيل والنقاش العلمي واالستدالل.
 - Dمهارات التواصل وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية : Communication, Information
Technology and Numerical Skills

 -1ينقد اآلخر مراعيًا أدب اخلالف واجلدل واملناظرة.
 -2يصنف مصادر التعلم احلديثة لإلفادة منها يف التخصص.
 – Eالمهارات النفس حركية (إن وجدت)). Psychomotor Skills (if any
ال تنطبق
مدة البرنامج بالسنوات والدرجة الممنوحة

 -1مدة البرنامج = ثالثة فصول دراسية ،باإلضافة إىل رسالة
 - 2عدد المستويات الدراسية :ثالثة مستويات دراسية باإلضافة إىل رسالة
-3

مسمى الدرجة العلمية الممنوحة :ماجستري يف أصول الفقه

متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

شروط القبول العامة:
 .1أن يكون املتقدم سعودي اجلنسية أو حاصال على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من
غري السعوديني.
 .2أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى
معرتف هبا.
 .3أال يقل التقدير العام يف البكالوريوس عن (جيد جدا).
___________________________________________________________________
صفحة  4من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
عمادة التطوير واجلودة

كلية................ :

& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 .4أن يكون حسن السري والسلوك والئقا طبيا.
 .5أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
شروط القبول اخلاصة بربانمج املاجستري يف أصول الفقه:
 -1استيفاء الشروط العامة املطلوبة.
-2

أن يكون املتقدم حاصال على درجة البكالوريوس يف الشريعة.

-3

أن يتقن املتقدم حفظ مخسة أجزاء من القرآن الكرمي.

-4

أن جيتاز االختبارات واملقابالت الشخصية اليت جيريها القسم.
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
( وتشمل عدد الوحدات املعتمدة املطلوبة موزعة على النحو التالي):
إمجالي عدد الوحدات املعتمدة:

 36وحدة دراسية
املستوي الذي تقدم فيه اخلربة امليدانية/التدريب امليداني (ان وجد) .......................................:

ال يوجد
الساعات الفعلية للخربة امليدانية (إن وجد) = ) عدد االسابيع  Xعددااليام يف االسبوع  Xعدد الساعات الفعلية يف اليوم ( =..........

ال يوجد
عدد الوحدات املعتمدة للخربة امليدانية/التدريب امليداني (إن وجد) =

ال يوجد

عدد الوحدات املعتمدة للمشروع البحثي  /حبث التخرج (للبكالوريوس):
عدد الوحدات املعتمدة للرسالة أو املشروع البحثي (للدراسات العليا):
عدد ونسبة وحدات متطلبات اجلامعة

 6ساعة دراسية

= ال يوجد

عدد و نسبة وحدات متطلبات الكلية = ال يوجد
عدد ونسبة الوحدات املعتمدة للتخصص من إمجالي وحدات الربنامج =  36وحدة دراسية
عدد الوحدات املعتمدة للمقررات اإلجبارية =  36وحدة دراسية
___________________________________________________________________
صفحة  5من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

عدد الوحدات املعتمدة للمقررات االختيارية = ال يوجد
عدد الوحدات املعتمدة للمقررات احلرة = ال يوجد
هل يشرتط الربنامج سنة حتضريية ( نعم

 :ال)  :ال

عدد الوحدات املعتمدة للسنة التحضريية احملتسبة ضمن وحدات الربنامج = ال يوجد
متطلبات اجلامعة
رقم ورمز املقرر
Course number and code

اسم املقرر
Course Title

University requirements
عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

الربنامج ال يوجد به متطلبات للجامعة
متطلبات الكلية
رقم ورمز املقرر
Course number and code

اسم املقرر
Course Title

Faculty requirements
عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

الربنامج ال يوجد به متطلبات للكلية
متطلبات التخصص Specialization requirements
رقم ورمز املقرر
Course number and code

اسم املقرر
Course Title

عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

 501أصل 3-

تاريخ أصول الفقه ومقدماته

3

األول

 502أصل 3-

األدلة

3

األول

 504أصل 2-

مناهج البحث والتحقيق

2

األول

 506أصل 2-

القواعد والضوابط الفقهية

2

األول

 520أصل 3-

دالالت األلفاظ

3

الثاني

 521فقه 2-

فقه النوازل

2

الثاني

 522أصل 3-

مقاصد الشريعة

3

الثاني

 507حيث 2-

التخريج ودراسة األسانيد

2

الثاني

 530أصل 3-

االجتهاد والتعارض والرتجيح

3

الثالث

 531أصل 2-

التخريج الفقهي واألصولي

2

الثالث

 532أصل 3-

الفروق األصولية

3

الثالث

 533أصل 2-

اجلدل واملناظرة

2

الثالث

___________________________________________________________________
صفحة  6من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
عمادة التطوير واجلودة

كلية................ :

& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

طريقة ترقيم وترميز المقررات الدراسية

:Method of numbering and coding the courses

مت مراعاة الضوابط التالية؛ جتنبًا لوقوع التشابه مع ترميز مقررات برامج قسم الشريعة األخرى:
أوال :اعتبار ترميز مقررات برانمج البكالوريوس يف خطته املطورة.
اثنيا :اعتبار ترميز برانمج ماجستري الفقه يف خطته احلالية.
اثلثا :قُسمت مقررات هذا الربانمج إىل قسمني:

 مقررات أتسيسية ،ومها مقرران فقط ،مقرر مناهج البحث والتحقيق  ،ومقرر التخريجودراسة األسانيد .
 مقررات التخصص ،وفيها عشرة مقررات  ،مضافًا إليها الرسالة. -قُسمت مقررات التخصص إىل ثالثة فروع هي:

 الفرع األول :مقررات التخصص الدراسية.
 الفرع الثاين :مقررات التخصص البحثية (الرسالة).
 الفرع الثالث :مقررات التخصص اليت جتمع بني مقررات دراسية وحبثية معا.

ابعا :يتألف الرتميز من ثالث خاانت (  )ABCكما يلي:
رً

  Aيرمز ملقررات برنامج املاجستري يف األصول حيث مت توحيده على مستوى مجيع املقرراتوالرسالة  ،وهو الرقم 5

  Bيرمز إىل املستوى الذي يدرس فيه ذلك املقرر : 0 = B يرمز ملقررات املستوى األول.
 2 = B يرمز ملقررات املستوى الثاين.
 3 = B يرمز ملقررات املستوى الثالث.
 C -يرمز لرتتيب املقرر داخل كل مستوى من مستوايت الربانمج .

___________________________________________________________________
صفحة  7من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
عمادة التطوير واجلودة

كلية................ :

& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
المرافق/المعامل والتجهيزات المطلوبة: Facilities / laboratories and equipment required

النوع المطلوب

متوفر

غير متوفر

Type required

Available

Not available

قاعات دراسية جمهزة

√

مكتبة إلكرتونية

√

الموارد البشرية المطلوبة :Human Resources Required
الكوادر المطلوبة
Cadres required

متوفر

غير متوفر

Available

Not available

أستاذ

√

أستاذ مشارك

√

أستاذ مساعد

√

طاقم إداري

√

الخطة الدراسية موزعة على المستويات الدراسية  :على النحو التالي ( نموذجا ً )

المستوى  ( Levelاألول )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات
تاريخ أصول الفقه

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

:

3

3

3

ال يوجد

 502أصل 3-

األدلة

3

3

3

ال يوجد

 504أصل 2-

مناهج البحث والتحقيق

2

2

2

ال يوجد

2

2

2

ال يوجد

 501أصل 3-

 506أصل 2-

ومقدماته

القواعد والضوابط
الفقهية

المقررات االختيارية :Elective courses
___________________________________________________________________
صفحة  8من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
عمادة التطوير واجلودة

كلية................ :

& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

ال يوجد مقررات اختيارية

10

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالثاني )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

:

اإلجباريةCompulsory courses

 520أصل 3-

دالالت األلفاظ

3

3

3

ال يوجد

 521فقه 2-

فقه النوازل

2

2

2

ال يوجد

 522أصل 3-

مقاصد الشريعة

3

3

3

ال يوجد

 507حيث 2-

التخريج ودراسة األسانيد

2

2

2

ال يوجد

المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد مقررات اختيارية

10

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالثالث )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

المقررات

 531أصل 2-
 532أصل 3-

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

 530أصل 3-

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

االجتهاد والتعارض
والرتجيح
التخريج الفقهي
واالصولي
الفروق األصولية

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

:

3

3

3

 520أصل 3-

2

2

2

ال يوجد

3

3

3

ال يوجد

___________________________________________________________________
صفحة  9من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
 533أصل 2-

اجلدل واملناظرة

2

2

2

 502أصل 3-

المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد مقررات اختيارية

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة

10

:Total No. of Credit Units
** يكرر الجدول لكل مستوى Repeat the above table for each level

التوصيف المختصر للمقررات :Concise courses description
(نبذة مختصرة عن كل مقرر دراسي تشمل أهدافه وموضوعاته وأهم المراجع):

(Brief summary of each course

)includes objectives, contents and the most important references

___________________________________________________________________
صفحة  10من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

مقررات المستوى األول : Courses of level 1
رمز ورقم المقرر  501 : Course number and codeأصل  3-اسم المقرر  :Course nameتاريخ أصول الفقه

عدد الوحدات المعتمدة 3 no. of credit units
ومقدماته
أهداف المقرر .:Course objectives

تعريف الطالب بتاريخ علم أصول الفقه ،وأهم مصنفاته ومناهج األصوليين فيه ،ومقدماته،

ومبادئه.

محتوى المقرر (مختصر)
تعريف الطالب بنشأة علم األصول ،وتاريخ تدوينه ،ومراحل تطوره ،وأهم مصنفات األصوليين فيه ،ومناهجهم
).:Course content (concise

فيها ،ومقدمات علم األصول.
أهم المراجع .: most important references
منهاج الوصول للبيضاوي مع شرح األصفهاني عليه (مقر اًر للمسائل األصولية)
.1
 .2شرح الكاتبي على إيساغوجي (مقر ار للمسائل المنطقية)

 .3عوارض األهلية لحسين خلف الجبوري (مقر اًر للمسائل لمسائل العوارض)
 .4الفكر األصولي لعبد الوهاب أبو سليمان

 .5دراسة تاريخية للفقه وأصوله واالتجاهات التي ظهرت فيهما; مصطفى سعيد الخن
رمز ورقم المقرر  502 :Course number and codeأصل  3-اسم المقرر  :Course nameاألدلة
عدد الوحدات المعتمدة 3 no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
تعريف الطالب باألدلة الشريعة وأقسامها ،و حقيقة الخالف بين األصوليين في مباحثها ،وأثر ذلك في الخالف
الفقهي.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
األدلة الشرعية وحجيتها وأقسامها ،وأهم المسائل التي تعرض لها األصوليون فيها واختالفهم في ذلك ،مع

بيان أثر هذا في االستنباط الفقهي.
أهم المراجع .: most important references
 .1شرح المنهاج للبيضاوي لشمس الدين األصفهاني (مرجع أساسي).
 .2أصول السرخسي.
 .3ميزان األصول للسمرقندي.
 .4كشف األسرار عن أصول البزدوي للعالء البخاري.
 .5تيسير التحرير ألمير بادشاه.
 .6إحكام الفصول للباجي.
 .7لباب المحصول البن رشيق.
 .8أصول الفقه ألبي النور زهير.
رمز ورقم المقرر  504 : Course number and codeأصل  2-اسم المقرر  :Course nameمناهج البحث والتحقيق
عدد الوحدات المعتمدة 2 .:no. of credit units
___________________________________________________________________
صفحة  11من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
أهداف المقرر
تعريف الطالب بأصول البحث العلمي ،وأهميته ،ومراحله ،وأصول التحقيق والتعامل مع المخطوطات.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
مناهج البحث العلمي ،وكيفية كتابة البحوث ومتطلباتها ،وطرق التحقيق ،واخراج المخطوطات.
أهم المراجع .: most important references
منهج البحث في العلوم اإلسالمي للدكتور /محمد الدسوقي.
.1
كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات االسالمية للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان.
.2
البحث العلمي د .عبدالعزيز الربيعة.
.3
منهج البحث في الفقه اإلسالمي د .عبدالوهاب أبو سليمان.
.4
البحث الفقهي طبيعته وخصائصه ،د .إسماعيل عبدالعال.
.6
تحقيق النصوص  ،لعبدالسالم هارون
.7
رمز ورقم المقرر  506 : Course number and codeأصل  2-اسم المقرر  :Course nameالقواعد والضوابط الفقهية
عدد الوحدات المعتمدة 2 ..:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
تعريف الطالب بعلم القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
مفهوم القاعدة الفقهية وأركانها وأقسامها ،وشروطها وحجيتها ،وكيفية النشأة والتطوير ،ومناهج التأليف
.:Course objectives

فيها ،وأهم القواعد الفقهية وأدلتها وكيفية بنائها ،وتطبيقها على الفروع الفقهية ،وكذا الضابط الفقهي والفرق
بينه وبين القاعدة الفقهية.
أهم المراجع .: most important references

 .1القواعد في الفقه اإلسالمي لعبدالرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجب الحنبلي ت 795هـ
األشباه والنظائر لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي الشافعي
.2
(ت911هـ)
األشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي (ت970هـ )
.3
قواعد األحكام البن عبدالسالم المتوفي سنة 660هـ
.4
القواعد الفقهية ألبي عبدهللا المقري المتوفي سنة 758هـ
.5
مقررات المستوى الثاني :Courses of level 2
رمز ورقم المقرر  520 : Course number and codeأصل  3-اسم المقرر  :Course nameدالالت األلفاظ

عدد الوحدات المعتمدة 3..:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
تعريف الطالب بدالالت األلفاظ وحقيقة الخالف بين األصوليين في مباحثها وأثر ذلك في الخالف

الفقهي.محتوى المقرر (مختصر)

).:Course content (concise

تعريف الطالب بأهم مباحث دالالت األلفاظ ،كالعام والخاص ،واألمر والنهي ،والمنطوق

والمفهوم ،وأقسامها ،وأثرها في استنباط األحكام.

___________________________________________________________________
صفحة  12من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
أهم المراجع .: most important references
 .1دالالت األلفاظ في مباحث األصول ليعقوب الباحسين( .مرجع أساسي).
 .2شرح المنهاج للبيضاوي لشمس الدين األصفهاني .
 .3أصول السرخسي.
 .4أصول الفقه لآلمشي.
 .5شرح التلويح للتفتازاني.
 .6فواتح الرحموت لمحب هللا عبدالشكور.
 .7اإلشارة للباجي.
 .8شرح تنقيح الفصول للقرافي .
رمز ورقم المقرر  521 : Course number and codeفقه  2-اسم المقرر  :Course nameفقه النوازل
عدد الوحدات المعتمدة 2....:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

تعريف الطالب بعدد من القضايا الفقهية المتعلقة بالنوازل.
محتوى المقرر (مختصر)

).:Course content (concise

عددا من المسائل الفقهية المتعلقة بالنوازل والمستجدات ،من خالل كتب
يدرس الطالب ً
الخالف العالي التراثية والدراسات الفقهية المعاصرة ،في مختلف أبواب الفقه ،في العبادات،

والمعامالت ،وأحكام األسرة ،والجنايات والحدود.
أهم المراجع .: most important references

 .1منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية للدكتور مسفر بن علي القحطاني (مرجع أساسي)
 .2فقه النوازل لألقليات المسلمة تأصيال وتطبيقا للدكتور محمد يسري إبراهيم .
 .3سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة للدكتور /وهبه الزحيلي.
 .4فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور محمد بن حسين الجيزاني .
 .5االجتهاد في النوازل للدكتور /محمد حسين الجيزاني.
 .6فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد .
 .7التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية الدكتور محمد عثمان شبير.
رمز ورقم المقرر  522 : Course number and codeأصل 3-اسم المقرر  :Course nameمقاصد الشريعة
عدد الوحدات المعتمدة 3..:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

تعريف الطالب بمقاصد الشريعة وأقسامها ومراتبها وعالقتها بعلم أصول الفقه وأثرها في االجتهاد واالستنباط
الفقهي.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise

تعريف الطالب بمقاصد الشارع ،ومقاصد المكلف ،ومراتب الضروريات والجاحيات والتحسينيات ،واالستفادة
من المقاصد في التطبيقات الفقهية.
أهم المراجع .: most important references

 .1مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،تأليف :د .محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي.
 .2إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد للدكتور يعقوب الباحسين.
 .3اإلعالم بمناقب االسالم ألبي الحسن العامري.
___________________________________________________________________
صفحة  13من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
 .4ثبات العلل للحكيم الترمذي.
 .5الغياثي إلمام الحرمين.
 .6قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم.
 .7الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي.
 .8شفاء الغليل للغزالي.
 .9شفاء الغليل البن القيم.
 .10ثبات العلل للحكيم الترمذي.
 .11مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور.
 .12تعليل األحكام لمحمد مصطفى شلبي.
 .13األمد األقصى ألبي زيد الدبوسي.
رمز ورقم المقرر  507 : Course number and codeحيث 2-اسم المقرر  :Course nameالتخريج ودراسة
األسانيد عدد الوحدات المعتمدة 2..:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

ان يتعرف الطالب على قواعد التخريج ودراسة األسانيد للقيام بالحكم والتميز بين صحيح األحاديث وضعيفها .
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
دراسة مفهوم التخريج ودراسة األسانيد وأهم مصطلحات أئمة الحديث المتعلقة بذلك  ،وكيفية الحكم على احديث صحة
وضعفا .
أهم المراجع .: most important references

 -1تحفة اإلشراف – للحافظ المزي .
 -2إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة البن حجر.
 -3فيض القدير شرح الجامع الصغير  -للمناوي.
 -4البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير البن الملقن.
 -5تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب البن حجر.
 -6ميزان االعتدال للذهبي.
 -7إتحاف الطالب البن كثير.
 -8تخريج أحاديث المختصر للزركشي.
 -9نصب الراية للزيلعي.
مقررات المستوى الثالث :Courses of level 3
رمز ورقم المقرر  530 : Course number and codeأصل  3-اسم المقرر  :Course nameاالجتهاد والتعارض
والرتجيح عدد الوحدات المعتمدة 3.......:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

تعريف الطالب بمفهوم االجتهاد والتقليد ،ودور المجتهد في دفع التعارض والترجيح بين األدلة،

وقواعد ذلك.

محتوى المقرر (مختصر)

).:Course content (concise

تعريف الطالب بصفات المجتهد والمقلد ،وضوابط االجتهاد في الجمع بين األدلة ودفع التعارض

الظاهري بينها.
أهم

المراجع .: most important references

 .1شرح المنهاج للبيضاوي لشمس الدين األصفهاني (مرجع أساسي).
 .2التحبير شرح التحرير للمرداوي
___________________________________________________________________
صفحة  14من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:
.3
.4
.5
.6

القول السديد في بعض مسائل االجتهاد والتقليد لمحمد بن عبدالعظيم المكي الحنفي.
أصول السرخسي.
التعارض والترجيح عند األصوليين للدكتور /محمد إبراهيم الحفناوي
األخذ بالرخص الشرعية للدكتور /وهبه الزحيلي

 .7خالصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق لعبدالغني النابلسي
رمز ورقم المقرر  531 : Course number and codeأصل  2-اسم المقرر  :Course nameالتخريج الفقهي
عدد الوحدات المعتمدة 2.........:no. of credit units
واألصولي
أهداف المقرر .:Course objectives
تعريف الطالب بعلم التخريج الفقهي واألصولي ،ونشأته وأهم مصنفاته ،وتطبيقاته.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
تعريف الطالب بمصطلحات علم التخريج الفقهي واألصولي ،وأركانه ،وصوره ،وأنواعه ،مع تطبيق ذلك على
المسائل الفقهية واألصولية.
أهم المراجع .: most important references
 .1تأسيس النظر للدبوسي
 .2تخريج الفروع على األصول للزنجاني

 .3مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول للتلمساني
 .4التمهيد في تخريج الفروع على األصول لألسنوي.
 .5القواعد البن اللحام

 .6التخريج عند الفقهاء واألصوليين للدكتور /يعقوب الباحسين.
 .7تخريج الفروع على األصول لعثمان شوسان.

 .8أثر األدلة المختلف فيها في الفقه اإلسالمي للدكتور مصطفى البغا.
رمز ورقم المقرر
عدد الوحدات المعتمدة 3.....:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

 532 : Course number and codeأصل 3-

اسم المقرر  :Course nameالفروق األصولية

تعريف الطالب بعلم الفروق األصولية وأهم مؤلفاته ،وأهميته في ضبط مسائل علم األصول.
محتوى المقرر (مختصر)

).:Course content (concise

تعريف الطالب بالفروق األصولية في مباحث علم األصول ،وأثر ذلك في بناء األحكام وضبط

مذاهب الفقهاء.
أهم

.1

المراجع .: most important references

الفروق للكرابيسي

 .2تأسيس النظائر  ،للدبوسي
___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 .3األشباه والنظائر البن نجيم.

 .4الفروق الفقهية لعبد الوهاب المالكي.

 .5الفروق الفقهية واألصولية للدكتور يعقوب الباحسين.
رمز ورقم المقرر  533 : Course number and codeأصل  2-اسم المقرر  :Course nameاجلدل واملناظرة

عدد الوحدات المعتمدة 2....:no. of credit units
أهداف المقرر
تعريف الطالب بعلم الجدل وأهم مصطلحاته وأثره في االستدالل.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
يدرس الطالب أصول الجدل ومبادئ المناظرة .
أهم المراجع .: most important references
المعونة في الجدل ألبي إسحاق الشيرازي.
.1
.:Course objectives

 .2التلخيص في الجدل ألبي إسحاق الشيرازي.

 .3االبهاج في ترتيب الحجاج ألبي الوليد الباجي.
 .4الكافية في الجدل إلمام الحرمين الجويني
 .5ضوابط المعرفة للميداني.
 .6مباحث العلة للهيتي.

 -7أصول الجدل لحمد العثمان

الرســـــــــــــــــــــــــــــــــالة:
رمز ورقم المقرر
عدد الوحدات المعتمدة 6.....:no. of credit units
أهداف المقرر :Course objectives

 540 : Course number and codeأصل 6-

اسم

المقرر  :Course nameالرسالة

 -1أن يتعرف الطالب على مراجع التخصص الدقيق ،وما يستلزمه موضوع البحث من مصادر العلوم
ذات العالقة .
 -2أن يتقن الطالب وميارس البحث العلمي من حيث اإلعداد له والشروع فيه وفق األسلوب العلمي
املتبع.

لكل
 -3القدرة على استقراء موضوع الرسالة وجزئياته ومصادرها األصلية واملعاصرة ،ومجع املادة ّ
جزئية ،ومتحيصها ،وترتيبها ،وانتقاء املراد وفق املنهجية العلمية نصاً أو معىن.

 -4القدرة على ممارسة عرض املادة لكل جزئية حسب ما تقتضيه وتصنيفها ومناقشة اآلراء واألدلة
___________________________________________________________________
صفحة  16من 17

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

والدفوعات فيما سبيله ذلك والتحليل واالستنباط والذهاب إىل الراجح بدليله أو استنتاج الرأي
وابتكاره.

 -5القدرة على موازنة اآلراء واستخالص النتائج يف كل جزئية عرب مصادرها األساسية.

-6

أن يكتسب الطالب املهارة والدربة يف حبث مسائل التخصص األساسية واستخدام تقنية املعلومات
والتواصل مع املواقع املتخصصة وتطبيق املنهج العلمي يف مسرية إجناز املشروع.

محتوى المقرر (مختصر)

):Course content (concise

يقدم الطالب بعد اجتياز %50من الدراسة المنهجية خطة لرسالة الماجستير في موضوع من
موضوعات التخصص وينجزه في المدة المخصصة للبرنامج وفق الئحة الدراسات العليا.

ويجب على الطالب عند كتابة الرسالة مراعاة الضوابط المقررة من قبل القسم.
أهم

المراجع .: most important references

الرجوع إلى كتب أصول الفقه المتقدمة والمتنوعة بتنوع مناهج التأليف األصولي فيما يتعلق

بموضوع الرسالة.

مع الرجوع إلى المؤلفات المعاصرة التي تناولت بحث القضايا ذات العالقة بموضوع الرسالة،
وكذلك الرسائل العلمية واألبحاث المحكمة وأعمال المؤتمرات والندوات ،ومتابعة الجديد من ذلك.

*** تستكمل باقي المستويات إن وجد : Complete the rest of levels if any
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفقات :Appendices
Attach the program specification according to
** يرفق توصيف البرنامج حسب نموذج الهيئة الوطنية
NCAAA template.
** يرفق تقرير المقيم الخارجي للبرنامج/الخطة الدراسية Attach external reviewer report for the program / study
plan.
** يرفق تقرير فحص مالحظات المقيم الخارجي Attach a response report on external reviewer comments
** يرفق توصيف جميع المقررات (Attach the courses specification according to NCAAA )Hard or Soft
template.
Attach a report on survey for the community and job
** تقرير عن مسح احتياجات سوق العمل والمجتمع
market needs.

** تقرير عن المقارنة المرجعية (دراسة مقارنة) ببرامج مناظرة وطنيا/عالميا (المسح المعلوماتي).
Attach a report on benchmarking (comparative study) to beer programs, nationally and internationally.

___________________________________________________________________
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