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برنامج الفقه والتشريع
رؤية برنامج الفقه والتشريع:

تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج الفقه والتشريع:
يســعى برنامــج الفقــه والترشيــع إىل تخريــج طالــب متميــز علميــاً ودعويــاً وتربويــاً وأخالقيــاً، �تلــك خلفيــة معرفيــة رشعيــة أساســية 

جيــدة يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف علــوم الفقــه وأصولــه بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة 

وظيفــة تدريســية أو دعويــة، أو قضائيــة يف املحاكــم الرشعيــة. 

ــة  ــاس الديني ــاء بحاجــات الن ــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، واإليف ــة الالزم ــاءات العلمي ــع بالكف ــداد املجتم ــج إىل إم ــ´ يســعى الربنام ك

ــع بشــكل خــاص. ــه والترشي ــام، ومجــال الفق ــك يف املجــال الرشعــي بشــكل ع ــة، وذل والعلمي

أهداف برنامج الفقه والتشريع:
أوالً: يهدف الربنامج إىل تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

�تلــك خلفيــة معرفيــة أساســية يف شــتى النواحــي العلميــة الدينيــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، يف الفقــه وأصولــه وعلومهــ´، • 

ــم  ــة أو املحاك ــاء أو الخطاب ــس أو اإلفت ــة يف التدري ــة وظيف ــويل أي ــه لت ــا يؤهل ــالت، � ــخصية واملعام ــوال الش ــادات واألح كالعب

ــة.  ــف الديني ــن الوظائ ــة، وغ®هــا م الرشعي

ــَة الفقهيــة الالزمــة، لالجتهــاد واســتنباط األحــكام الفقهيــة واإلفتــاء والقضــاء عــىل أســاس فقهــي صحيــح، يف شــتى •  لََك يتمتــع باملـَ

مجــاالت الفقــه اإلســالمي وأصولــه. 

القــدرة عــىل التفكــ® الســليم وفــق منهجيــة علميــة رشعيــة، يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا املناظــرة والحــوار واإلقنــاع بشــخصية • 

علميــة موضوعيــة.

ربط الفقه بالواقع، وإخراجه من دائرة النظرية إىل واحة التطبيق وامل´رسة الفسيحة.• 

ثانيــاً: إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات النــاس الدينيــة 

والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ويف مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه بشــكل خــاص.

ثالثــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه. 

ــك يف  ــات واملشــكالت املعــارصة، وذل ــب عــن التحدي ــة تســتجيب وتجي ــة ، أصيل ــة رشعي ــاً: اإلســهام يف إشــاعة وعــي ومعرف رابع

ــه.  ــه وأصول ــوم الفق ــام، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل ــة بشــكل ع املجتمــع الفلســطيني عــىل وجــه الخصــوص، ويف األم

ــة يف  ــة يف الداخــل والخــارج، لالســتفادة املتبادل ــة ذات العالق ــات والجامعــات واملؤسســات األكاد�ي خامســاً: التواصــل مــع الجه

ــه.  ــوم الفقــه وأصول املعــارف والخــربات، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل

سادســاً: تنميــة مجموعــة مــن القيــم اإليجابيــة والقضايــا املجتمعيــة واإلنســانية املحوريــة لــدى الطالــب، مثــل: احــرتام حقــوق 

ــدأ الســلم االجت´عــي. ــة واالختــالف، وتكريــس مب ــدأ التعددي ــول �ب ــة، واحــرتام اآلخــر، والقب اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج الفقه والتشريع:
يتوقع من خريج برنامج الفقه والترشيع أن يكون قادراً عىل:

الدعوة إىل اإلسالم بأسلوب عرصي وعرضه �نهج وسطي تيس®ي، وخاصة يف مجال تخصصه يف علوم الفقه وأصوله.• 

إلقاء موعظة أو درس ديني يف جمهور من الناس، وخاصة يف موضوع من موضوعات تخصصه يف علوم الفقه وأصوله.• 

إلقــاء خطبــة دينيــة مؤثــرة، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه، مــع أقــل قــدر ممكــن مــن • 

األخطــاء اللغويــة والنحويــة.

القيــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه، مــع الرجــوع إىل املراجــع • 

واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا فيهــا مــن أفــكار وأحــكام.

اإلجابة عن أسئلة الناس الدينية والرشعية واإلفتاء، خاصة يف مجال تخصصه يف علوم الفقه وأصوله. • 

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

تويل منصب القضاء الرشعي وأي منصب ديني آخر يف األوقاف وغ®ها.• 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة واملصــادر الحديثــة للبحــث العلمــي يف علــوم الرشيعــة، خاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه • 

وأصوله. 

ــة، وخاصــة يف مجــال •  ــاس يف قضاياهــم الديني ــة يف التواصــل مــع الن ــة الحديث اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجي

ــه وعلومهــ´. الفقــه وأصول
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خطة برنامج الفقه والتشريع

توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج الفقه والتشريع
18إجباري جامعة

95إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة
129مجموع كيل

المساقات االجبارية
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3الحقوق الشخصية والعينية 10401117
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
                 2أصول البحث العلمي 10401111
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
                 3املواريث 10401215
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
                 3عقود التربعات والتوثيقات 10401218
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
                 3العقيدة اإلسالمية1 10406160
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
11000127  م.س. 1                 1استخدام الحاسوب يف العلوم الرشعية 10406265
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
                 2الخطابة وفن اإللقاء 10406366
10406263  م.س. 1                 3دراسات نحوية2 10406364
11000102  م.س. 1                 3دراسات نحوية1 10406263
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل1 10406155
                 3فقه الرشكات 10401319
                 3القواعد الفقهية 10401234
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
10401130  م.س. 1                 3دالالت النصوص 10401432
                 3فقه الدعوى والبينات 10401423
10401322 ã3الترشيع الجنا                 
                 3الفقه السيايس يف اإلسالم 10401321
                 3مبادئ الفقه املقارن وتطبيقاته املعارصة 10401420
10406143  م.س. 1                 3أصول تخريج الحديث 10406258
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المساقات االختيارية

متطلب سابقس.ماسم الساقرقم المساق
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها املعارصة 10411278
                 3العالقات الدولية يف اإلسالم 10401325
10401226 æ3حقوق اإلنسان والبيئة يف اإلسالم والقانون الدويل اإلنسا                 
                 3أصول املحاك´ت الرشعية 10401427
                 3الوصايا والوقف 10401328
                 3مسائل فقهية يف الحظر واإلباحة 10401329
                 3تاريخ الترشيع اإلسالمي 10401135
                 3التأمÃ التجاري والتكافيل 10411377
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
                 3أساليب تدريس الدين 10401337
                 3الس®ة النبوية 10406254
                 3فقه آيات وأحاديث األحكام 10401224
                 3علم االجت´ع اإلسالمي 10406273
10406248 æ3القصص القرآ                 
                 3إعجاز القرآن الكريم 10406453
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
                 2مبادىء العقيدة االسالمية 11000143
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وصف المساقات 

أصول البحث العلمي  10401111
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

علوم القرآن الكريم  10406142
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

علوم الحديث ومصطلحه  10406143
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

 10401130مباحث الحكم الشرعي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، األهليــة وعوارضهــا.

أدلة التشريع    10401231
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

فقه الصالة والصيام   10401112 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

فقه الزكاة والحج   10401113 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.
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فقه الزواج والطالق   10401114 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

المواريث   10401215
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

عقد البيع واإلجارة   10401116 
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179    مدخل إلى المصارف اإلسالمية 
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

 10411175فقه معامالت مالية معاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

تالوة وحفظ1   10406245
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

تالوة وحفظ2   10406246
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

تالوة وحفظ3   10406247
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

مشروع التخرج   10401438
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي يف مجــال أصــول الديــن، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث 

ــار  ــة اختي ــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفي ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل يف مجــال التخصــص يكــون تقوي

موضــوع البحــث ووضــع خطتــه والكتابــة فيــه.
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 10401117الحقوق الشخصية والعينية  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الحــق الشــخيص والحــق العينــي، مصــادر الحقــوق الشــخصية، العقــد: تعريفــه. 

تقســي´ته ومراتبــه. أحــكام اإليجــاب والقبــول. األهليــة وعيــوب الرضــا. محــل العقــد. ســبب العقــد. آثــار العقــد. انتهــاء العقــد. 

التــرصف بــاإلرادة املنفــردة. الفعــل الضــار. الفعــل النافــع. حــق امللكيــة: تعريفــه وخصائصــه ومحلــه والقيــود الــواردة عليــه. أحــكام 

امللكيــة الشــائعة. أســباب كســب امللكيــة: إحــراز املباحــات، الضــ´ن، املــ®اث، الوصيــة، االتصــال، العقــد، الشــفعة، الحيــازة، الحقــوق 

املتفرعــة عــن حــق امللكيــة: حــق التــرصف، حــق االنتفــاع، حــق االســتع´ل والســكنى واملســاطحة، الوقــف، حقــوق االرتفــاق.

عقود التبرعات والتوثيقات   10401218
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــود الهبــة والوديعــة والعاريــة والوكالــة والكفالــة والحوالــة والرهــن، مــن حيــث أركانهــا 

ورشوطهــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا. أحــكام الحجــر والتفليــس والصلــح.

فقه الشركات   10401319
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الرشكــة، أركان عقــد الرشكــة العامــة والخاصــة، أنــواع الــرشكات، رشوط حصــص 

الــرشكاء، قواعــد توزيــع األربــاح والخســائر، أســباب انقضــاء الــرشكات وتصفيتهــا، دراســة مفصلــة ألهــم أنــواع الــرشكات الفقهيــة، 

ــل:  ــة، مث ــة الحديث ــواع الــرشكات التجاري ــة ألهــم أن ــة واملزارعــة، دراســة مفصل مثــل: رشكات األمــوال واألعــ´ل والوجــوه واملضارب

رشكــة التوصيــة البســيطة ورشكــة املحاصــة ورشكــة التضامــن ورشكــة املســاهمة.

10401420   مبادئ الفقه المقارن وتطبيقاته المعاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: االختــالف الفقهــي واتجاهاتــه وأســبابه، منهــج االجتهــاد يف القضايــا الفقهيــة املســتجدة 

وأسســه وخصائصــه، دراســة تفصيليــة لقضايــا فقهيــة طبيــة معــارصة، مثــل: أحــكام التــداوي والرقيــة والحجــر الصحــي، بــدء الحيــاة 

ــا،  ــاء ونقله ــكام زرع األعض ــاخ، أح ــم، االستنس ــل الرحي ــه، القت ــي وأحكام ــوت الدماغ ــه، امل ــاض وأحكام ــا، اإلجه ــانية ونهايته اإلنس

التلقيــح الصناعــي وأطفــال األنابيــب، أحــكام وجــود طــرف ثالــث يف التلقيــح الصناعــي (اســتئجار الرحــم أو البويضــة أو املنــي)، 

إســقاط العــدد الزائــد مــن األجنــة امللقحــة صناعيــا، تحســÃ النســل  بطــرق جينيــة، أحــكام تحديــد جنــس الجنــÃ، أحــكام التعقيــم 

ــة،  ــوص الجيني ــه بالفح ــب أو نفي ــات النس ــم إثب ــكارة، حك ــاء الب ــق غش ــكام رت ــا، أح ــل وأحكامه ــات التجمي ــل، عملي ــع الحم ومن

ــام (القطــرة،  ــة يف الصي ــة، أحــكام املفطــرات الطبي ــة والرشعي ــة الطبي ــزواج، الحيــض والنفــاس مــن الناحي ــل ال ــي قب الفحــص الطب

املنظــار، حقنــة التغذيــة)، األحــكام الرشعيــة املتعلقــة �ــرض اإليــدز (زواج املريــض باإليــدز، فســخ نــكاح املريــض باإليــدز، إجهــاض 

املــرأة املصابــة باإليــدز)، األخطــاء الطبيــة ومســؤولية الطبيــب املدنيــة والجنائيــة.

10401321   الفقه السياسي في اإلسالم   
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســس النظــام الســيايس يف اإلســالم وخصائصــه، نقــض العل´نيــة، مفهــوم البيعــة ومفهــوم 

العقــد االجت´عــي وااللتزامــات املتبادلــة الناشــئة عــن كل منهــ´، ويل االمــر وحقوقــه وواجباتــه، العــدل وأسســه، الشــورى وأسســها، 

مفهــوم الد�قراطيــة والليرباليــة واملواطنــة وموقــف اإلســالم مــن كل منهــا، الحقــوق والحريات السياســية العامــة يف الدولة اإلســالمية، 

حقــوق األقليــات يف املجتمــع اإلســالمي، األحــزاب السياســية وموقــف اإلســالم منهــا، االنتخابــات وإفرازاتهــا، مفهــوم الدولــة املدنيــة 

واملجتمــع املــدæ وموقــف اإلســالم مــن ذلــك، الســلطة الترشيعيــة، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة.

10401322   التشريع الجنائي 
 ãــا ــام الجن ــول النظ ــبهات ح ــم الش ــه، أه ــه وخصائص ــالمي أسس ــاã اإلس ــام الجن ــة: النظ ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــة  ــزõ والقــذف والحراب ــÃ. أحــكام حــدود ال ــا دون النفــس وعــىل الجن ــات عــىل النفــس وم اإلســالمي ومناقشــتها. أحــكام الجناي

والرسقــة والبغــي والــردة، عقوبــة شــارب الخمــر، نظــام التعزيــر يف الفقــه اإلســالمي. مــع مقارنــة يف دراســة املوضوعــات املذكــورة 

ــة. ــÃ الوضعي ــÃ الفقــه اإلســالمي والقوان ب
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10401423   فقه الدعوى والبينات 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم القضــاء وتاريخــه وتطــور مؤسســاته، القضــاء الرشعــي والقضــاء النظامــي. 

رشوط تــويل القضــاء، آداب القــايض، ض´نــات العــدل يف القضــاء، االختصــاص املــكاæ والزمــاæ للقضــاة، طــرق اإلثبــات يف اإلســالم 

واألحــكام املتعلقــة بهــا، إلــزام القضــاة �ذهــب معــÃ، تعريــف عــام بأصــول الدعــاوى واملرافعــات الرشعيــة. 

10401432    دالالت النصوص 
ــه،  ــان: تعريف ــامها. البي ــدالالت وأقس ــث ال ــاظ. مباح ــام األلف ــة وأقس ــث اللفظي ــة: املباح ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــوص. ــÃ النص ــح ب ــارض والرتجي ــع التع ــرق رف ــح وط ــارض والرتجي ــامه. التع وأقس

االجتهاد ومقاصد الشريعة   10401433
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401234    القواعد الفقهية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقواعــد الفقهيــة، موضوعهــا، أهميتهــا، نشــأتها وتطورهــا، مصادرهــا، الفــرق 

ــة.  ــد املذهبي ــا والقواع ــق عليه ــد املتف ــا، القواع ــا، مجاالته ــة فيه ــا القد�ــة والحديث ــة، أهــم مؤلفاته ــدة األصولي ــÃ القاع ــا وب بينه

ــة الخمــس الرئيســة ولغ®هــا يف املجــاالت املتعــددة. ــة والتطبيقــات للقواعــد الفقهي ــة مــع األمثل دراســة تفصيلي

العقيدة اإلسالمية1   10406160
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: معنــى العقيــدة اإلســالمية وخصائصهــا وآثارهــا عــىل الفــرد واملجتمــع، أســلوب القــرآن 

الكريــم يف بنــاء العقيــدة، دالالت وجــود الخالــق، الصــوارف التــي تــرصف النــاس عــن اإل�ــان باللــه تعــاىل، معنــى التوحيــد وأنواعــه 

ومســتلزماته ونواقضــه، بيــان موجــز ألركان اإل�ــان االخــرى: اإل�ــان باملالئكــة والكتــب والرســل واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر.

تفسير تحليلي1   10406149
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

10406155 حديث تحليلي1 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة ثالثــÃ حديثــاً تختــار مــن كتــاب جامــع العلــوم والحكــم، وفــق املنهــج التحليــيل، 

وعــىل وجــه الخصــوص يتــم تنــاول األحاديــث املتعلقــة بـــ: النيــة، اإل�ــان، البدعــة، الشــبهات، النصيحــة، األخــوة، التوبــة، نفــخ الــروح 

يف الجســد.

10406258 أصول تخريج الحديث  
ــج مــن  ــة، طريقــة التخري ــار مــن مصــادر الســنة األصلي ــج األحاديــث واآلث ــة: طــرق تخري ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الحاســوب، كيفيــة جمــع طــرق الحديــث وترتيبهــا، كيفيــة رســم شــجرة الحديــث، وخطــوات الحكــم عــىل الحديــث ســنداً ومتنــاً 

بتوظيــف مــا درســه الطــالب يف مســاق علــوم الحديــث. بحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات 

املســاق.

10406263 دراسات نحوية1 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الــكالم وأقســامه، االســم، الفعــل، الحــرف، املبنــي واملعــرب، املعــارف والنكــرات، املرفوعات: 

املبتــدأ والخــرب، اســم كان وأخواتهــا، خــرب إن وأخواتهــا، األفعــال وأقســامها وإعرابهــا وبناءهــا، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص 

القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب.



 دليل جامعة النجاح الوطنية197

10406364 دراسات نحوية2 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املنصوبــات: املفاعيــل الخمســة، االســتثناء، الحــال، التمييــز. املجــرورات. العــدد وكناياتــه. 

التوابــع: العطــف، البــدل، التوكيــد، الصفــة، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب. إعــراب 

ســورة الكهــف واســتظهار القواعــد النحويــة فيهــا. 

10406265 استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية   
ــة عــن  ــه مــن الوصــول إىل املعلومــة الرشعي ــي øكن ــة الت ــب باملهــارات واملعــارف الرضوري ــد الطال  يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

طريــق الحاســوب واألقــراص املدمجــة وســواها، وتســاعده يف الوصــول إىل مواقــع البحــث املختصــة بالعلــوم الرشعيــة وتلــك التابعــة 

لــدور اإلفتــاء واملجامــع الفقهيــة ومراكــز البحــث ذات االهتــ´م باملؤسســات املاليــة اإلســالمية. ويتضمــن املســاق تكليــف الطلبــة 

بإجــراء بحــث يف واحــدة مــن مســائل العلــوم الرشعيــة باســتخدام الحاســوب دون ســواه مــن الوســائل التعليميــة.

10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية   
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

10406366 الخطابة وفن اإللقاء 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهميــة الخطابــة ودورهــا يف التوعيــة والتوجيــه، كيفيــة إعــداد الخطبــة الناجحــة، خصائــص 

الخطبــة الناجحــة، أســس اختيــار موضــوع الخطبــة، صفــات الخطيــب الناجــح، ســلبيات يجــب تجنبهــا يف الخطيــب والخطبــة. كــ´ 

يتنــاول املســاق موضوعــات التدريــس: أهميــة الــدرس، الفــرق بــÃ الــدرس والخطبــة، كيفيــة إعــداد الــدرس الناجــح، كيفيــة تخطيــط 

الــدروس املتسلســلة. كــ´ يتــم يف املســاق عــرض ûــاذج معــارصة لخطبــاء ومدرســÃ مشــهورين مــن خــالل اليوتيــوب والفيديــو. 

ويشــتمل املســاق أيضــاً عــىل تدريــب عمــيل وتطبيــق واقعــي مــن الطلبــة، ويشــكل الجانــب العمــيل مــا نســبته 70% مــن املســاق.

10401224 فقه آيات األحكام وأحاديثها 
ــة، عــرض ألهــم  ــاً مــن النصــوص الترشيعي ــة انطالق ــة دراســة املوضوعــات الفقهي ــة: أهمي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

املؤلفــات يف آيــات األحــكام ويف أحاديــث األحــكام ومناهجهــا، دراســة فقهيــة تحليليــة لعــدد مختــار مــن النصــوص الترشيعيــة مــن 

القــرآن والســنة، مثــل: آيــات الظهــار والكاللــة والقتــل الخطــأ وتوثيــق الّديــون وحــد الحرابــة، ومثــل: أحاديــث الحيــض واالســتحاضة 

والعرايــا ووضــع الجوائــح وحــد الرسقــة والطــالق البدعــي وطاعــة ويل األمــر واألقضيــة.

10401325 العالقات الدولية في اإلسالم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم العالقــات الدوليــة، مفهــوم القانــون الــدويل، أهــم املؤلفــات الفقهيــة يف العالقــات 

الدوليــة، العالقــات الدوليــة وقــت الســلم: أهــل الذمــة، األمــان، املســتأمن، دار اإلســالم ودار الكفــر. العالقــات الدوليــة وقــت الحــرب: 

الجهــاد، األرسى، التحكيــم، آثــار الحــرب، املعاهــدات يف اإلســالم، أنواعهــا، ورشوطهــا، طــرق انعقادهــا ومراحلهــا، إنهــاء املعاهــدات، 

 .æونقضهــا. اإلســالم والقانــون الــدويل اإلنســا

10401226 حقوق اإلنسان والبيئة في اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني 
ــة  ــة تفصيلي ــة، دراس ــوق البيئ ــان وحق ــوق اإلنس ــن حق ــالمية م ــة اإلس ــف الرشيع ــة: موق ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

لحقــوق اإلنســان، مثــل حقــه يف الحيــاة والتنقــل وحريــة التعبــ®، وذلــك يف الرشيعــة اإلســالمية مــع املقارنــة بالترشيعــات واملواثيــق 

الدوليــة املتعلقــة بذلــك، دراســة واقعيــة لحقــوق اإلنســان وحرياتــه العامــة يف املجتمعــات العربيــة، حقــوق بعــض رشائــح املجتمــع 

كالطفــل واملــرأة، نظــرة اإلســالم إىل البيئــة واألحــكام املتعلقــة باملحافظــة عليهــا، مفهــوم القانــون الــدويل اإلنســاæ، حقــوق اإلنســان 

 .æاإلســالم والقانــون الــدويل اإلنســا Ãحــال الحــرب، مقارنــة بــ



198  دليل جامعة النجاح الوطنية

10401427 أصول المحاكمات الشرعية 
ــم أصــول املحاكــ´ت:  ــاء، عل ــÃ اإلفت ــه وب ــم القضــاء وأنواعــه والفــرق بين ــة: تعريــف بعل ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم القضــاã (املحاكــم واالختصــاص):  ــه، وتكييفــه الرشعــي. التنظي ــه، ومبادئ ــه، وغايت ــه، خصائصــه، أهميت ــه، مجال تعريفــه، طبيعت

ــة  ــم. األحــكام القضائي ــق املحاك ــم. أعــوان القضــاة ومراف ــا. القضــاة وأحكامه ــا وســلطاتها وأحكامه درجــات املحاكــم واختصاصاته

وطــرق الطعــن فيهــا. تطبيــق عمــيل يشــمل: دراســة ûــاذج مكتوبــة مــن أصــول املحاكــ´ت الرشعيــة تتعلــق �ــا ســلف مــن أحــكام، 

وتقديــم أبحــاث وتقاريــر حولهــا. حضــور عمــيل لجلســات واقعيــة يف املحاكــم – جلســتÃ كحــّد أدõ – وتســجيل مــا جــرى مــن 

أعــ´ل يف تلــك الجلســات.

10401328 الوصايا والوقف 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الوصيــة، تعريفهــا، حكمهــا، حكمتهــا، أركانهــا، رشوطهــا، بطــالن الوصيــة والرجــوع عنهــا، 

ــة اســتث´ر أمــوال  ــه، اســتبداله، دعــاوى الوقــف. كيفي ــا. الوقــف: تعريفــه، أنواعــه، رشوطــه، مبطالت قبولهــا وردهــا، أنــواع الوصاي

الوقــف وتنميتهــا يف الوقــت الحــارض.

10401329 مسائل فقهية في الحظر واإلباحة: 
ــة: مفهــوم الحظــر واإلباحــة، منهــج الفقهــاء يف عــرض مســائل الحظــر واإلباحــة يف كتــب  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفقــه، دراســة عــدة مســائل فقهيــة مســتجدة يف الحظــر واإلباحــة، مثــل الصــالة يف الطائــرة،  املخــدرات، اللحــوم املســتوردة (معلبــة 

ومثلجــة ومجففــة)، األ�ــان والنــذور. 

10401135 تاريخ التشريع اإلسالمي   
ــالمي وأدواره  ــه اإلس ــأة الفق ــ´، نش ــص كل منه ــع وخصائ ــه والترشي ــف بالفق ــة: التعري ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــرأي والحديــث وخصائــص كل مدرســة،  ــة الفقــه اإلســالمي، الخــالف الفقهــي وأســبابه، نشــأة مدرســة ال وخصائــص كل دور، أصال

ــا  ــا وأصوله ــة: أصحابه ــة املتبوع ــب الفقهي ــف باملذاه ــة، التعري ــة املندرس ــب الفقهي ــÃ، املذاه ــة والتابع ــاء الصحاب ــاه® فقه مش

 ،Ãوخصائــص كل مذهــب وأهــم املؤلفــات والفقهــاء فيــه، دراســة فقهيــة نصيــة ملوضوعــات مختــارة مــن كتــب الفقهــاء املتقدمــ

التعريــف باملجامــع واملؤسســات الفقهيــة املعــارصة، التعريــف بأهــم الفقهــاء املعارصيــن ومناهجهــم، التعريــف بأهــم كتــب الفقــه 

ــا. املعــارصة ومناهجه

10411376 فقه األسواق المالية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411377 التأمين التجاري والتكافلي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التأمــÃ وأنواعــه، عقــد التأمــÃ وأركانــه وخصائصــه القانونيــة والفقهيــة، حكــم 

ــه، ومحاســبته، رشكات التأمــÃ التكافــيل،  ــه، وخصائصــه، وأهدافــه، وإجراءات التأمــÃ التجــاري، التأمــÃ التكافــيل اإلســالمي، ومبادئ

وهيكلهــا، وطــرق عملهــا، دراســة تطبيقيــة لنظــام رشكــة تأمــÃ تكافــيل.

10411278 اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مدخــل فقهــي عــام إىل الــزكاة وأحكامهــا ورشوطهــا ووعائهــا ومصارفهــا. تطبيقــات الــزكاة 

ــزكاة: موقعهــا يف  ــات ال ــزكاة. زكاة األســهم والســندات. زكاة املســتغالت. زكاة األصــول االســتث´رية. اقتصادي املعــارصة: محاســبة ال

ــة،  ــزكاة عــىل: االســتث´ر، االســتهالك، االدخــار، التوزيــع، البطال ــار ال ــة. آث ــزكاة والرضيب النظــام املــايل ونظــام التوزيــع اإلســالمي. ال

التضخــم، التنميــة والنمــو االقتصــادي.
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10411286 المالية العامة في اإلسالم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: وأهدافهــا 

وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة اإلســالمية.

10406254 السيرة النبوية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406272 علم النفس اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس االســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.

10406273 علم االجتماع اإلسالمي   
ــه، أهميــة علــم االجتــ´ع  ــة: مفهــوم علــم االجتــ´ع ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ في ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم  ــات عل ــم نظري ــه، أه ــث في ــج البح ــه ومنه ــه ومجاالت ــه وموضوع ــالمي وأهداف ــ´ع اإلس ــم االجت ــوم عل ــة، مفه ــا~ والداعي للع

االجتــ´ع املعــارصة وموقــف اإلســالم منهــا، أســس بنــاء املجتمــع مــن منظــور إســالمي، مفهــوم املجتمــع املــدæ ومؤسســاته، مفهــوم 

الســلم االجت´عــي وأسســه، البيــت واملســجد والســلطة الحاكمــة ودور كل منهــا يف املجتمــع اإلســالمي، الســنن االجت´عيــة يف القــرآن 

والســنة، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها مــن منظــور إســالمي، دراســة ألهــم املشــكالت االجت´عيــة يف املجتمعــات املعــارصة، 

وخاصــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وعــالج اإلســالم لهــا، مثــل: الجرائــم واإلدمــان عــىل املخــدرات واألميــة والخالفــات الزوجيــة 

والتفــكك األرسي والنزاعــات الطائفيــة والعنــف االجت´عــي واملحســوبية والرشــوة والفســاد املــايل والســيايس.

10406248 القصص القرآني 
ــا، أهــم  ــا وخصائصه ــة، أهدافه ــوم القصــة القرآني ــى القصــة لغــة واصطالحــاً، مفه ــة: معن ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

ــوح  ــل قصــة آدم ون ــة لنــ´ذج مــن القصــص القــرآæ، مث ــرد عليهــا. دراســة تفصيلي ــة وال الشــبهات املعــارصة حــول القصــة القرآني

ــوت وأصحــاب الكهــف. ــارون وطال ــل قصــة ق ــاء مث ــم الصــالة والســالم، وûــاذج مــن قصــص غــ® األنبي ومــوىس وداود وســلي´ن عليه

10406453 إعجاز القرآن الكريم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف  املعجــزة ومعنــى اإلعجــاز وأهميتــه، تاريــخ البحــث يف اإلعجــاز وتطــوره، مقارنــة 

بــÃ معجــزات األنبيــاء، أنــواع اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم البيــاæ والترشيعــي والعلمــي والعــددي وغــ® ذلــك.

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها  
يصــف هــذا املســاق اإلطــار النظــري للوســائل التعليميــة مــن حيــث: مفهومهــا وأهميتهــا وخصائصهــا ومعايــ® اســتخدامها وأســس 

تصميمهــا وإنتاجهــا. كــ´ يتنــاول املســاق مفهــوم عمليــة االتصــال وعنارصهــا. ويتــوج املســاق بتصميــم وســيلة تعليميــة وإنتاجهــا يف 

مجــال التخصــص، انســجاماً مــع اإلطــار النظــري للمســاق، واســتفادًة مــن التقنيــة الحديثــة يف التصميــم واإلنتــاج.

10401337 أساليب تدريس الدين   
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: طــرق تدريــس موضوعــات الديــن اإلســالمي وهــي: القــرآن الكريــم وتفســ®ه، الحديــث 

ــه،  ــرة في ــل املؤث ــدريس والعوام ــاج امل ــوم املنه ــة، مفه ــالت املالي ــالمي واملعام ــاد اإلس ــه، االقتص ــالق، الفق ــدة، األخ ــوي، العقي النب

ــة.  ــية املختلف ــل املدرس ــس للمراح ــاليب التدري ــس، أس ــة يف التدري ــات الحديث النظري
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أعضاء هيئة التدريس

الجامعةالرتبةاالسم

جامعة القرآن الكريم/السودان/1997استاذ مساعدد. ج´ل حشاش

السعودية/1982استاذ مشاركد. مروان عيل قدومي

مرص/2007استاذ مساعدد.محمد عيل الصليبي

مانشسرت/1999استاذ مساعدد.نارص الدين الشاعر

الخرطوم/1995استاذ مساعدد.مأمون الرفاعي

 ماليزيا/2009استاذ مساعدد.صايل أماره

الجامعة اإلسالمية/بغداداستاذ مساعدد.عبدالله أبو وهدان

السودان/1998استاذ مساعدد. حسن خرض

السودان/1996مدرسد.عالء مقبول
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برنامج أصول الدين

رؤية برنامج أصول الدين:
تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج أصول الدين:
يســعى برنامــج أصــول الديــن إىل تخريــج طالــب متميــز علميــاً ودعويــاً وتربويــاً وأخالقيــاً، �تلــك خلفيــة معرفيــة رشعيــة أساســية جيدة 

يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف علــوم القــرآن والتفســ® والحديــث الرشيــف والعقيــدة بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة واملؤهــالت 

العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة تدريســية أو دعويــة.

ــة  ــاس الديني ــاء بحاجــات الن ــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، واإليف ــة الالزم ــاءات العلمي ــع بالكف ــداد املجتم ــج إىل إم ــ´ يســعى الربنام ك

ــدة بشــكل خــاص. ــث والعقي ــرآن والتفســ® والحدي ــوم الق ــام، ومجــال عل ــك يف املجــال الرشعــي بشــكل ع ــة، وذل والعلمي

أهداف برنامج أصول الدين:
أوالً: تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

ــث •  ــرآن والحدي ــوم الق ــه يف عل ــال تخصص ــة يف مج ــة، وخاص ــة الديني ــي العلمي ــتى النواح ــية يف ش ــة أساس ــة معرفي ــك خلفي �تل

ــة.  ــف الديني ــن الوظائ ــا م ــاد، وغ®ه ــظ واإلرش ــاء أو الوع ــس أو اإلفت ــة يف التدري ــة وظيف ــويل أي ــه لت ــا يؤهل ــدة، و� والعقي

يتمتــع بالقــدرة عــىل الوعــظ املؤثــر والتدريــس وخاصــة يف حقــول املعرفــة الدينيــة املتعلقــة بتخصصــه، وإبــداء الــرأي الرشعــي يف • 

القضايــا الفكريــة والســلوكية التــي تشــغل املجتمــع.

ثانيــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة.

ثالثــاً: اإلســهام يف إشــاعة وعــي ومعرفــة رشعيــة تجيــب عــن التحديــات واملشــكالت املعــارصة، وذلــك يف املجتمــع الفلســطيني عــىل 

وجــه الخصــوص، ويف األمــة بشــكل عــام، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة.

رابعــاً: تخريــج طلبــة لديهــم قــدرة عــىل التفكــ® الســليم وفــق منهجيــة علميــة رشعيــة يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا اســتنباط 

األحــكام الرشعيــة والقــدرة عــىل املناظــرة والحــوار واإلقنــاع.

خامســاً: ربــط الديــن بالواقــع، وإخراجــه مــن دائــرة النظريــة إىل التطبيــق وامل´رســة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن 

والحديــث والعقيــدة.

سادساً: إظهار عظمة الكتاب والسنة، باعتباره´ منبعاً تستقى منه كل علوم الرشيعة وما اتصل بها من علوم الدين.

ــل: احــرتام حقــوق  ــب، مث ــدى الطال ــة ل ــة واإلنســانية املحوري ــا املجتمعي ــة والقضاي ــم اإليجابي ــة مجموعــة مــن القي ســابعاً: تنمي

ــي. ــدأ الســلم االجت´ع ــس مب ــالف، وتكري ــة واالخت ــدأ التعددي ــول �ب ــر، والقب ــة، واحــرتام اآلخ اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج أصول الدين:
يتوقع من خريج برنامج أصول الدين أن يكون قادراً عىل:

الدعــوة إىل اإلســالم بأســلوب عــرصي وعرضــه �نهــج وســطي تيســ®ي، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث • 

ــدة. والعقي

إلقــاء موعظــة أو درس دينــي يف جمهــور مــن النــاس، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث • 

والعقيــدة.

إلقــاء خطبــة دينيــة مؤثــرة، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة، مــع أقــل قــدر • 

ممكــن مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة.

القيــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة، مــع الرجــوع • 

إىل املراجــع واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا فيهــا مــن أفــكار وأحــكام.

اإلجابة عن أسئلة الناس الدينية والرشعية، وخاصة يف مجال تخصصه يف علوم القرآن والحديث والعقيدة. • 

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

ــوم •  ــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل ــوم الرشيع ــة للبحــث العلمــي يف عل ــة واملصــادر الحديث ــا الحديث اســتخدام التكنولوجي

ــدة.  ــث والعقي ــرآن والحدي الق

اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجيــة الحديثــة يف التواصــل مــع النــاس يف قضاياهــم الدينيــة واملعيشــية والدعــوة • 

إىل اللــه.
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توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج أصول الدين
18إجباري جامعة

95إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة
129مجموع كيل

خطة برنامج أصول الدين
المساقات االجبارية

متطلب سابقس. عاسم المساقرقم المساق
10406263  م.س. 1                 3دراسات نحوية2 10406364
                 3املواريث 10401215
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
                 3العقيدة اإلسالمية1 10406160
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل1 10406155
                 3مقارنة األديان 10406462
11000102  م.س. 1                 3دراسات نحوية1 10406263
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل2 10406250
10406142  م.س. 1                 3مناهج املفرسين 10406351
10406142  م.س. 1                 3تفس® موضوعي 10406452
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل2 10406256
10406357 Ã10406143  م.س. 1                 3مناهج املحدث
10406160  م.س. 1                 3العقيدة اإلسالمية2 10406361
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10406143  م.س. 1                 3أصول تخريج الحديث 10406258
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3إعجاز القرآن الكريم 10406453
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3الس®ة النبوية 10406254
10406248 æ3القصص القرآ                 
                 2الخطابة وفن اإللقاء 10406366
                 2أصول البحث العلمي 10401111
11000127  م.س. 1                 1استخدام الحاسوب يف العلوم الرشعية 10406265
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
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 المساقات االختيارية
متطلب سابقس.م اسم المساقرقم المساق

                 3السنة ومكانتها يف الترشيع 10406368
                 3حديث موضوعي 10406359
                 3دراسات يف التاريخ اإلسالمي 10406371
                 3الهدي النبوي يف األدب والرقائق 10406367
                 3البالغة القرآنية 10406274
                 3اإلعالم اإلسالمي 10406375
                 3أساليب الدعوة 10406370
                 3تاريخ الترشيع اإلسالمي 10401135
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
                 3علم االجت´ع اإلسالمي 10406273
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
                 3أساليب تدريس الدين 10401337
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
                 3الفقه السيايس يف اإلسالم 10401321
                 3فرق إسالمية ومذاهب فكرية معارصة 10406469
                 3فقه آيات وأحاديث األحكام 10401224
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2مبادىء العقيدة االسالمية 11000143
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وصف المساقات

10401111 أصول البحث العلمي 
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

10406142 علوم القرآن الكريم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

10406143 علوم الحديث ومصطلحه 
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

10401130 مباحث الحكم الشرعي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، األهليــة وعوارضهــا

10401231  أدلة التشريع:  ثالث ساعات
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

 10401112 فقه الصالة والصيام 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

 10401113 فقه الزكاة والحج 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.
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 10401114 فقه الزواج والطالق 

يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

10401215 المواريث 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

 10401116 عقد البيع واإلجارة 
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179 مدخل إلى المصارف اإلسالمية 
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

10411175 فقه معامالت مالية معاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

10406245 تالوة وحفظ1 
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

10406246 تالوة وحفظ2 
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

10406247 تالوة وحفظ3 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

10401438 مشروع التخرج 
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث يف مجــال التخصــص 

يكــون تقويــم املــدرس لــه معتمــداً عــىل مــدى التــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفيــة اختيــار موضــوع البحــث ووضــع 

خطتــه والكتابــة فيــه.
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10406248 القصص القرآني
ــا، أهــم  ــا وخصائصه ــة، أهدافه ــوم القصــة القرآني ــى القصــة لغــة واصطالحــاً، مفه ــة: معن ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

ــوح  ــل قصــة آدم ون ــة لنــ´ذج مــن القصــص القــرآæ، مث ــرد عليهــا. دراســة تفصيلي ــة وال الشــبهات املعــارصة حــول القصــة القرآني

ــوت وأصحــاب الكهــف. ــارون وطال ــل قصــة ق ــاء مث ــم الصــالة والســالم، وûــاذج مــن قصــص غــ® األنبي ومــوىس وداود وســلي´ن عليه

10406149 تفسير تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

10406250 تفسير تحليلي2
ــاول املســاق عــرض القــرآن املــدæ لألحــكام  ــاً، ويتن ــور تفســ®اً تحليلي ــة: تفســ® ســورة الن ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الترشيعيــة، بيــان حــد الزنــا، وقــذف املحصنــات، تفصيــل حادثــة اإلفــك والــدروس منهــا، األحــكام الرشعيــة التــي تحصــن املجتمــع 

ــزء  ــ® ج ــ® تفس ــة بتحض ــف الطلب ــم تكلي ــة، ث ــاس والزين ــكام اللب ــتئذان، وأح ــان آداب االس ــراف، بي ــن االنح ــه م ــلم وتحفظ املس

ــة. املجادل

10406351 مناهج المفسرين 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالتفســ® والتأويــل والفــرق بينهــ´، رشوط املفــرس، التفســ® باملأثــور، تعريفــه، 

مصــادره، دراســة ûــاذج مــن التفســ® املأثــور، التفســ® بالــرأي، تعريفــه ودراســة ûــاذج منــه، التعــرض لتفاســ® الفــرق املنحرفــة، 

دراســة لبعــض مناهــج املفرسيــن املعارصيــن.

10406452 تفسير موضوعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف التفســ® املوضوعــي، الفــرق بينــه وبــÃ التفســ® التحليــيل، أهميتــه يف واقعنــا 

املعــارص، دراســة تفصيليــة لنــ´ذج مــن التفســ® املوضوعــي مــع الرتكيــز عــىل موضوعــات معــارصة، مثــل: الحريــة، املــرأة، منهجيــة 

البحــث واملعرفــة، الحــوار، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها، أخــالق الحــرب، الشــورى.

10406453 إعجاز القرآن الكريم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف  املعجــزة ومعنــى اإلعجــاز وأهميتــه، تاريــخ البحــث يف اإلعجــاز وتطــوره، مقارنــة 

بــÃ معجــزات األنبيــاء، أنــواع اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم البيــاæ والترشيعــي والعلمــي والعــددي وغــ® ذلــك.

10406254 السيرة النبوية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406155 حديث تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة ثالثــÃ حديثــاً تختــار مــن كتــاب جامــع العلــوم والحكــم، وفــق املنهــج التحليــيل، وعــىل 

وجــه الخصــوص يتــم تنــاول األحاديــث املتعلقــة بـــ: النيــة، اإل�ــان، البدعــة، الشــبهات، النصيحــة، األخــوة، التوبــة، نفــخ الــروح يف الجســد.

10406256 حديث تحليلي2 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة أحاديــث مــن كتــاب نيــل األوطــار أو ســبل الســالم، وفــق املنهــج التحليــيل، وذلــك 

مــن أبــواب: اللبــاس، عــرشة النســاء، األطعمــة والصيــد والذبائــح، األرشبــة، األ�ــان والنــذور، األقضيــة واألحــكام، الجنائــز، الجهــاد.
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10406357 مناهج المحدثين
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة مناهــج املحدثــÃ وطرقهــم يف التأليــف يف الحديــث مــن كتــب: الجوامــع، والبخــاري 

ومســلم، وكتــب الســنن األربعــة وســنن الدارمــي، والبيهقــي، والــدار قطنــي، ثــم كتــب املســانيد، كمســند أحمــد، ثــم كتــب املصنفــات 

كمصنــف عبــد الــرزاق، وابــن أí شــيبة، ثــم كتــب املســتدركات كالحاكــم، ثــم املســتخرجات، ثــم كتــب الطبقــات كطبقــات ابــن ســعد.

10406258 أصول تخريج الحديث 
ــج مــن  ــة، طريقــة التخري ــار مــن مصــادر الســنة األصلي ــج األحاديــث واآلث ــة: طــرق تخري ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الحاســوب، كيفيــة جمــع طــرق الحديــث وترتيبهــا، كيفيــة رســم شــجرة الحديــث، وخطــوات الحكــم عــىل الحديــث ســنداً ومتنــاً 

بتوظيــف مــا درســه الطــالب يف مســاق علــوم الحديــث. بحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات 

املســاق.

10406160 العقيدة اإلسالمية1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: معنــى العقيــدة اإلســالمية وخصائصهــا وآثارهــا عــىل الفــرد واملجتمــع، أســلوب القــرآن 

الكريــم يف بنــاء العقيــدة، دالالت وجــود الخالــق، الصــوارف التــي تــرصف النــاس عــن اإل�ــان باللــه تعــاىل، معنــى التوحيــد وأنواعــه 

ومســتلزماته ونواقضــه، بيــان موجــز ألركان اإل�ــان االخــرى: اإل�ــان باملالئكــة والكتــب والرســل واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر.

10406361 العقيدة اإلسالمية2
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة تفصيليــة لإل�ــان باملالئكــة، اإل�ــان باألنبيــاء والرســل، اإل�ــان بالكتــب الســ´وية، 

اإل�ــان باليــوم اآلخــر، عالمــات الســاعة، البعــث، عــذاب القــرب، عــذاب النــار، نعيــم الجنــة.

10406462 مقارنة األديان
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف علــم مقارنــة األديــان، ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، وواقــع هــذا العلــم 

يف العــرص الحديــث. ودراســة تفصيليــة لليهوديــة وللنرصانيــة، مــن حيــث تاريــخ كل منهــ´ وأصــول عقائدهــا وفرقهــا وأهــم رشائعهــا 

وطقوســها الدينيــة وأعيادهــا ونصوصهــا الدينيــة املقدســة وواقعهــا املعــارص، مــع دراســة نصيــة ملوضوعــات مــن الكتــاب املقــدس 

مقارنــة مــع مواضــع مقابلــة لهــا مــن نصــوص القــرآن الكريــم. دراســة موجــزة لألديــان غــ® الســ´وية بهــدف التعريــف اإلجــ´يل بهــا. 

10406263 دراسات نحوية1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الــكالم وأقســامه، االســم، الفعــل، الحــرف، املبنــي واملعــرب، املعــارف والنكــرات، املرفوعات: 

املبتــدأ والخــرب، اســم كان وأخواتهــا، خــرب إن وأخواتهــا، األفعــال وأقســامها وإعرابهــا وبناءهــا، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص 

القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب.

10406364 دراسات نحوية2
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املنصوبــات: املفاعيــل الخمســة، االســتثناء، الحــال، التمييــز. املجــرورات. العــدد وكناياتــه. 

التوابــع: العطــف، البــدل، التوكيــد، الصفــة، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب. إعــراب 

ســورة الكهــف واســتظهار القواعــد النحويــة فيهــا. 

10406265 استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية  
ــة عــن  ــه مــن الوصــول إىل املعلومــة الرشعي ــي øكن ــة الت ــب باملهــارات واملعــارف الرضوري ــد الطال  يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

طريــق الحاســوب واألقــراص املدمجــة وســواها، وتســاعده يف الوصــول إىل مواقــع البحــث املختصــة بالعلــوم الرشعيــة وتلــك التابعــة 

لــدور اإلفتــاء واملجامــع الفقهيــة ومراكــز البحــث ذات االهتــ´م باملؤسســات املاليــة اإلســالمية. ويتضمــن املســاق تكليــف الطلبــة 

بإجــراء بحــث يف واحــدة مــن مســائل العلــوم الرشعيــة باســتخدام الحاســوب دون ســواه مــن الوســائل التعليميــة.
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10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية  
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

10406366 الخطابة وفن اإللقاء 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهميــة الخطابــة ودورهــا يف التوعيــة والتوجيــه، كيفيــة إعــداد الخطبــة الناجحــة، خصائــص 

الخطبــة الناجحــة، أســس اختيــار موضــوع الخطبــة، صفــات الخطيــب الناجــح، ســلبيات يجــب تجنبهــا يف الخطيــب والخطبــة. كــ´ 

يتنــاول املســاق موضوعــات التدريــس: أهميــة الــدرس، الفــرق بــÃ الــدرس والخطبــة، كيفيــة إعــداد الــدرس الناجــح، كيفيــة تخطيــط 

الــدروس املتسلســلة. كــ´ يتــم يف املســاق عــرض ûــاذج معــارصة لخطبــاء ومدرســÃ مشــهورين مــن خــالل اليوتيــوب والفيديــو. 

ويشــتمل املســاق أيضــاً عــىل تدريــب عمــيل وتطبيــق واقعــي مــن الطلبــة، ويشــكل الجانــب العمــيل مــا نســبته %70 مــن املســاق.

10406367  الهدي النبوي في األدب والرقائق
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحاديــث نبويــة منتقــاة تتعلــق بــاآلداب اإلســالمية، وأحاديــث ترقيــق القلــوب، وأحاديــث 

الفضائــل التــي تــرí يف املســلم مــكارم األخــالق. 

10406368 السنة ومكانتها في التشريع
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الســنة، مرتبــة الســنة يف الترشيــع، منكــري حجيــة الســنة قد�ــاً وحديثــاً، ظاهــرة 

ــة  ــع املعتزل ــنة م ــة، الس ــة الصحاب ــوارج، عدال ــيعة والخ ــع الش ــنة م ــا، الس ــدي له ــ´ء يف التص ــود العل ــث وجه ــع يف الحدي الوض

ــواردة عــىل الســنة وردهــا، ضوابــط لفهــم الســنة. واملتكلمــÃ، الســنة واملســترشقون، الشــبه ال

10406469 فرق إسالمية ومذاهب فكرية معاصرة
ــف  ــا واملوق ــرق اإلســالمية وأصوله ــرق اإلســالمية وأســبابها. دراســة ألهــم الف ــة: نشــأة الف ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

منهــا يف ضــوء القــرآن والســنة: أهــل الســنة، املعتزلــة، املاتريديــة، األشــاعرة، املرجئــة، الخــوارج، الشــيعة، الصوفيــة. دراســة لبعــض 

الفــرق املعــارصة املنحرفــة، مثــل القاديانيــة واألحمديــة والنص®يــة. كــ´ يتنــاول املســاق دراســة لعــدد مــن املذاهــب واالتجاهــات 

الفكريــة املعــارصة وآثارهــا وموقــف اإلســالم منهــا، مثــل العل´نيــة والليرباليــة والرأســ´لية والقوميــة والعوملــة والصهيونيــة. ويتنــاول 

أيضــاً دراســة ألهــم االتجاهــات اإلســالمية املعــارصة وأصولهــا واملوقــف منهــا، مثــل: اإلصالحيــÃ والتجديديــÃ، واإلخــوان املســلمون، 

والســلفية املعــارصة، والســلفية الجهاديــة والقاعــدة، وحــزب التحريــر.

10406370 أساليب الدعوة
ــة الناجــح،  ــص الداعي ــوة واملوعظــة، خصائ ــاليب الدع ــا، أس ــوة وأهميته ــة: موضــوع الدع ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املعــارف الدينيــة واملعــارصة الالزمــة للداعيــة، أهميــة فهــم الداعيــة للواقــع وخصوصياتــه وللمجتمــع ومشــكالته املعــارصة، أهميــة 

ــث،  ــاليب األدب الحدي ــالل أس ــن خ ــوة م ــة، والدع ــلوك واملعامل ــالل الس ــن خ ــوة م ــل الدع ــاليبها، مث ــارشة وأس ــ® املب ــوة غ الدع

كالقصــة والشــعر والخاطــرة واملقالــة، والدعــوة مــن خــالل النشــاطات االجت´عيــة والخ®يــة، كيفيــة االســتفادة يف الدعــوة من وســائل 

االتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة، مثــل شــبكات التواصــل االجت´عــي عــىل النــت، واملواقــع اإللكرتونيــة والقنــوات الفضائيــة، وجهــاز 

العــرض (الربوجكــرت). ويشــتمل املســاق عــىل جانــب عمــيل تدريبــي للطــالب عــىل الدعــوة وأســاليبها، ويشــكل الجانــب العمــيل مــن 

املســاق مــا نســبته %30.

10406371 دراسات في التاريخ اإلسالمي
 Ãيتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التاريــخ، علــم التاريــخ وفلســفة التاريــخ، نظــرة القــرآن إىل التاريــخ، أهــم املؤرخــ

يف التاريــخ اإلســالمي، مصــادر التاريــخ اإلســالمي ومناهجهــا، مناهــج املســترشقÃ يف دراســة التاريــخ اإلســالمي وأهــم شــبهاتهم حولــه 

ومناقشــتها، دراســة وصفيــة تحليليــة لخــط األحــداث املهمــة يف التاريــخ اإلســالمي منــذ الخالفــة الراشــدة وحتــى ســقوط الخالفــة 

العث ´نيــة وبدايــات العــرص الحديــث.
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10406272 علم النفس اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس االســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.

10406273 علم االجتماع اإلسالمي 
ــه، أهميــة علــم االجتــ´ع  ــة: مفهــوم علــم االجتــ´ع ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ في ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم  ــات عل ــم نظري ــه، أه ــث في ــج البح ــه ومنه ــه ومجاالت ــه وموضوع ــالمي وأهداف ــ´ع اإلس ــم االجت ــوم عل ــة، مفه ــا~ والداعي للع

االجتــ´ع املعــارصة وموقــف اإلســالم منهــا، أســس بنــاء املجتمــع مــن منظــور إســالمي، مفهــوم املجتمــع املــدæ ومؤسســاته، مفهــوم 

الســلم االجت´عــي وأسســه، البيــت واملســجد والســلطة الحاكمــة ودور كل منهــا يف املجتمــع اإلســالمي، الســنن االجت´عيــة يف القــرآن 

والســنة، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها مــن منظــور إســالمي، دراســة ألهــم املشــكالت االجت´عيــة يف املجتمعــات املعــارصة، 

وخاصــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وعــالج اإلســالم لهــا، مثــل: الجرائــم واإلدمــان عــىل املخــدرات واألميــة والخالفــات الزوجيــة 

والتفــكك األرسي والنزاعــات الطائفيــة والعنــف االجت´عــي واملحســوبية والرشــوة والفســاد املــايل والســيايس.

10406274 البالغة القرآنية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم البالغــة، اإلعجــاز البيــاæ يف القــرآن الكريــم: مفهومــه وأهميتــه وخصائصــه 

ــاً، بالغــة الكلمــة يف القــرآن الكريــم، علــم املعــاæ وعلــم البيــان وعلــم البديــع مــع تطبيقــات  وأهــم الكتابــات فيــه قد�ــاً وحديث

عمليــة ملباحــث كل علــم مــن آيــات القــرآن الكريــم، التصويــر الفنــي يف القــرآن الكريــم.

10406375 اإلعالم اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف اإلعــالم وأهميتــه ووظائفــه وخصائصــه وتأثــ®ه، تطــور وســائل االتصــال يف العــا~ 

املعــارص، الضوابــط الرشعيــة لإلعــالم يف اإلســالم، تأثــ® اإلعــالم يف املجتمــع، خصائــص التصــور اإلســالمي لإلعــالم، أهــداف اإلعــالم يف 

اإلســالم، دور اإلعــالم اإلســالمي يف تنميــة املجتمــع، مــدى الحريــة املمنوحــة لإلعــالم يف اإلســالم، دور املــرأة يف اإلعــالم مــن منظــور 

اإلســالم، دراســة لنــ´ذج واقعيــة مــن وســائل اإلعــالم املؤثــرة مــن منظــور إســالمي، مثــل القنــوات الفضائيــة واملجــالت والصحــف، 

الــدور املنشــود لإلعــالم اإلســالمي بــÃ الواقــع والطمــوح. دراســة لنــ´ذج واقعيــة مــن وســائل اإلعــالم اإلســالمية املعــارصة.

10406359 حديث موضوعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الحديــث  املوضوعــي، الفــرق بينــه وبــÃ الحديــث التحليــيل، أهميتــه يف واقعنــا 

ــرشات بانتصــار  ــل: املب ــات معــارصة، مث ــز عــىل موضوع ــع الرتكي ــي م ــث املوضوع ــن الحدي ــ´ذج م ــة لن ــارص، دراســة تفصيلي املع

ــي يف  ــرف الدين ــو والتط ــرة الغل ــة ظاه ــف، معالج ــث الرشي ــم يف الحدي ــة والتعلي ــاليب الرتبي ــف، أس ــث الرشي ــالم يف الحدي اإلس

الحديــث الرشيــف، الرتبيــة الجنســية يف الحديــث الرشيــف، قضايــا طبيــة يف الحديــث الرشيــف، حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة 

يف الحديــث الرشيــف.

10401224 فقه آيات األحكام وأحاديثها
ــة، عــرض ألهــم  ــاً مــن النصــوص الترشيعي ــة انطالق ــة دراســة املوضوعــات الفقهي ــة: أهمي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

املؤلفــات يف آيــات األحــكام ويف أحاديــث األحــكام ومناهجهــا، دراســة فقهيــة تحليليــة لعــدد مختــار مــن النصــوص الترشيعيــة مــن 

القــرآن والســنة، مثــل: آيــات الظهــار والكاللــة والقتــل الخطــأ وتوثيــق الّديــون وحــد الحرابــة، ومثــل: أحاديــث الحيــض واالســتحاضة 

والعرايــا ووضــع الجوائــح وحــد الرسقــة والطــالق البدعــي وطاعــة ويل األمــر واألقضيــة.
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10401135 تاريخ التشريع اإلسالمي  
ــالمي وأدواره  ــه اإلس ــأة الفق ــ´، نش ــص كل منه ــع وخصائ ــه والترشي ــف بالفق ــة: التعري ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــرأي والحديــث وخصائــص كل مدرســة،  ــة الفقــه اإلســالمي، الخــالف الفقهــي وأســبابه، نشــأة مدرســة ال وخصائــص كل دور، أصال

ــا  ــا وأصوله ــة: أصحابه ــة املتبوع ــب الفقهي ــف باملذاه ــة، التعري ــة املندرس ــب الفقهي ــÃ، املذاه ــة والتابع ــاء الصحاب ــاه® فقه مش

 ،Ãوخصائــص كل مذهــب وأهــم املؤلفــات والفقهــاء فيــه، دراســة فقهيــة نصيــة ملوضوعــات مختــارة مــن كتــب الفقهــاء املتقدمــ

التعريــف باملجامــع واملؤسســات الفقهيــة املعــارصة، التعريــف بأهــم الفقهــاء املعارصيــن ومناهجهــم، التعريــف بأهــم كتــب الفقــه 

ــا. املعــارصة ومناهجه

10401433 االجتهاد ومقاصد الشريعة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401321 الفقه السياسي في اإلسالم  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســس النظــام الســيايس يف اإلســالم وخصائصــه، نقــض العل´نيــة، مفهــوم البيعــة ومفهــوم 

العقــد االجت´عــي وااللتزامــات املتبادلــة الناشــئة عــن كل منهــ´، ويل االمــر وحقوقــه وواجباتــه، العــدل وأسســه، الشــورى وأسســها، 

مفهــوم الد�قراطيــة والليرباليــة واملواطنــة وموقــف اإلســالم مــن كل منهــا، الحقــوق والحريات السياســية العامــة يف الدولة اإلســالمية، 

حقــوق األقليــات يف املجتمــع اإلســالمي، األحــزاب السياســية وموقــف اإلســالم منهــا، االنتخابــات وإفرازاتهــا، مفهــوم الدولــة املدنيــة 

واملجتمــع املــدæ وموقــف اإلســالم مــن ذلــك، الســلطة الترشيعيــة، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة.

10411376 فقه األسواق المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411286 المالية العامة في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: 

وأهدافهــا وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة 

اإلســالمية.

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها 
يصــف هــذا املســاق اإلطــار النظــري للوســائل التعليميــة مــن حيــث: مفهومهــا وأهميتهــا وخصائصهــا ومعايــ® اســتخدامها وأســس 

تصميمهــا وإنتاجهــا. كــ´ يتنــاول املســاق مفهــوم عمليــة االتصــال وعنارصهــا. ويتــوج املســاق بتصميــم وســيلة تعليميــة وإنتاجهــا يف 

مجــال التخصــص، انســجاماً مــع اإلطــار النظــري للمســاق، واســتفادًة مــن التقنيــة الحديثــة يف التصميــم واإلنتــاج.

10401337 أساليب تدريس الدين  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: طــرق تدريــس موضوعــات الديــن اإلســالمي وهــي: القــرآن الكريــم وتفســ®ه، الحديــث 

ــه،  ــرة في ــل املؤث ــدريس والعوام ــاج امل ــوم املنه ــة، مفه ــالت املالي ــالمي واملعام ــاد اإلس ــه، االقتص ــالق، الفق ــدة، األخ ــوي، العقي النب

ــة.  ــية املختلف ــل املدرس ــس للمراح ــاليب التدري ــس، أس ــة يف التدري ــات الحديث النظري
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أعضاء هيئة التدريس 

الجامعةالرتبةاالسم

أم القرى/ السعودية/1983استاذ د.محمد حافظ الرشيدة

اإلمام محمد بن سعود/السعودية/1985استاذ مشاركد. خرض سوندك

الجامعة اإلسالمية العاملية/ماليزيا/2003 استاذ مشاركد.عودة عبد الله

جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية/السودان/1995استاذ مشاركد.محسن الخالدي

جامعة أم درمان/السودان/1996استاذ مساعدد. خالد علوان

جامعة أم القرى/مكة املكرمة/1991استاذ مساعدد.حسÃ النقيب

الجامعة األردنية/1988مدرسأ. غسان بدران

الجامعة األردنية/1993مدرسأ. رايق الصعيدي
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برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية

رؤية برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
ــة  ــة معرفي ــك خلفي ــاً، �تل ــاً وأخالقي ــاً وتربوي ــاً ودعوي ــز علمي ــب متمي ــج طال يســعى برنامــج الرشيعــة واملصــارف اإلســالمية إىل تخري

رشعيــة أساســية جيــدة يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف العلــوم املاليــة واملرصفيــة التقليديــة واإلســالمية بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة 

واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة تدريســية أو دعويــة أو ماليــة ومرصفيــة، يف املؤسســات املاليــة اإلســالمية. 

كــ´ يســعى الربنامــج إىل إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات 

النــاس الدينيــة والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ومجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية بشــكل خــاص.

أهداف برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
أوالً: يهدف الربنامج إىل تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

�تلــك خلفيــة معرفيــة أساســية يف شــتى النواحــي العلميــة الدينيــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، يف فقــه املعامــالت املاليــة والعلــوم • 

املرصفيــة واالقتصاديــة اإلســالمية املعــارصة، ويف علــوم التمويــل واملرصفيــة الحديثة.

�تلــك القــدرة واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة ماليــة أو مرصفيــة، يف املؤسســات املاليــة اإلســالمية، أو غ®هــا مــن • 

املؤسســات املاليــة، وكذلــك مــا يؤهلــه لتــويل أيــة وظيفــة يف التدريــس أو اإلفتــاء وغ®هــا مــن الوظائــف الدينيــة واملاليــة.

ــا •  ــا املاليــة، وذلــك عــىل أســاس فقهــي صحيــح، وخاصــة يف القضاي ــَة الفقهيــة الالزمــة، لالجتهــاد واإلفتــاء يف القضاي لََك يتمتــع باملـَ

ــة املســتجدة. ــة واالقتصادي املالي

ثانيــاً: إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات النــاس الدينيــة 

والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ومجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية بشــكل خــاص.

ثالثــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه، مجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية واملعامــالت املاليــة املعــارصة.

ــكالت  ــات واملش ــن التحدي ــب ع ــتجيب وتجي ــة تس ــالمية، أصيل ــة إس ــة واقتصادي ــة رشعي ــي ومعرف ــاعة وع ــهام يف إش ــاً: اإلس رابع

ــال  ــه، مج ــال تخصص ــة يف مج ــام، وخاص ــكل ع ــة بش ــوص، ويف األم ــه الخص ــىل وج ــطيني ع ــع الفلس ــك يف املجتم ــارصة، وذل املع

ــارصة. ــة املع ــالت املالي ــالمية واملعام ــارف اإلس ــالمي واملص ــاد اإلس االقتص

ــة يف الداخــل والخــارج، لالســتفادة  ــة ذات العالق ــة واالقتصادي ــات والجامعــات واملؤسســات األكاد�ي خامســاً: التواصــل مــع الجه

املتبادلــة يف املعــارف والخــربات، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، مجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية واملعامــالت املاليــة 

املعــارصة.

ــدى الطالــب، مثــل: احــرتام حقــوق  ــة ل ــة واإلنســانية املحوري ــا املجتمعي ــة والقضاي سادســاً: تنميــة مجموعــة مــن القيــم اإليجابي

ــدأ الســلم االجت´عــي. ــس مب ــالف، وتكري ــة واالخت ــدأ التعددي ــول �ب ــة، واحــرتام اآلخــر، والقب اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج المصارف اإلسالمية:
يتوقع من خريج برنامج املصارف اإلسالمية أن يكون قادراً عىل:

الدعــوة إىل اإلســالم بأســلوب عــرصي وعرضــه �نهــج وســطي تيســ®ي، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم املعامــالت الفقهيــة • 

املعــارصة والقضايــا االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة. 

إلقــاء درس دينــي يف جمهــور مــن النــاس، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم املعامــالت الفقهيــة املعــارصة • 

والقضايــا االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة. 

ــا •  ــة املعــارصة والقضاي ــوم املعامــالت الفقهي ــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف عل القي

االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة، مــع الرجــوع إىل املراجــع واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا 

فيهــا مــن أفــكار وأحــكام ووقائــع.

ــة •  ــة املالي ــاء خاصــة يف مجــال تخصصــه يف املعامــالت الفقهي ــة، والقــدرة عــىل اإلفت ــة والرشعي ــاس الديني ــة عــن أســئلة الن اإلجاب

ــارصة.  ــة اإلســالمية املع ــة واملرصفي ــا االقتصادي ــارصة والقضاي املع

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

تويل أية وظيفة مالية أو مرصفية، يف املؤسسات املالية اإلسالمية أو غ®ها من املؤسسات املالية.• 

إظهار مزايا التمويل اإلسالمي وخصائصه، والفروق األساسية بÃ املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.• 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة واملصــادر الحديثــة للبحــث العلمــي يف علــوم الرشيعــة، وخاصــة يف املعامــالت الفقهيــة والعلــوم • 

املاليــة واملرصفيــة واالقتصاديــة اإلســالمية املعــارصة.

ــة، وخاصــة يف مجــال •  ــاس يف قضاياهــم الديني ــة يف التواصــل مــع الن ــة الحديث اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجي

ــة اإلســالمية املعــارصة. ــة واالقتصادي ــة واملرصفي ــوم املالي ــة والعل املعامــالت الفقهي
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توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية
18إجباري جامعة

94إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة

128مجموع كيل

خطة برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية 
المساقات االجبارية

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
                 3عقود التربعات والتوثيقات 10401218
                 3فقه الرشكات 10401319
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
10411179  م.س. 1                 3الرقابة واملعاي® الرشعية 10411480
                 3النظرية النقدية واملرصفية اإلسالمية 10411381
10411179  م.س. 1                 3مخاطر التمويل يف املصارف اإلسالمية 10411382
                 2تدريب عميل يف املؤسسات املالية 10411483
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
10801111 ã3مبادئ اقتصاد جز                 
                 2أصول البحث العلمي 10401111
                 3املواريث 10401215
10871213  م.س. 1                 3إدارة ائت´ن مرصيف 10871464
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
                 3التأمÃ التجاري والتكافيل 10411377
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
                 3اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها املعارصة 10411278
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3تاريخ الفكر االقتصادي واملرصيف يف اإلسالم 10411290
10871213  م.س. 1                 3تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب 10871256
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412
10411179  م.س. 1                 3تحديات املصارف اإلسالمية 10411491
10876111  م.س. 1                 3تسويق مرصيف 10876224
                 3االقتصاد الدويل والعا~ اإلسالمي 10411389
                 3اقتصاديات الوقف 10411388
                 3التنمية االقتصادية يف اإلسالم 10411387
10861111  م.س. 1                 3محاسبة مؤسسات مالية اسالمية 10411384
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3الس®ة النبوية 10406254
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
                 3الحقوق الشخصية والعينية 10401117
                 3القواعد الفقهية املالية 10411285
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
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وصف المساقات  

10401111 أصول البحث العلمي
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

10406142 علوم القرآن الكريم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

10406143 علوم الحديث ومصطلحه
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

10401130 مباحث الحكم الشرعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، االهليــة وعوارضهــا.

10401231  أدلة التشريع
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

 10401112 فقه الصالة والصيام
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

 10401113 فقه الزكاة والحج
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.



218  دليل جامعة النجاح الوطنية

فقه الزواج والطالق  10401114 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

المواريث  10401215
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

 10401116 عقد البيع واإلجارة
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179 مدخل إلى المصارف اإلسالمية
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

10411175 فقه معامالت مالية معاصرة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

10406245 تالوة وحفظ1
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

10406246 تالوة وحفظ2
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

تالوة وحفظ3  10406247
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

مشروع التخرج  10401438
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث يف مجــال التخصــص 

يكــون تقويــم املــدرس لــه معتمــداً عــىل مــدى التــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفيــة اختيــار موضــوع البحــث ووضــع 

خطتــه والكتابــة فيــه.
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عقود التبرعات والتوثيقات  10401218
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــود الهبــة والوديعــة والعاريــة والوكالــة والكفالــة والحوالــة والرهــن، مــن حيــث أركانهــا 

ورشوطهــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا. أحــكام الحجــر والتفليــس والصلــح.

فقه الشركات  10401319
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الرشكــة، أركان عقــد الرشكــة العامــة والخاصــة، أنــواع الــرشكات، رشوط حصــص 

الــرشكاء، قواعــد توزيــع األربــاح والخســائر، أســباب انقضــاء الــرشكات وتصفيتهــا، دراســة مفصلــة ألهــم أنــواع الــرشكات الفقهيــة، 

ــل:  ــة، مث ــة الحديث ــواع الــرشكات التجاري ــة ألهــم أن ــة واملزارعــة، دراســة مفصل مثــل: رشكات األمــوال واألعــ´ل والوجــوه واملضارب

رشكــة التوصيــة البســيطة ورشكــة املحاصــة ورشكــة التضامــن ورشكــة املســاهمة.

10411376 فقه األسواق المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411377 التأمين التجاري والتكافلي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التأمــÃ وأنواعــه، عقــد التأمــÃ وأركانــه وخصائصــه القانونيــة والفقهيــة، حكــم 

ــه، ومحاســبته، رشكات التأمــÃ التكافــيل،  ــه، وخصائصــه، وأهدافــه، وإجراءات التأمــÃ التجــاري، التأمــÃ التكافــيل اإلســالمي، ومبادئ

وهيكلهــا، وطــرق عملهــا، دراســة تطبيقيــة لنظــام رشكــة تأمــÃ تكافــيل.

10411278 اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مدخــل فقهــي عــام إىل الــزكاة وأحكامهــا ورشوطهــا ووعائهــا ومصارفهــا. تطبيقــات الــزكاة 

ــزكاة: موقعهــا يف  ــات ال ــزكاة. زكاة األســهم والســندات. زكاة املســتغالت. زكاة األصــول االســتث´رية. اقتصادي املعــارصة: محاســبة ال

ــة،  ــزكاة عــىل: االســتث´ر، االســتهالك، االدخــار، التوزيــع، البطال ــار ال ــة. آث ــزكاة والرضيب النظــام املــايل ونظــام التوزيــع اإلســالمي. ال

التضخــم، التنميــة والنمــو االقتصــادي.

10411480 الرقابة والمعايير الشرعية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الرقابــة الرشعيــة وأهميتهــا وأهدافهــا وضوابطهــا وأدواتهــا، معايــ® الضبــط الصادرة 

عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية (املعايــ® رقــم 4 ،3 ،2 ،1)، ûــاذج تطبيقيــة للرقابــة الرشعيــة، املعايــ® 

ــة  ــك واملشــاركة املنتهي ــة بالتملي ــة املشــرتكة، واإلجــارة املنتهي ــرشاء، واملضارب ــر بال ــبية للمرابحــة لآلم ــا املحاس ــة وتطبيقاته الرشعي

بالتمليــك والســلم املــوازي واالســتصناع املــوازي والصكــوك اإلســالمية، واألوراق املاليــة والخدمــات املرصفيــة.

10411381 النظرية النقدية والمصرفية اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف النقــود، نشــأتها، وظائفهــا، تطورهــا، القواعــد النقديــة، نظــرة اإلســالم إىل النقــود، 

النظريــات النقديــة عنــد علــ´ء املســلمÃ، احــكام الربــا والــرصف، النظريــات االقتصاديــة النقديــة وموقــف اإلســالم منهــا، الســوق 

ــك املركــزي،  ــا، البن ــا وأدواته ــة وأهدافه ــا، السياســات النقدي ــوك ووظائفه ــدة، النقــود والتضخــم، نشــاة البن النقــدي وأســعار الفائ

البنــوك التجاريــة واإلســالمية وعالقتهــا بالسياســة النقديــة. 
 

10411382 مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املخاطــرة وعالقتــه بالغــرر واملقامــرة يف الفقــه اإلســالمي، املخاطــرة املرصفيــة، أنــواع 

املخاطــر املرصفيــة، معايــ® لجنــة بــازل ومــدى انطباقهــا عــىل البنــوك اإلســالمية، دراســة يف أزمــة الرهــن العقــاري وعالقتهــا باملخاطــر 

املرصفيــة، مخاطــر املضاربــة املشــرتكة، ضــ´ن يــد األمانــة بالــرشط يف الفقــه اإلســالمي، مخاطــر املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، مخاطــر 

اإلجــارة املنتهيــة بالتمليك...إلــخ، طــرق التوقــي مــن املخاطــر املرصفيــة، صنــدوق مخصــص مخاطــر االســتث´ر.
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10801111 مبادئ اقتصاد جزئي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف علــم االقتصــاد، عالقــة علــم االقتصــاد بالعلــوم األخــرى، الطلــب والعــرض وتــوازن 

ــوق  ــل، س ــدى الطوي ــف يف امل ــ®، التكالي ــدى القص ــف يف امل ــج، التكالي ــلوك املنت ــتهلك، س ــلوك املس ــا، س ــة وأنواعه ــوق، املرون الس

املنافســة الكاملــة، ســوق االحتــكار التــام، ســوق املنافســة االحتكاريــة، ســوق احتــكار القلــة، ســوق عنــارص اإلنتــاج.

  

10801112 مبادئ اقتصاد كلي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم االقتصــاد الــكيل واملقارنــة بينــه وبــÃ االقتصــاد الجــزã، حســابات الدخــل القومــي 

وطــرق قياســها، البطالــة: طــرق حســابها، أنواعهــا، آثارهــا االقتصاديــة، التضخــم: طــرق حســابه، أنواعــه، آثــاره االقتصاديــة، تــوازن 

ســوق الســلع والخدمــات، االســتهالك، االســتث´ر، الطلــب الــكيل، العــرض الــكيل، آليــة عمــل املضاعــف، تــوازن ســوق النقــد، ســعر 

ــات،  ــزان املدفوع ــا، مي ــة وأدواته ــة النقدي ــوم السياس ــا، مفه ــة وأدواته ــة املالي ــوم السياس ــكيل، مفه ــاد ال ــدة ودوره يف االقتص الفائ

دراســة أهــم نظريــات التجــارة الخارجيــة، دراســة أهــم نظريــات النمــو االقتصــادي. 

                      

10871121 مبادئ التمويل
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف القيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة العالقــة بــÃ العائــد واملخاطــرة، ودراســة األســس 

التمويليــة املناســبة للــرشكات، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا، وسياســات الربــح املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، 

وهيــكل رأس املــال األمثــل.

مبادئ المحاسبة المالية1  10861111
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف املحاســبة ومبادئهــا وفروضهــا، أنظمــة القيــد والــدورة املحاســبية، إعــداد القوائــم 

املاليــة األساســية (قا[ــة الدخــل، قا[ــة التغــ® يف حقــوق امللكيــة، قا[ــة املركــز املــايل)، كيفيــة إجــراء التســويات الجرديــة املتعلقــة 

بالحســابات املختلفــة يف نهايــة الســنة املاليــة، األخطــاء املحاســبية وكيفيــة اكتشــافها ومعالجتهــا.

10861121 مبادئ المحاسبة المالية2
ــة، املعالجــة املحاســبية لألصــول الثابتــة، املعالجــة  يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املعالجــة املحاســبية لألصــول املتداول

ــة. املحاســبية لاللتزامــات املتداول

إدارة مالية1  10871213 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دور اإلدارة املاليــة يف املرشوعــات، وظائــف اإلدارة املاليــة، تخطيــط الربحيــة، التخطيــط 

املــايل، التوقعــات املاليــة، التحليــل املــايل، اســتخدام النســب املاليــة، إدارة رأس املــال العامــل، إدارة األصــول املتداولــة، إدارة مصــادر 

التمويــل قصــ® األجــل، األســواق املاليــة، إدارة مصــادر التمويــل طويــل األجــل (األســهم والســندات). 

إدارة ائتمان مصرفي  10871464
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: هيــكل الجهــاز املــرصيف النموذجي، أســعار الفائــدة البنكيــة وعالقاتهــا بالظــروف واملتغ®ات 

االقتصاديــة، أدوات االئتــ´ن واعتبــارات االئتــ´ن وال ســي´ مــا يتعلــق منهــا بالض´نــات وأنواعها واملــالءة املرصفية.

10801423 تقويم المشروعات ودراسات الجدوى
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: كيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا 

ــة. ويعــرف  ــة واالجت´عي ــة والتســويقية واملالي ــب الفني ــف الجوان ــة املــرشوع مــن مختل ــج تحــدد صالحي بقصــد التوصــل إىل نتائ

بأســس التحليــل املــايل، ومفهــوم التدفــق النقــدي، وطــرق تقويــم املرشوعــات االســتث´رية واختيــار املــرشوع األفضــل.
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10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية  
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

تدريب عملي في المؤسسات المالية  10411483
مســاق تدريبــي حيــث يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل يف إحــدى املؤسســات املاليــة اإلســالمية وفــق خطــة معــدة ومعتمــدة. 

وبواقــع مائــة ســاعة فعليــة.

10411384 محاسبة مؤسسات مالية اسالمية
ــبة  ــالمي (محاس ــرصف اإلس ــام امل ــبة أقس ــبة. محاس ــد املحاس ــة يف قواع ــات عام ــة: مقدم ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

قســم الخزينــة «الصنــدوق»، محاســبة قســم الودائــع، محاســبة قســم الكمبيــاالت). محاســبة صيــغ التمويــل يف املصــارف اإلســالمية 

(محاســبة املرابحــة واملرابحــة لآلمــر بالــرشاء، محاســبة التمويــل باملضاربــة، محاســبة التمويــل باملشــاركة، محاســبة الســلم والســلم 

املــوازي، محاســبة اإلجــارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، محاســبة االســتصناع واالســتصناع املــوازي، محاســبة البيــع اآلجــل). املعايــ® 

املحاســبية اإلســالمية وهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية (AAOIFI)، أســس محاســبة األربــاح يف املصــارف 

اإلســالمية وتوزيعهــا. إعــداد القوائــم املاليــة والحســابات الختاميــة يف املصــارف اإلســالمية: (قا[ــة املركــز املــايل، قا[ــة الدخــل، قا[ــة 

التغــ®ات يف حقــوق امللكيــة، قا[ــة التدفقــات النقديــة).

القواعد الفقهية المالية  10411285
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم القاعــدة الفقهيــة ومصادرهــا وحجيتهــا وأهميتهــا، øييــز القاعــدة الفقهيــة عــن 

القاعــدة األصوليــة وعــن الحكــم الرشعــي، دراســة ألهــم القواعــد الفقهيــة املتعلقــة بفقــه املعامــالت املاليــة مــع تطبيقاتهــا، مثــل 

ــراج  ــدة (الخ ــاæ)، وقاع ــاظ واملب ــاæ ال لأللف ــد واملع ــود للمقاص ــربة يف العق ــدة (الع ــة)، وقاع ــالت اإلباح ــل يف املعام ــدة (األص قاع

بالضــ´ن)، وقاعــدة (يغتفــر يف التوابــع مــا ال يغتفــر يف غ®هــا)، وقاعــدة (كل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا)، ومثــل القواعــد الفقهيــة 

املاليــة املتعلقــة بالعــرف (مثــل: املعــروف عرفــاً كاملــرشوط رشطــاً). والقواعــد الفقهيــة املاليــة املتعلقــة برفــع الــرضر (مثــل: الــرضر 

ــة  ــزل منزل ــة تن ــة العام ــل: الحاج ــع الحــرج (مث ــة برف ــة املتعلق ــة املالي ــد الفقهي ــايف الضــ´ن)، والقواع ــي ين ــواز الرشع ــزال، الج ي

الــرضورة).

المالية العامة في اإلسالم  10411286
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: 

وأهدافهــا وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة 

اإلســالمية.

10411387 التنمية االقتصادية في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهوم التنميــة، أســس التنميــة يف اإلســالم وأهدافهــا، منظومــة القيــم اإلســالمية ودورهــا 

اإليجــاí يف التنميــة، نظريــات التنميــة وموقــف اإلســالم منهــا، øويــل التنميــة، معوقــات التنميــة يف دول العا~ اإلســالمي، مفهــوم 

التخطيــط االقتصــادي وأنواعــه وأدواتــه، املنظــور اإلســالمي للتخطيــط االقتصــادي.

10411388 اقتصاديات الوقف
ــة: مدخــل فقهــي يف الوقــف ومفهومــه وأحكامــه وأنواعــه، أهــم مؤسســات الوقــف عــرب  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــة  ــÃ الرفاهي ــر، يف تأم ــن مشــكلة الفق ــة، يف الحــد م ــة: يف التنمي ــاة االقتصادي ــار الوقــف يف الحي ــت املعــارص. آث ــخ ويف الوق التاري

ــف. ــات املعــارصة يف مجــال الوق ــة، أهــم التطبيق االجت´عي
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10411389 االقتصاد الدولي والعالم اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: العالقــات االقتصاديــة الدوليــة، النظريــة النقديــة الدوليــة، نظريات التجــارة الدوليــة، امليزان 

ــة  ــات االقتصادي ــة عــىل العــا~ اإلســالمي، االتفاقي ــة وآثارهــا االقتصادي ــة الدولي ــزان املدفوعــات، املنظــ´ت االقتصادي التجــاري ومي

الدوليــة، العوملــة االقتصاديــة وآثارهــا عــىل العــا~ اإلســالمي، الــرشكات متعــددة الجنســيات وآثارهــا عــىل العــا~ اإلســالمي، التجــارة 

البينيــة يف العــا~ اإلســالمي، املنظــ´ت االقتصاديــة اإلقليميــة اإلســالمية، التكامــل االقتصــادي للعــا~ اإلســالمي، انتقال العمــل ورأس 

املــال يف العا~ اإلســالمي. األزمــات املاليــة واالقتصاديــة العامليــة مــن منظــور إســالمي.

10411290 تاريخ الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: نشــأة علــم االقتصــاد والبنــوك، مفهــوم الفكــر االقتصــادي اإلســالمي ومصــادره وخصائصــه، 

بدايــات الفكــر املــرصيف اإلســالمي املعــارص، رواد االقتصــاد واملرصفيــة اإلســالمية املعارصيــن، نشــأة البنــوك اإلســالمية وواقعهــا اليــوم 

ــات  ــن الكتاب ــاذج م û ،ــة اإلســالمية ــات االقتصادي ــن الكتاب ــاذج م û ،ــة اإلســالمية املعــارصة ومشــكالتها، أهــم املؤسســات املرصفي

املعــارصة يف مجــال الص®فــة اإلســالمية.

10411491 تحديات المصارف اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهــم املعيقــات واملشــكالت التــي تواجــه املصــارف اإلســالمية وطــرق تجاوزهــا، مــع الرتكيــز 

عــىل الواقــع الفلســطيني. وذلــك بالوصــف اآل`: ظــروف نشــأة املصــارف اإلســالمية األوىل والصعوبــات التــي واجهتهــا، املشــكالت 

الفقهيــة (عــدم اكتــ´ل التنظــ® الفقهــي، تحديــد املرجعيــات املعتمــدة). املعيقــات القانونيــة، املشــكالت املتعلقــة باملتعاملــÃ مــع 

ــكالت  ــة، مش ــوك التقليدي ــع البن ــة م ــكالت العالق ــالمية، مش ــارف اإلس ــÃ يف املص ــة بالعامل ــكالت املتعلق ــارف اإلسالمية، املش املص

العالقــة مــع البنــك املركــزي. مشــكالت توزيــع  األربــاح، املشــكالت االســتث´رية (مشــكلة الســيولة. ارتفاع مخاطــر العمــل املــرصيف 

ــة  ــة الفكري ــة اإلســالمية)، مــؤرشات األداء يف املصــارف اإلســالمية، مشــكلة املحارب ــر  األســواق واألوراق املالي اإلســالمي، عــدم  تواف

والواقعيــة للمصــارف اإلســالمية.

 10401433 االجتهاد ومقاصد الشريعة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401117 الحقوق الشخصية والعينية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الحــق الشــخيص والحــق العينــي، مصــادر الحقــوق الشــخصية، العقــد: تعريفــه. 

تقســي´ته ومراتبــه. أحــكام اإليجــاب والقبــول. األهليــة وعيــوب الرضــا. محــل العقــد. ســبب العقــد. آثــار العقــد. انتهــاء العقــد. 

التــرصف بــاإلرادة املنفــردة. الفعــل الضــار. الفعــل النافــع. حــق امللكيــة: تعريفــه وخصائصــه ومحلــه والقيــود الــواردة عليــه. أحــكام 

امللكيــة الشــائعة. أســباب كســب امللكيــة: إحــراز املباحــات، الضــ´ن، املــ®اث، الوصيــة، االتصــال، العقــد، الشــفعة، الحيــازة، الحقــوق 

املتفرعــة عــن حــق امللكيــة: حــق التــرصف، حــق االنتفــاع، حــق االســتع´ل والســكنى واملســاطحة، الوقــف، حقــوق االرتفــاق.

10406254 السيرة النبوية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406272 علم النفس اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس اإلســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.
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10406149 تفسير تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

 

10871256 تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب
يهــدف هــذا املســاق إىل تطبيــق مــا øــت دراســته مــن الناحيــة النظريــة، ومــا يتعلــق باملــواد الكميــة مثــل التحليــل املــايل وتحليــل 

وإدارة االســتث´ر والقيمــة الزمنيــة للنقــود عــىل الحاســوب باســتخدام الربامــج املختلفــة خاصــة برنامــج إكســل.

10871412 إدارة المنشآت المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: األمــور األساســية يف إدارة املنشــآت املاليــة، خاصــة مــا يتعلــق بــرشكات التأمــÃ واملصــارف 

ــم باإلصــدارات  ــي تهت ــة والــرشكات الوســيطة الت ــق التقاعــد ومؤسســات االســتث´ر املختلفــة، مثــل رشكات الوســاطة املالي وصنادي

األوليــة.

 10876111 مبادئ التسويق
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية يف حقــل التســويق، وتزويدهــم �هــارات التحليــل 

ــج  ــارص املزي ــارات إدارة عن ــة مه ــاب الطلب ــة. وإكس ــرارات املال[ ــاذ الق ــويقية التخ ــة التس ــارص البيئ ــويق لعن ــادي والتس االقتص

ــة يف  ــق باملوضوعــات الحديث ــ´ يتعل ــة في ــة �عرف ــد الطلب ــد يف إدارة األنشــطة التســويقية. وتزوي ــاً للمنهــج الجدي التســويقي وفق

ــات العمــالء. ــادي وخدم ــع امل ــة، التوزي ــات غــ® الربحي ــل: تســويق الخدم التســويق، مث

 10876224 تسويق مصرفي
 ãــرشا ــلوك ال ــة، الس ــات املرصفي ــل الخدم ــرصيف، تحلي ــويق امل ــة للتس ــادئ العام ــة: املب ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــات  ــع® الخدم ــا، تس ــة وابتكاره ــات املرصفي ــر الخدم ــة، تطوي ــة املرصفي ــويقية للخدم ــة التس ــلوك املســتهلك، البيئ ــه، س ومحددات

ــخ. ــل معهم...ال ــرق التعام ــالء وط ــاط العم ûــة، أ املرصفي
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أعضاء هيئة التدريس 

الجامعةالرتبةاالسم

æجامعة القرآن الكريم/1994م استاذ مشاركد.ج´ل الكيال

الجامعة األردنية/األردن/2003ماستاذ مساعدد.أ�ن الدباغ

جامعةUSA/2010/(Texas tech) محارضأ.عالء رزية

جامعة النيلÃ/السودان/2003ممدرسد.محمود ارشيد


