
 
 
          
 
 
 

 كلیة الدراسات االسالمیة واللغة العربیة

ستیر الفقھ وأصولھلبرنامج ماج واالسترشادیة یةالخطة الدراس  
 

 2017 ردیسمب الخطة الدراسیة 2من  1صفحة رقم 
 

 
 مساقاتھ على النحو التالي: الماجیستیر وأصولھیطرح برنامج 

 
 )CGPAالنسبة المئویة من المعدل التراكمي ( عدد الساعات المتطلبات

 %40 19 جباریةالمساقات اإل 1
 %40 6 ختیاریةالمساقات اإل 2
 %60 9   رسالة الماجیستیر 3

  34 إجمالي الساعات المطلوبة للتخرج
 
 كل مساق:لل الخطة الدراسیة للبرنامج موضحة رقم واسم والمتطلب السابق دناه تفاصیأ
 

 مساقات اجباریة .1
 تطلب السابقمال الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

MF 500  الیوجد 2 باللغة اإلنجلیزیةقراءات في موضوعات أصولیة وفقھیة 

MF 505 الیوجد 2 قاعة بحث 
MF 510 الیوجد 3 والضوابط الفقھیة والقواعداألصولیة  قواعدال 
MF 520 الیوجد 3 دالالت األلفاظ 
MF 530 الیوجد 3 األدلة المختلف فیھا 
MF 610 الیوجد 3 والطب لمال واالقتصادقضایا معاصرة في ا 
MF 620 الیوجد 3 نظریة العقد 

 جمالى الساعات المطلوبةإ 19  
 عدل التراكمي)من المجموع الكلي للم %40(یمثل        
 

 مساقات اختیاریة .2
 تطلب السابقمال الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

MF 630 الیوجد 3 القیاس وتعلیل األحكام 
MF 640 الیوجد 3 السیاسة الشرعیة 
MF 650 الیوجد 3 طرق اإلثبات 
MF 660 الیوجد 3 مباحث في التعارض والترجیح واالجتھاد 
MF 670 الیوجد 3 نسخمباحث ال 

 جمالى الساعات المطلوبةإ 6  
 من المجموع الكلي للمعدل التراكمي) %40(یمثل        
 

 رسالة الماجیستیر .3
 تطلب السابقمال الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز

MF 697 0 رسالة الماجستیرل : البحث التمھیدي المرحلة االولى MF 501 
MF 698  0 رسالة الماجستیرل شروع البحثم  : الثانیةالمرحلة MF 697 
MF 699  9 ستیرإعداد ومناقشة رسالة الماج  : الثالثةالمرحلة MF 698 

  9  
 من المجموع الكلي للمعدل التراكمي) %60(یمثل        
 
 
 
 



 
 
          
 
 
 

 كلیة الدراسات االسالمیة واللغة العربیة

ستیر الفقھ وأصولھلبرنامج ماج واالسترشادیة یةالخطة الدراس  
 

 2017 ردیسمب الخطة الدراسیة 2من  2صفحة رقم 
 

 
 فصل الرابع.فصول ثم مساق الرسالة في ال 3الخطة االسترشادیة حیث یكمل الطلبة المساقات الدراسیة خالل 

     

 السنة االولى        
 فصل الخریف الساعات فصل الربیع الساعات

 MF 510 القواعد األصولیة والقواعد والضوابط الفقھیة MF 610 3 نظریة العقد 3
 MF 505 قاعة بحث MF 530 2 األدلة المختلف فیھا 3
 MF 520 دالالت األلفاظ 3   

 جموع الساعات المعتمدةم 8 مجموع الساعات المعتمدة 6
 
 
 
 

 السنة الثانیة        
 فصل الخریف الساعات فصل الربیع الساعات

 MF 20  قضایا معاصرة في المال واالقتصاد والطب MF 699 3 رسالة ماجستیر 9

 MF مساق اختیاري 3
XXX 2  قراءات في موضوعات أصولیة وفقھیة باللغة

 MF 500 اإلنجلیزیة

 MF XXX اريمساق اختی 3   

 مجموع الساعات المعتمدة 8 مجموع الساعات المعتمدة 12
 


