
 

 

 
 دليل

شــــــــريعة كميـــة ال
2018/2019 



 

 

 
 نشــأة الكميــة

م؛ انطالقًا من فمسفة الجامعة، ورسالتيا، التي 1994أنشئت كمية الشريعة في جامعة الزرقاء عام 
ترتكز عمى العقيدة اإلسالمية، وتقوم عمى مفاىيم العمم، واإليمان، واألخالق، والعمل، والتعاون، 

 أعضاء ىيئة تدريس، وقد عقدت تسعةوتضم الكمية . وتضم قسمي الفقو وأصولو، وأصول الدين
 .الكمية خالل األعوام السابقة عدة مؤتمرات دولية محكمة وأيام عممية

   

رؤيــة الكميــة ورسالــتيا وأىــدافيا 
: رؤية الكمية

السعي لتحقيق أعمى مقاييس الجودة واالعتماد األكاديمي في التعميم والتأىيل والبحث العممي لكل    
من أعضاء ىيئة التدريس والطالب، وخدمة المجتمع المحمي، والجمع بين األصالة والمعاصرة، 

 .والمحافظة عمى أصول الدين ومقاصد الشريعة، والتركيز عمى الفكر الوسطي المعتدل
 

 

:  رسالة الكمية
تسعى كمية الشريعة إليجاد مخرجات عممية وفق معايير الجودة الشاممة في مجاالت التعميم والبحث 

وتأىيل متخصصين متميزين في المجال الشرعي عمميًا وفكريًا وسموكيا، وتمكينيم من أداء دور 
 .فاعل في خدمة المجتمع في المجاالت الشرعية النظرية والعممية يعكس صورة اإلسالم الحق

 

: أىداف الكمية
 : أىداف الكمية

 :تسعى الكمية لتحقيق األىداف التالية

  تخريج طمبة العمم القادرين عمى النظر في األحكام الشرعية وتطبيقيا بشكل يتناسب مع
 .المقاصد العامة لمتشريع اإلسالمي

 شاعة روح االلتزام بأحكام الشرع  .المساىمة في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وا 

  المساىمة الفاعمة في البحث العممي والمؤتمرات والندوات والدراسات المختمفة ، وخصوصًا
في المجاالت والقضايا التي تتصف بالحداثة والتطور؛ من أجل تكوين رأي فقيي صحيح 

 .حوليا، ال يتعارر ومقاصد التشريع العامة، ويحقق مصمحة الفرد والمجتمع معاً 

  بيان الصورة المشرقة لإلسالم، وتكوين العقمية العممية الموضوعية، المتسمة باالعتدال
 .والوسطية

 العناية بالفقو اإلسالمي وعمومو خصوصا في مجالي التأصيل واالستنباط. 



 

 

  تكوين الشخصية اإلسالمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا ، والمتميزة في فيم اإلسالم فيما
عميقًا يتميز بالوسطية واالعتدال ، ويجمع بين األصالة والمعاصرة ، مستوعبًا لمقاصد 

 .الشريعة اإلسالمية

  تكوين الممكة الفقيية والعممية لدى الطالب و تنمية ميارات القراءة واالطالع والقدرة عمى
نتاج البحوث العممية   .االستنباط واالستدالل وا 

  تكوين الشخصية اإلسالمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا ، والمتميزة في فيم اإلسالم فيما
عميقًا يتميز بالوسطية واالعتدال ، ويجمع بين األصالة والمعاصرة ، مستوعبًا لمقاصد 

 .الشريعة اإلسالمية

  إعداد وتقديم كفاءات عممية متخصصة تمبي حاجات المجتمع اإلسالمي المعاصر في
الداخل والخارج في ميادين الفكر والتشريع والقضاء واالقتصاد والتدريس، والدعوة والتوجيو 

 .واإلصالح االجتماعي، وتحقيق التراث العممي 

  االرتقاء بواقع مناىج وأساليب التدريس المقررة في الكمية بمختمف التخصصات الفقيية
 .واألصولية والحديثية والقرآنية ، لتناسب مقتضيات وتطورات العصر 

 

:  القيم الجوىرية
 

 الجودة الشاممة. 

 االرتقاء بالمعرفة. 

 األخالق واألمانة العممية. 

 االلتزام. 

 العمل بروح الفريق. 

 التطوير والتحديث. 

 عالمية التفكير. 

 اإلبداع واالبتكار. 

 تشجيع البحث العممي. 

 التعمم الذاتي والتعميم المستمر. 
 

الغايات 
 

 إيجاد بيئة تعميمية محفِّزة. 

 إيجاد مناخ يشّجع البحث العممي ويطّوره في ضوء معايير الجودة المعتمدة .
 إثراء الحياة الجامعية والمجتمع المحمي بأنشطة وفعاليات نوعية .
 بناء برامج أكاديمية نوعية وفق معايير االعتماد األكاديمي .

 
 

األقســام األكاديمية  
 

: تضم الكمية حاليًا قسمين أكاديميين



 

 

 

  قسم الفقو وأصولو    .
 قسم أصول الدين .

 

مجــمس الكميــة 
 رئيساً / أنس الخاليمة                   عميد الكمية . د 

 مقررًا       / أيمن زعاترة                     ممثل قسم الفقو وأصولو . د 

 عضوًا / عبدالرحيم الشريف               نائب العميد و رئيس قسم أصول الدين . د. 

 عضوا/تيسير العمر                    رئيس قسم الفقو وأصولو . د   . 

 عضواً / نبيل جداية                     ممثل قسم أصول الدين. د. 

 عضوا خارجياً / محمد فوزي                    مدير أوقاف الزرقاء . د 

  عضوًا خارجياً / السيد عمار عجوة                 ممثل خريجي قسم الفقو وأصولو 

  عضوًا خارجياً / السيد محمد الزبن                 ممثل خريجي قسم أصول الدين 

 

أعضــاء ىيئــة التدريــس 
  الدكتور أنس الخاليمة
  الدكتور عبدالرحيم الشريف
 الدكتور تيسير العمر 

  الدكتورة سوسن ىاكوز
  الدكتور نبيل الجداية

   الدكتور أسامة نمر
  الدكتور ىشام شاىين 

   الدكتور سمير الحراسيس
  الدكتور أيمن زعاترة

 

العاممــون فـي الكميــة 
 

  رئيس ديوان الكمية / السيدة سميرة طاحون
 وسكرتيرة رئيس قسم الفقو وأصولو

 

 
 

  سكرتيرة نائب / السيدة غدير كنعان
 العميد ورئيس قسم أصول الدين

 

 

 مراسل / السيد حامد الشمري



 

 

 

 
تطــور أعــداد الطمبــة المقبولين فـي الكميــة 

 

المجموع أصول الدين الفقو وأصولو السنة 
1994 19 9 28 
1995 35 29 64 
1996 39 38 77 
1997 30 27 57 
1998 29 25 54 
1999 32 25 57 
2000 58 26 84 
2001 52 48 100 
2002 61 55 116 
2003 57 46 103 
2004 66 43 109 
2005 79 34 113 
2006 32 19 51 
2007 10 1 11 
2008 0 2 2 
2009 81 28 109 
2010 105 41 146 
2011 43 23 66 
2012 75 22 97 
2013 35 36 71 
2014 33 87 120 
2015 010 63 73 
2016 84 83 167 
2017 76 102 178 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

تطــور أعــداد الطمبــة الخريجيــن فـي الكميــة 
 

المجموع أصول الدين الفقو وأصولو السنة 
1997 11 5 16 
1998 28 19 47 
1999 18 29 47 
2000 19 13 32 
2001 21 21 42 
2002 24 18 42 
2003 29 13 42 
2004 31 31 62 
2005 34 28 62 
2006 49 27 76 
2007 53 24 77 
2008 51 23 74 
2009 26 7 33 
2010 8 4 12 
2011 19 6 25 
2012 51 26 77 
2013 50 27 77 
2014 32 21 53 
2015 33 16 49 
2016 29 19 48 
2017 34 29 63 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

( 2018-2015)المؤتمــرات التـي عقدتيــا الكميـة في الفترة 
 

  الخطاب اإلعالمي التوعوي بين : المؤتمر الدولي المحكم بين كميات اإلعالم والشريعة و الحقوق
 (.05/2015 /14-13)الشريعة والقانون، في الفترة 

 عة والقانون واإلعالم في مكافحة يدور الشر: المؤتمر المحكم بين كميات اإلعالم والشريعة والحقوق
 (.31/03/2016-30)اإلرىاب، في الفترة من 

 ميارات خدمة السنة النبوية، في : المؤتمر الدولي المحكم بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف
 (05/2017 /11-10)الفترة 

 التعميم العالي في الوطن العربي، في : المؤتمر الدولي المحكم بالتعاون مع كمية العموم التربوية
 (05/2018 /4-3)الفترة 

 
 

الييكــل التنظيمــي لمكميــة 

 
 



 

 

 

 

قســم الفقو وأصولو 
 

 بقرار من مجمس  العمداء الذي يقضي 1994/1995مع  مطمع العام الجامعي أنشئ  قسم الفقو وأصولو 
، وبذلك  استقبل  القسم  طمبتو  الذين  قبموا بعد عام  الشريعة بإنشاء قسمين أكاديميين  في كمية

 .   م1994

ويسيم القسم في النشاطات العامة لمكمية والجامعة الفقو وأصولو، يمنح القسم درجة البكالوريوس في 
، والمقاء والمجتمع المحمي، كإحياء  المناسبات الدينية في المساجد والمدارس واألندية، واليوم العممي لمكمية

والتعاون مع المركز  والمشاركة في الندوات والدورات المتخصصة، الفقيي القانوني المفتوح مع الطمبة،
. الثقافي اإلسالمي

 داخل المممكة كما يرتبط بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسام المناظرة  في الجامعات األخرى
 عمى  في مد جسور التعاون والتكامل مع المجتمع المحمي والجامعياعد األمر الذي يسوخارجيا،

 .الصعيدين المحمي والدولي

 

رؤيــة القســم ورسالــتو وأىــدافو 
 

: رؤية القسم
 

السعي لتحقيق أعمى مقاييس الجودة واالعتماد األكاديمي في التعميم والتأىيل والبحث العممي، واالستجابة 
براز الفقو اإلسالمي بصورة تجمع بين األصالة والمعاصرة  .لممستجدات واحتياجات المجتمع، وا 

:  رسالة القسم
يسعى قسم الفقو وأصولو إليجاد مخرجات عممية وفق معايير الجودة الشاممة في مجاالت التعميم والبحث 
وتأىيل متخصصين متميزين في الفقو وأصولو يجمعون بين األصالة وروح العصر، لتمكينيم من أداء 

 . دور فاعل في خدمة المجتمع في المجاالت الشرعية النظرية والعممية تعكس صورة اإلسالم الحق

: أىداف القسم
  تخريج طمبة العمم القادرين عمى النظر في قضايا الفقو وأصولو وتطبيقيا بشكل يتناسب مع

  .المقاصد العامة لمتشريع اإلسالمي

 شاعة روح االلتزام بأحكام الشرع   .اإلسيام في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وا 

  اإلسيام الفاعل في البحث العممي والمؤتمرات والندوات والدراسات المختمفة، وخصوصًا في
المجاالت والقضايا التي تتصف بالتحديث والتطور؛ من أجل تكوين رأي فقيي صحيح حوليا، ال 

  .يتعارر ومقاصد التشريع العامة، ويحقق مصمحة المجتمع والفرد معاً 



 

 

 

  والتركيز عمى العقمية العممية الموضوعية، المتسمة اإلسالميبيان الصورة المشرقة لمفقو 
  .باالعتدال والوسطية

 العناية بالفقو وأصولو خصوصًا في مجالي التأصيل واالستنباط.  

  والقدرة عمى االستنباط واالطالعتكوين الممكة النقدية الفقيية لدى الطالب و تنمية ميارات القراءة 
نتاج البحوث    .العمميةواالستدالل وا 

  تكوين الشخصية اإلسالمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا، والمتميزة في فيم اإلسالم فيما عميقًا
  .يتميز بالوسطية واالعتدال، ويجمع بين األصالة والمعاصرة، مستوعبًا لمقاصد الشريعة اإلسالمية

  إعداد وتقديم كفاءات عممية متخصصة تمبي حاجات المجتمع اإلسالمي المعاصر في الداخل
  .العمميوالخارج في ميادين تدريس الفقو وأصولو، واإلمامة والخطابة والدعوة، وتحقيق التراث 

  العصر لتناسب مقتضيات وتطورات القسم،االرتقاء بواقع مناىج وأساليب التدريس المقررة في.  

 

 (ILO's)مخرجــات التعميــم لقســم الفقو وأصولو 
 

 في تخصص الفقو وأصولو، سيكون قادرًا عمى أداء الميارات سبعد حصول الطالب عمى شيادة البكالوريو
: التالية
  التدريس في مدارس التربية والتعميم والمدارس الخاصة داخل المممكة وخارجيا في مختمف

المراحل األساسية والثانوية لمباحث التربية اإلسالمية، والتالوة والتجويد، والعموم اإلسالمية، 
. والثقافة اإلسالمية

  العمل في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بوظيفة إمام أو مؤذن أو مشرف دار
. تحفيظ القرآن كريم

 العمل لدى المحاكم الشرعية بوظيفة قار شرعي أو محام شرعي أو كاتب .
 العمل لدى الشركات والمصارف اإلسالمية بوظيفة مستشار شرعي .
 الفقو المقارن، السياسة الشرعية، : إكمال الدراسات العميا في الماجستير والدكتوراه بتخصص

. أصول الفقو، القضاء الشرعي، االقتصاد اإلسالمي، المصارف اإلسالمية
 العمل لدى مراكز البحث والدراسات واالستشارات . 

 



 

 

 

 

  في القســم  التدريــسأعضــاء ىيئــة 
 

 

 

 الخطــة الدراسيــة مكوناتيــا وعناصرىــا 
 

 (م.  س27)متطمبات الجامعة :  أووًال 
 

 (م.  س15)المتطمبات اإلجبارية  ( أ)
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 1المغة العربية  0200102

 3 1المغة اإلنجميزية  0200103

 3الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر   0200111

 3العموم العسكرية  0200100

 3التربية الوطنية  0200104
 

م  .س (12)المتطمبات االختيارية  ( ب)
 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
  3مبادئ عمم القانون  0200125
 0201100 3( 2)المغة العربية  0200112
  3تاريخ وحضارة : القدس 0200114
  3تاريخ األردن فمسطين  0200113
  3مبادئ عمم اوتصال  0200126
  3( 1)ميارات الحاسوب  0200133
  3مبادئ عمم البيئة  0200134
  3التربية الوطنية  0200104
  3أخالقيات الطالب الجامعي  0200127

 

تاريخ الحصول  البمد/ الجامعة  التخصص الدقيق
 عمييا

المؤىالت 
 اوسم الرتبة العممية

 تيسير العمر.د أستاذ مشارك دكتوراه 1999 سوريا/ دمشق  الفقو وأصولو

 أنس الخاليمة.د أستاذ مشارك دكتوراه 2010 األردن/ العموم اإلسالمية  الفقو وأصولو

التفسير وعموم 
 سوسن ىاكوز.د أستاذ مساعد دكتوراه 2016 األردن/ العموم اإلسالمية  القرآن

 أيمن زعاترة.د أستاذ مشارك دكتوراه 2007 األردن/ الجامعة األردنية  الفقو وأصولو

دكتوراه  2012 األردن/ الجامعة األردنية  الفقو وأصولو أستاذ مساعد  ىشام شاىين . د



 

 

 

 (م.  س21)متطمبات الكمية : ثانياًال 
:  المتطمبات اإلجبارية

المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
  3 المدخل إلى الفقو اإلسالمي 0101111

  3 فقو الطيارة والصالة 0101113

  3 (1)أصول الفقو  0101224

  3عموم القرآن  0102110

  1  (1 )التالوة والتجويد  0102112

  3عموم الحديث  0102121

  3 ( 1 )العقيدة  0102131

 0102112 1 ( 2 )التالوة والتجويد  0102212

 0102212 1  (3 )التالوة والتجويد  0102312

 

 (م. س81)متطمبات التخصص :    ثالثاًال 
   (م. س72)المتطمبات اإلجبارية  ( أ)

المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
  3 الشرعية الدراسات ومصادر العممي البحث مناىج 0101147

  3 (1 )فقو المعامالت   1012140
  3 الجياد أحكام و اإلسالم في الدوليو العالقات 0101216

  3 والحج والزكاة الصيام فقو 1012180
 0101224 3  (2 ) الفقو أصول 1012270

  3 العقوبات فقو 0101235
  3 اإلسالم في الحكم نظام 0101237
  3  (1 ) الشخصية األحوال فقو 0101243
 1012140 3  (2 ) المعامالت فقو 0101314

  3 والذبائح والنذور األيمان فقو 0101315
  3 اإلسالم في قتصادياو النظام 0101318
 1012270 3  (3 ) الفقو أصول 0101324

  3 والسنة الكتاب فقو 0101329
 0101243 3  (2 ) الشخصية األحوال فقو 0101343

  3 المعاصرة الفقيية الدراسات 0101418
  3 المقارن الفقو 0101421
  3 اإلسالمية الشريعة في الفقيية القواعد 0101422
 0101324 3  (4 ) الفقو أصول 0101425
  3 والخطابة الدعوة فقو 0101430
  3 اإلثبات وطرق القضاء فقو 0101433
  3 الشرعية السياسة 0101436
  3 الراشدين الخمفاء وأعمال النبوية السيرة 0102132
  3 والتزكية األخالق 0102352

 : (م.  س12) المواد المساندة  ( ب)



 

 

 

 

 المتطمب السابق الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة

 0102121 3 التفسير اإلجمالي 0102117

  3 تخريج اوحاديث 0102123

  3 (1)النحو العربي  0201112

 0601111 3 مصادر اإللتزام/ القانون المدني 0601112

 
المتطمبات الحرة :  رابعاًال 

 

. من أي قسم من أقسام الجامعة المختمفة (م.  س3)يختار الطالب 
 

الخطــة اوسترشاديــة 
 

 السنة األولى
  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

  3 فقو الطيارة والصالة 0101113   3 مدخل إلى الفقو اإلسالمي 0101111

  1  (1 )التالوة والتجويد  0102112   3 عموم القرآن 0102110

  3 عموم الحديث 0102121   3 (1)أصول الفقو  0101224

  3 (1)العقيدة  0102131  0200150 3 )1(المغة العربية  0200102

 0200151 3 )1(المغة اإلنجميزية  0200103   3 التربية الوطنية 0200104

  3 متطمبات جامعة اختيارية ---   3متطمبات جامعة اختيارية  ---

  16 المجموع    18 المجموع 
 

 السنة الثانية
  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

 0101216  0102112 1  (2 )التالوة والتجويد  0102212
 و اإلسالم في الدولية العالقات

 الجياد أحكام
3  

0101147 
 ومصادر العممي البحث مناىج

 الشرعية الدراسات
  3 العقوبات فقو 0101235   3

  3  (1 ) الشخصية األحوال فقو 0101243   3  (1 ) المعامالت فقو 0101214

  3 اإلسالم في الحكم نظام 0101237   3فقو الصيام والزكاة والحج  0101218

  3 متطمبات جامعة اختيارية --  0101224 3  (2 ) الفقو أصول 1012270

  3 األحاديثتخريج  0102123   3 العموم العسكرية 0200100

  18 المجموع    16 المجموع 

 
 
 
 



 

 

 

 السنة الثالثة
  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
اسم المادة رقم المادة  السابق 

عدد 
الساعات 

المتطمب 
السابق 

  3 اإلسالم في قتصادياو النظام 0101318  0101214 3  (2 ) المعامالت فقو 0101314

  3 والسنة الكتاب فقو 0101329   3 والذبائح والنذور األيمان فقو 0101315

 0101243 3  (2 ) الشخصية األحوال فقو 0101343  1012270 3  (3 )أصول الفقو  0101324

  3 مادة المتطمبات الحرة ---   3 متطمبات جامعة اختيارية ---

  0102121 3 التفسير اإلجمالي 0102117
0601112 

مصادر / القانون المدني
 اإللتزام

3 0601111 
  0102212 1 (3)التالوة والتجويد  0102312

  15 المجموع    16 المجموع 
 

 
 السنة الرابعة

  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

  3 المقارن الفقو 0101421   3 والخطابة الدعوة فقو 0101430

 0101423   3 اوثبات وطرق القضاء فقو 0101433
 الشريعة في الفقيية القواعد

 اإلسالمية
3  

0102132 
 الخمفاء وأعمال النبوية السيرة

 الراشدين
  3 الشرعية السياسة 0101436   3

  3 والتزكية األخالق 0102352  0101324 3  (4 ) الفقو أصول 0101425

   3 المعاصرة الفقيية الدراسات 0101418
0200111 

الثقافة اإلسالمية وقضايا 
 العصر

3  
   3 (1)النحو العربي  0201112

  12 المجموع    18 المجموع 

 

 وصــف مـــواد القســم
 

 المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
 -  3 المدخل إلى الفقو اإلسالمي   0101111

 وتطوره ومراحمو ومميزاتو وأىدافو ومصادره وتعريف ، إلى تعريف الطالب بالفقو اإلسالمي من حيث نشأتو ىذه المادةىدفت
 الطالب بالمذاىب الفقيية وتسويغ االختالف بينيا في الفروع واألحكام 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3 فقو الطيارة والصالة   0101113

، وشروطيما، وأركانيما، ونواقضيما، وأسباب كل منيما، وأدلة كل ذلك، وتبحث ىذه المادة في أحكام الطيارة والصالة
. وبعر آراء العمماء المتعمقة بأىم مسائميما

 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3 ( 1)أصول الفقو   0101224



 

 

 

، في الحكم الشرعي وما يتصل بو من مباحث وتقسيماتتبحث أيضا  و،تبحث ىذه المادة في مقدمات عمم أصول الفقو
 .، وىي القرآن والسنة واإلجماع والقياسفي مصادر التشريع المتفق عميياوتبحث كذلك 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 

 الدراسات ومصادر العممي البحث مناىج  0101147
 الشرعية

 3  - 

 ،بيا يتعمق وما والعمم المعرفة ومصطمحات ،وأدواتو ،ووسائمو، وأساليبو، العممي البحثالتعريف بمناىج  المادة تتناول
 .فييا والبحث الشرعية العموم دراسة ومصادر

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  (1)فقو المعامالت   0101214

 .أنواع البيوع وأحكاميا، وأنواع الخيارات وأحكاميا، الربا وأنواعو وأحكامو واإلجارة وأحكامياتتضمن ىذه المادة 
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 

 أحكام و اإلسالم في الدولية العالقات  0101216
 الجياد

 3  - 

تتناول تعريف العالقات الدولية في القانون الدولي العام عند فقياء المسممين، والتطور التاريخي لمعالقات ىذه المادة 
. والممتمكاتالدولية، والعالقات الدولية تحت الحرب، والمعاىدات الدولية وكيفية انتياء الحرب وأثر ذلك عمى األشخاص 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  والحج والزكاة الصيام فقو  0101218

، مع شرح وتوضيح حجأحكام ال و،صيامأحكام ال و،زكاةأحكام ال: تتضمن ىذه المادة تدريس بقية أحكام العبادات، وىي
 .ألركانيا، وشروطيا، وأنواعيا

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0101224  3 ( 2)أصول الفقو   0101227

االستحسان، واالستصالح، والعرف، وقول الصحابي، وغيرىا، وتبحث في : تتناول مصادر التشريع التبعية، مثلىذه المادة 
. اختالف األصوليين في االحتجاج بيذه المصادر، وأدلة كل فريق من األصوليين عمى ما ذىب إليو

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة    اسم المادة  رقم المادة 
 -  3   العقوبات فقو  0101235

 

وتبحث في جرائم الحدود  وأركانيا وأقساميا، تبحث في نظام العقوبات في اإلسالم وفمسفتو وتعريف الجريمة،ىذه المادة 
. والقصاص والديات والكّفارات وجرائم التعازير وعقوباتيا وعقوباتيا، وكذلك القتل وأنواعو وعقوباتو،

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة    اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  نظام الحكم في اإلسالم  0101237

 تتضمن مفيوم الدولة وأركانيا في الفقو اإلسالمي، وقواعد نظام الحكم واختيار رئيس الدولة والسمطات العامةىذه المادة 
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة    اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  (1)فقو األحوال الشخصية   0101243



 

 

 

شرح قانون األحوال الشخصية األردني الذي يبحث في الزواج ومقدماتو، والخطبة وما يتعمق بيا من ىذه المادة عبارة عن 
، وأركان عقد الزواج، وشروطو، ومفسداتو ومبطالتو، والولي وأحكامو، والكفاءة في الزواج، وغير أحكام، كالمير والنفقة

وشرح واف ألنواع الفرقة، قانون األحوال الشخصية األردني، الفرق الحاصمة بين الزوجين حسب شرح وتشمل أيضًا . ذلك
:  الفرقة، مثلثاريبحث أيضا آ و وأسباب كل نوع، وأركانو، وشروطو، ونوع الفرقة،،وطمب التفريق القضائيكالطالق والخمع 

  العدةالعدة ونفقة
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0101214  3  (2)فقو المعامالت   0101314

 وأحكامو وأنواعو، ، والصمح، الحوالة وأحكاميا القديمة والجديدة:مثلقديمًا وحديثًا، ، ماليةالمعامالت ال عقود تتناول المادة
 .والشركات بأنواعيا المتعددة مع صورىا المعاصرة، ويتعرف عمى اليبة والوديعة والعارية وعقود متعددة أخرى

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  فقو اإليمان والنذور والذبائح  0101315

كما  ،وكفارة اليمين،  والعوامل المؤثرة في اليمين، وأركانيا، وأقساميا، ومشروعيتيا، تعريفيا،فقو األيمان: تتناول ىذه المادة 
 . فقو األطعمة واألشربة والذبائح واألضحية والعقيقة:، وكذلك وشروطيا، وأركانيا، معناىا،فقو النذورتتناول 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  النظام اوقتصادي في اإلسالم  0101318

 في المال معنى: التالية المعطيات وفق ، وذلكالمال بيت ومصادر ،اإلسالمية لمدولة المالي النظام قضايا المادة تتناول
 والخراج، الجزية والعشور، الضرائب والصدقات، الزكوات ووارداتو، المال بيت المباح، وغير المباح التممك أسباب ،اإلسالم
. المصارف المحددة غير الموارد مصارف الخمس، مصارف الزكاة، مصارف اإلسالمية، الدولة في اإلنفاق والفيء، الغنائم

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0101227  3 ( 3)أصول الفقو   0101324

العام والخاص، والمطمق : ، وىي الدالالت المغوية األصولية، مثلتتناول مناىج األصوليين في استنباط األحكامىذه المادة 
 .والمقيد، والمحكم والمتشابو، والنص والظاىر، ومفيوم الموافقة ومفيوم المخالفة، والحقيقة والمجاز، وغير ذلك

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  فقو الكتاب والسنة  0101329

 التعرف عمى اآليات القرآنية في األحكام، والطريقة التي تستنبط بيا األحكام من النصوص القرآنية،  ىذه المادةيقصد من
 .وىذه المادة تساعد عمي تأصيل عمم الفقو عند الطالب، وتوضيح قواعده وأصولو

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0101243  3  (2)فقو األحوال الشخصية   0101343

الوصية، وسداد الديون، والميراث، ثم : أحكام التركة حسب قانون األحوال الشخصية األردني، فتتناول: تتناول المادة شرح 
أسباب الميراث، وشروطو، وموانعو، ثم أحوال أصحاب الفرور، وأحوال العصبات، وشرح عمميات الميراث : تتناول

الحسابية، مثل تأصيل المسائل، واستخراج السيام، والحرمان، والحجب، والعول، والرد، وغير ذلك، بحيث يكتسب الطالب 
. ميارة تقسيم الميراث

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 



 

 

 

 -  3  الدراسات الفقيية المعاصرة  0101418

تتناول المادة بعضا من المسائل الفقيية المستجدة، سواء مالية، أو طبية، أو اجتماعية، أو غيرىا، ودراسة أقوال الفقياء 
البنوك، والمصارف اإلسالمية، والتأمين، والنقود، وسندات المقارضة، وعمميات التجميل، وزرع : المعاصرين بشأنيا، مثل

. األعضاء، وأطفال األنابيب، ونحو ىذه المسائل
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 القواعد الفقيية في الشريعة اإلسالمية   0101412

تتناول ىذه المادة القواعد كعمم من العموم الفقيية التي ىي ثمرة النضج الفقيي عند الفقياء وتتناول أميات القواعد الفقيية 
 .الرئيسية وتطبيقاتيا

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 الفقو المقارن   0101421

 البحث في كتب الفقو المختمفة حول مسألة فقيية واحدة، والتعريف بكيفية عرر األدلة واستنباط األحكام  ىذه المادةتتناول
 والترجيح والمناقشة وتبيين مدى قوة الخالف وضعفو

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0101324  3 ( 4)أصول الفقو   0101424

 ،شروطو أنواعو، التعارر، أقسام: خالل من: والترجيح والتعارر واإلفتاء، والتقميد االجتياد موضوعات المادة ىذه تعالج
 شروطيما، المتعارضة، النصوص بين والتوفيق الجمع التعارر، دفع طرق التعارر، وقوع ،حكمو ،محمو ،أركانو

 وقواعد والتحسينيات، والحاجيات الضروريات ومفيوم الخمس، المصالح أنواع من بيا يتعمق وما الشريعة ومقاصد. كيفيتيما
 .التعارر عند بعر عمى بعضيا تقديم

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  فقو الدعوة والخطابة  0101430

تعريف الدعوة لغة واصطالحًا وخصائص الدعوة وأساليب الدعوة اإلسالمية والعقبات التي تواجو الداعية تتضمن ىذه المادة 
 .المسمم وكيفية تذليمو

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  فقو القضاء وطرق اإلثبات  0101433

 أحكامو وسيروالقاضي عمل كتاب  والقاضي وأحوالو، آداب و وشروطو،، وحكمو،ومشروعيتو، تعريف القضاءتتناول المادة 
 .اليمين والقرائن باإلقرار والشيادة، والتحكيم، وعمى الغائب، القضاء والحكم بالنكول وبعمم القاضي، والمحاكمة،

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  السياسة الشرعية  0101436

 ،اسة الشرعية في أبواب الفقوي وأمثمة الس، وأدلة اعتبارىما، ومقاصد الشريعة،اسة الشرعيةي مفيوم الس المادة توضيحتتناول
  . وأنواع المقاصد ودرجاتيا،الشرعية  وقيودىا، وضوابطيا،وتطبيقاتيا المعاصرة



 

 

 

 

أصول الدين   قســم 
 

 بقرار من مجمس العمداء الذي يقضي بإنشاء م1994/1995أنشئ القسم مع مطمع العام الجامعي  
قسمين أكاديميين في كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وبذلك استقبل القسم طمبتو الذين قبموا بعد 

  .م1994عام

ويسيم القسم في النشاطات العامة لمكمية والجامعة أصول الدين، يمنح القسم درجة البكالوريوس في 
والمجتمع المحمي، كإحياء المناسبات الدينية في المساجد والمدارس واألندية، واليوم العممي لمكمية، والمقاء 

الندوات والدورات المتخصصة، المؤتمرات العممية والفقيي القانوني المفتوح مع الطمبة، والمشاركة في 
. يالمركز الثقافي اإلسالم والتعاون مع

كما يرتبط بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسام المناظرة في الجامعات األخرى داخل المممكة وخارجيا، 
األمر الذي يسيم في مد جسور التعاون والتكامل مع المجتمع المحمي والجامعي عمى الصعيد المحمي 

. والدولي
 

رؤيــة القســم ورسالــتو وأىــدافو 
: رؤية القسم

السعي لتحقيق أعمى مقاييس الجودة واالعتماد األكاديمي في التعميم والتأىيل والبحث العممي ، واالستجابة 
براز الفقو اإلسالمي بصورة تجمع بين األصالة والمعاصرة ،  لممستجدات واحتياجات المجتمع ، وا 

 . والمحافظة عمى أصول الدين ومقاصد الشريعة

: رسالة القسم

 إليجاد مخرجات عممية وفق معايير الجودة الشاممة في مجاالت التعميم والبحث أصول الدينيسعى قسم 
 العصر، يجمعون بين األصالة وروح العقيدة والتفسير والحديث والدعوةوتأىيل متخصصين متميزين في 

لتمكينيم من أداء دور فاعل في خدمة المجتمع في المجاالت الشرعية النظرية والعممية تعكس صورة 
 . اإلسالم الحق

: أىداف القسم
 

  تخريج طمبة العمم القادرين عمى النظر في أصول الدين وتطبيقيا بشكل يتناسب مع المقاصد
 .العامة لمتشريع اإلسالمي



 

 

 

 شاعة روح االلتزام بأحكام الشرع  .المساىمة في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وا 

 الفاعل في البحث العممي والمؤتمرات والندوات والدراسات المختمفة، وخصوصًا في اإلسيام 
المجاالت والقضايا التي تتصف بالحداثة والتطور؛ من أجل تكوين رأي فقيي صحيح حوليا، ال 

 .يتعارر ومقاصد التشريع العامة، ويحقق مصمحة المجتمع والفرد معاً 

  بيان الصورة المشرقة ألصول الدين، وتكوين العقمية العممية الموضوعية، المتسمة باالعتدال
 .والوسطية

 العناية بأصول الدين خصوصًا في مجالي التأصيل واالستنباط. 

  والقدرة عمى االستنباط واإلطالعتكوين الممكة النقدية لدى الطالب و تنمية ميارات القراءة 
نتاج البحوث   .العمميةواالستدالل وا 

  تكوين الشخصية اإلسالمية المنتمية لدينيا ووطنيا وأمتيا، والمتميزة في فيم اإلسالم فيمًا عميقًا
 .يتميز بالوسطية واالعتدال، ويجمع بين األصالة والمعاصرة، مستوعبًا لمقاصد الشريعة اإلسالمية

  إعداد وتقديم كفاءات عممية متخصصة تمبي حاجات المجتمع اإلسالمي المعاصر في الداخل
والخارج في ميادين تدريس التفسير والحديث والعقيدة ومقارنة األديان، واإلمامة والخطابة والدعوة، 

 . وتحقيق التراث العممي

  العصراالرتقاء بواقع مناىج وأساليب التدريس المقررة في القسم، لتناسب مقتضيات وتطورات. 
 

( ILO's)مخرجــات التعميــم لمقســم 
 

 :يستطيع خريج قسم أصول الدين العمل في المجاالت التالية

  التدريس في مدارس التربية والتعميم والمدارس الخاصة داخل المممكة وخارجيا في مختمف
 لمباحث التربية اإلسالمية، والتالوة والتجويد، والعموم اإلسالمية، ةالمراحل األساسية والثانوي

 .والثقافة اإلسالمية

  العمل في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بوظيفة إمام أو مؤذن أو مشرف دار
 . أو إداري أو واعظ تحفيظ قرآن كريم

 التفسير وعموم القرآن الكريم، الحديث : إكمال الدراسات العميا في الماجستير والدكتوراه بتخصص
الشريف، العقيدة، مقارنة األديان، الفمسفة اإلسالمية، الدراسات اإلسالمية، الدعوة، اإلعالم 

 .اإلسالمي

 العمل لدى مراكز البحث والدراسات واالستشارات. 

 
 
 



 

 

 

 
  في القســم  التدريــسأعضــاء ىيئــة 

 

تاريخ الحصول  البمد/ الجامعة  التخصص الدقيق
 عمييا

المؤىالت 
 اوسم الرتبة العممية

تفسير وعموم 
أستاذ  دكتوراه 2006 سوريا/ دمشق  القرآن

 عبدالرحيم الشريف.د مشارك

الحديث النبوي 
 دكتوراه 2006 السودان/القرآن الكريم وعمومو

أستاذ 
 أسامة نمر.د مساعد

األردن /العموم اإلسالمية العقيدة  دكتوراه 2012
أستاذ 
 مساعد

 نبيل الجداية.د

 دكتوراه 2014 األردن/العموم اإلسالمية الفقو وأصولو
أستاذ 
 مساعد

 سمير الحراسيس.د

 
المختبــرات والمشـــاغل 

 
يتميز القسم بكفاءة أعضاء ىيئة التدريس، واستخدام الطرق الحديثة في التدريس، إضافة إلى التدريب 

 في التخريج، والتدريب عمى ةالعممي في مختبرات التالوة والتجويد، واستعمال المكتبة الحديثية المتخصص
. ج اإللكتروني الحديثةيوسائل التخر

 :ويحتوي القسم عمى المختبرات التالية
 

 (2م)المساحة الفعمية اسم المختبر 

 2 م90 ( ب333)مختبر تالوة 
 2 م90 ( ب332)مختبر تالوة 

 

 
الخطــة الدراسيــة مكوناتيــا وعناصرىــا  

 (م. س27)متطمبات الجامعة : أووًال 
 (م. س12)المتطمبات اإلجبارية  ( أ

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 1المغة العربية  0200102

 3 1المغة اإلنجميزية  0200103

 3الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر   0200111

 3العموم العسكرية  0200100

 3التربية الوطنية  0200104

 



 

 

 

 
 (ة معتمدساعة 15)المتطمبات االختيارية  (ب

المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
  3مبادئ عمم القانون  0200125
 0201100 3( 2)المغة العربية  0200112
  3تاريخ وحضارة : القدس 0200114
  3تاريخ األردن فمسطين  0200113
  3مبادئ عمم اوتصال  0200126
  3( 1)ميارات الحاسوب  0200133
  3مبادئ عمم البيئة  0200134
  3التربية الوطنية  0200104
  3أخالقيات الطالب الجامعي  0200127

 

 (م. س21)متطمبات الكمية اإلجبارية : اًال ثاني
المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
  3 المدخل إلى الفقو اإلسالمي 0101111

  3 فقو الطيارة والصالة 0101113

  3 (1)أصول الفقو  0101224

  3عموم القرآن  0102110

  1  (1 )التالوة والتجويد  0102112

  3عموم الحديث  0102121

  3 ( 1 )العقيدة  0102131

 0102112 1 ( 2 )التالوة والتجويد  0102212

 0102212 1  (3 )التالوة والتجويد  0102312

 

   (م. س81)متطمبات القسم التخصصية : ثالثاًال 
 

 (م.س72)المتطمبات اإلجبارية  ( أ)

المتطمب السابق  الساعات المعتمدةاسم المادة  رقم المادة
 --- 3 الشرعية الدراسات ومصادر العممي البحث مناىج 0101147

 --- 3  (1 ) المعامالت فقو 0101214

 --- 3 والحج والزكاة الصيام فقو 0101218

 --- 3  (1 ) الشخصية األحوال فقو 0101243

 --- 3 والذبائح والنذور األيمان فقو 0101315

 --- 3 والسنة الكتاب فقو 0101329

 0101243 3  (2 ) الشخصية األحوال فقو 0101343

 --- 3 والخطابة الدعوة فقو 0101430

 --- 3 اإلثبات وطرق القضاء فقو 0101433

 0102121 3 تفسير إجمالي 0102117

 --- 3 تخريج األحاديث 0102123

 --- 3 الراشدين الخمفاء وأعمال النبوية السيرة 0102132



 

 

 

 --- 3 تفسير تحميمي 0102217

 --- 3 الحديث التحميمي 0102222

 --- 3 (2)العقيدة  0102231

 --- 3 القصص القرآني 0102314

 --- 3 التفسير الموضوعي 0102317

 --- 3 (3)العقيدة  0102331

 --- 3 مقارنة األديان 0102332

 --- 3 المذاىب والفرق 0102338

 --- 3 والتزكية األخالق 0102352

 --- 3 اإلعجاز القرآني 0102416

 0102121 3 نقد المتن الحديثي 0102423
 

 :ساعة معتمدة (12)متطمبات التخصص المساندة  (ب

المتطمب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة 
  3 مصطمحات إسالمية بالمغة اإلنجميزية 0102333

  3 (1)النحو العربي  0201112

  3 مناىج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا 0501412

 0601111 3 مصادر اإللتزام/ القانون المدني 0601112

  (م. س3)المتطمبات الحـرة : رابعاًال 
 

الخطــة اوسترشاديــة 
 

 السنة األولى
الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

اسم المادة رقم المادة  المتطمب السابق الساعات 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

  3 فقو الطيارة والصالة 0101113   3 مدخل إلى الفقو اإلسالمي 0101111

 0102112   3 عموم القرآن 0102110
 التالوة والتجويد 

 (1)  
1  

  3 عموم الحديث 0102121   3 (1)أصول الفقو  0101224

  3 (1)العقيدة  0102131  0200150 3 )1(المغة العربية  0200102

 0200151 3 )1(المغة اإلنجميزية  0200103   3 التربية الوطنية 0200104

  3 متطمبات جامعة اختيارية ---   3متطمبات جامعة اختيارية  ---

  16المجموع     18 المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 السنة الثانية
الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

 0101315  0102112 1  (2 )التالوة والتجويد  0102212
 والنذور األيمان فقو

 والذبائح
3  

0101147 
 ومصادر العممي البحث مناىج

 الشرعية الدراسات
  3 والسنة الكتاب فقو 0101329   3

  3 والخطابة الدعوة فقو 0101430   3  (1 ) المعامالت فقو 0101214

 0102121 3 التفسير اإلجمالي 0102117   3فقو الصيام والزكاة والحج  0101218

0101243 
 الشخصية األحوال فقو

 (1)  
3   

  3 متطمبات جامعة اختيارية ---

   3 العموم العسكرية 0200100
  15المجموع     16 المجموع 

 
 السنة الثالثة

الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

اسم المادة رقم المادة  المتطمب السابق الساعات 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

0101343 
 الشخصية األحوال فقو

 (2)  
  3 اوثبات وطرق القضاء فقو 0101433  0101243 3

  3 الحديث التحميمي 0102222   3 تخريج األحاديث 0102123

0102132 
 وأعمال النبوية السيرة

 الراشدين الخمفاء
  3 (2)العقيدة  0102231   3

0501412 
مناىج التربية اإلسالمية 

 وأساليب تدريسيا
  3 مادة المتطمبات الحرة ---   3

   3 تفسير تحميمي 0102217
0601112 

مصادر / القانون المدني
 اإللتزام

3 0601111 
  0102212 1 (3)التالوة والتجويد  0102312

  15المجموع     16 المجموع 

 
 السنة الرابعة

  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
اسم المادة رقم المادة  السابق 

عدد 
الساعات 

المتطمب 
السابق 

 --- 3 اإلعجاز القرآني 0102416   3 القصص القرآني 0102314

 0102121 3 نقد المتن الحديثي 0102423   3 التفسير الموضوعي 0102317

 --- 3 المذاىب والفرق 0102338   3 (3)العقيدة  0102331

 --- 3 والتزكية األخالق 0102352   3 مقارنة األديان 0102332

0102333 
مصطمحات إسالمية بالمغة 

 اإلنجميزية
 --- 3( 1)النحو العربي  0201112   3

 0200111   3 مادة المتطمبات الحرة ---
الثقافة اإلسالمية وقضايا 

 العصر
3 --- 

  18المجموع     18المجموع  

 



 

 

 

 القســم وادــ مفــوص
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3  عموم القرآن  0102110

 وعن نزول القرآن الكريم، وأسباب النزول، والمكي اتتضمن ىذه المادة الحديث عن عموم القرآن الكريم، وما ألف فيو
 .والمدني، وجمع القرآن الكريم، وبيان بعر ما أثاره المستشرقون من شبيات حول القرآن الكريم ونقدىا

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3  (1)التالوة والتجويد   0102112

الطالب تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة، وتتضّمن ىذه الماّدة مقّدمات في عمم التجويد، وعرضًا تتضمن ىذه المادة تعميم 
تفصيمّيًا ألحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام المدود، ويعقب العرر النظري تطبيقًا عممّيًا عمى كل 

 .من القرآن الكريم ( 30 و 29) ويحفظ الطالب في ىذا المستوى الجزء ىذه األحكام
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3 عموم الحديث   0102121

قبول شروط  أسس نقد الحديث لمعرفة مرتبتو من حيث  أبرز عموم الحديث النبوي وتأخذ ىذه المادة عمى عاتقيا بيان
 .، وقواعد التصحيح والتضعيف المتفق عمييا أو المختمف فييا بين النقاد بيذا الشأنىاردأسباب أو األحاديث 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
-   3 ( 1)العقيدة   0102131

تيدف ىذه المادة إلى تعميق مفيوم اإليمان باهلل تعإلى عند الطمبة وتنظيم عالقتيم باهلل تعإلى عن طريق العبادة، وأىم 
دراسة مفيوم العقيدة اإلسالمية وخصائصيا ومقوماتيا ومنيج القرآن في عرر قضايا العقيدة مع معرفة عمم : محتوياتيا

الكالم ونشأتو وتقويمو، ثم دراسة معنى اإليمان ومراتبو وحقيقتو ووجدانيتو، ودراسة العبادة وبعر مظاىرىا والشرك وبعر 
 .مظاىره، ثم دراسة اإليمان بالمالئكة لمعرفة حقيقتيم ووظائفيم وأثر اإليمان بيم

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0102112  3  (2)التالوة والتجويد   0102212

تشتمل ىذه المادة عمى تعميم الطالب تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة عمميا، مع مراجعة األحكام التي سبق دراستيا في 
 27)مخارج الحروف، وصفاتيا يحفظ الطالب في ىذا المستوى الجزء : المستوى األول، ثم دراسة موضوعين جديدين، ىما

 .من القرآن الكريم (28و 
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0102212  3  (3)التالوة والتجويد   0102312

تشتمل ىذه المادة عمى تعميم الطالب تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة عمميا، مع مراجعة األحكام التي سبق دراستيا في 
الوقف واالبتداء، وأشير القراءة وتالميذىم ومواضع انتشار : المستوى األول والثاني، ثم دراسة موضوعين جديدين، ىما

. من القرآن الكريم ( 26 و25)قراءاتيم يحفظ الطالب في ىذا المستوى الجزء 

 

 



 

 

 

 
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0102121  3  التفسير اإلجمالي  0102117

تتضمن ىذه المادة مقدمات في عمم التفسير والفرق بينو وبين التأويل، والحديث عن نشأة التفسير وتطوره والتدوين، وبيان 
ودراسة بعر . إضافة إلى شروط وآداب المفسر والعموم التي يحتاجيا. نبذة عن مدارس وطرق التفسير بالرأي والمأثور

ودراسة الثمث األخير من القرآن دراسة ذاتية لمعرفة معاني المفردات والتراكيب الغريبة . سور جزء عم ومعانييا اإلجمالية
. ، واإلطالع عمى كممات القرآن الكريم الغريبة من سورة الروم إلى سورة الناسفييا

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
   3  تخريج األحاديث  0102123

تعريف التخريج، وطرقو، وميزاتيا وسمبياتيا، وأنواع كتب كل طريقة، ورسم شجرة اإلسناد، ودراسة األسانيد المادة تتناول 
والحكم عمييا، والتعرف عمى كتب الحديث وكتب الرجال، والتدرب عمى استخدام الحاسوب وبرامج الحديث في التخريج 

.  ودراسة األسانيد
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  السيرة النبوية وأعمال الخمفاء الراشدين  0102132

تتناول المادة التعرف عمى مصادر السيرة المعتبرة، وشروط قبول أخبارىا، والوقوف عمى أىم أحداث السيرة النبوية في 
والدة النبي صمى اهلل عميو وسمم، وكفالة جده وعمو، وعام الفيل، وحمف الفضول، : العيدين المكي والمدني، والوقوف مثل

وبناء الكعبة، وغيرىا، واليجرة، والغزوات، وفتح مكة، وانتقالو صمى اهلل عميو وسمم إلى الرفيق األعمى، واستنباط الدروس 
 .والعبر، وربطيا بالواقع المعاصر

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3   التحميميالتفسير  0102217

دراسة تحميمية بالغية نحوية أسموبية لمحتوى سورة النور، واإلطالع عمى كممات القرآن الكريم الغريبة   ىذه المادةتتضمن
 .من سورة يونس إلى سورة الروم

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  الحديث التحميمي  0102222

 وشرح ألفاظ وبالغتو، ولغة الحديث ولطائفو، تشمل دراسة سند الحديث مختارة،يتضمن ىذا المساق دراسة تحميمية ألحاديث 
. المقررة كما يتضمن ىذا المساق حفظ خمسة وعشرين حديثا من األحاديث منو، وما يستفاد لو، مع شرح عام الحديث،

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 0102131  3 ( 2)العقيدة   0102231

المادة تعنى بدراسة أربعة من أركان اإليمان وكذلك اإليمان بالجن وتبين الكتب السماوية السابقة وما طرأ عمييا من تحريف 
 .وتبديل وتعرر لشبو المنكرين لمبعث وكيف نرد ىذه الشبو 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 قصص القرآني ال  0102314



 

 

 

تتضمن المادة تعريف الطمبة ببعر قصص األنبياء عمييم الصالة والسالم كما وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، 
. وبيان العبر المستفادة منيا، والتعريف بأسموب القرآن الكريم في عرر القصص، ثم الرد عمى الشبيات المثارة حوليا

 
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 تفسير الموضوعي ال  0102317

 تعريف التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية ونشأة التفسير الموضوعي وأقسامو والمؤلفات فيو ومدى  ىذه المادةتتضمن
فيو، واإلطالع عمى كممات القرآن الكريم الغريبة من سورة الحاجة إليو من بين أنواع التفسير األخرى، وطريقة البحث 

. الفاتحة إلى سورة يونس
المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 01022131  3 ( 3)العقيدة   0102331

 وبيان مذاىب الفرق ، والصفات اهلل الحسنى، أسماءشرح والتوسع في  التعريف بركن اإليمان بالقضاء والقدر،تتناول المادة 
 .اإلسالمية فييا والرد عمى المنحرف منيا

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 مقارنة األديان   0102332

مقارنة مع العقيدة النصرانية، - الييودية– المجوسية – البوذية – اليندوسية : تتضمن دراسة األديان الكبرىىذه المادة 
اإلسالمية 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 المذاىب والفرق   0102338

، والشيعة، والمرجئةكالخوارج، :  التي ظيرت في التاريخ اإلسالميمختمفة ىذه المادة دراسة الفرق اإلسالمية التتضمن
.  والقاديانية،والمعتزلة، والنصيرية، والبيائية

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3  األخالق والتزكية  0102352

العبودية، الصديقية، اإلحسان )فيوم التزكية واألخالق وأىميتيا وُحكميا، وأىداف التزكية ومقاصدىام تتناول المادة
، وتتحدث عن النفس وأحواليا وطريقة مجاىدتيا وكيفية ترقييا، وعن الذكر وأقسامو وأىميتو في تزكية (...االستقامة، الوالية

، التوبة، الخوف، الرجاء، الصدق، اإلخالص، الصبر، الزىد، الورع، التوكل، الشكر) النفس، وطريقة التزكية وأحوال القموب
 .، وثمرات التزكية واألخالق(إلى آخره

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 إعجاز القرآن الكريم   0102416

ىذه المادة تعريف الطالب بعظمة القرآن الكريم وأبرز وجوه إعجاز القرآني، مع ضرب األمثمة التطبيقية عمييا، تتضمن 
. اإلعجاز البياني، والسبق العممي، والغيبي، واإلعجاز التشريعي، باإلضافة إلى الرد عمى الشبيات ذات الصمة: مثل

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 نقد المتن الحديثي   0102423



 

 

 

 والشبيات التي أثيرت حولو، باإلضافة إلى القواعد والضوابط ونشأتو،يتضمن ىذا المساق دراسة لعمم نقد المتن وتاريخو 
جراء دراسة تطبيقية عمى عدد من األحاديث  .التي وضعيا العمماء لنقد المتن الحديثي، وا 

 

المتطمب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 
 -  3 مصطمحات إسالمية بالمغة اإلنجميزية   0102333

ىذه المادة تعريف الطالب بأرز المصطمحات اإلسالمية الشرعية في المغة االنجميزية، سواء في جانب العقيدة أو  تتضمن
 .الفقو أو السيرة أو غير ذلك من فروع الشريعة، مع تدريب الطالب عمى قراءة فقرات إسالمية بالمغة االنجميزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


