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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
هلل الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، والصالة والسالم على المعلم األول محمد بن عبداهلل، هاديا وسراجا منيرا. أما  الحمد      

برنامج الدراسات العليا رة لالخطة المطو بعد، فإن قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يضع بين أيديكم 
، وهذا البرنامج يتميز بأمور عدة أهمها: أنه يجمع بين األصالة والمعاصرة، ويستقطب طالبات  أصول الفقه"الماجستير" في 

 . المنح من مختلف أنحاء العالم اإلسالم، ويضم بين جنباته نخبة علمية من األساتذة المتميزين علمًيا وبحثيًّا

 جأهداف البرنام
 سد احتياجات القسم احلالية واملستقبلية من املتخصصات يف علم الفقه. -1

 اإلسهام يف إثراء الدراسات املتخصصة يف علم الفقه. -2

متكني الطالبات املميزات من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراستهن العليا، وتأهيلهن يف جمال  -3

 الفقه ليكّن مرجعًا يف هذا العلم.

شريعة اإلسالمية ومواكبتها حلاجات العصر املتجددة من خالل التأصيل العلمي إبراز حماسن ال -4

 الرصني والبناء املقاصدي الصحيح.

  :مخرجات البرنامج

يستفاد من مخرجات البرنامج في مجال التعليم العالي وسد حاجة القسم واألقسام المماثلة والكليات ذات الصلة  -1
 (وذلك بامدادها بكوادر متخصصة في هذا العلم.بالتخصص مثل )كلية الشريعة والقانون

 .يستفاد من المخرجات البرنامج في مجال االستشارات الشرعية والمحاماة واالستشارات القانونية  -2

 أصول فقه الدراسات االسالمية برنامج الماجستير في  :اسم البرنامج

 .("  أصول فقه"  : خصص)ت الدراسات اإلسالمية  درجة الماجستير في : اسم الدرجة العلمية
 
 .ماجستير بالمقررات الدراسية والرسالة:   سلوب الدراسةأ

 دراسات اسالمية   :التخصص العام

 أصول الفقه:  التخصص الدقيق
 شروط القبول بالبرنامج

الالئحة الموحدة للدراسات المادة الثالثة عشر من الواردة في القبول  يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط
 :العليا في الجامعات السعودية، إضافة الى الشروط التالية

 .أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية .1
 .متمة حفظ خمسة أجزاء من القرآن .2
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 ية الشخصية.أن تجتاز ما يجري لها من اختبارات تحريرية واختبار القرآن الكريم والمقابلة العلم .3
 أن اليتجاوز عمر الطالبة ثالثون عامآ . .4

  نظام الدراسة
  .انتظام 

  ةلغة البرنامج والرسال
  اللغة العربية. 

  متطلبات الحصول على الدرجة
 الرسالةمع وحدة دراسية  36إتمام 

 

مجلبرنالالخطة الدراسية   
 ( 8 ( وحدة دراسية، والرسالة )28يقوم البرنامج على أسلوب المقررات والرسالة، وتشكل المقررات )

  :أصول الفقه ماجستيرالهيكل العام لمقررات  -1

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر الفصل الدراسي
 الوحدات

 إجمالي عملي نظري

ول
 األ

صل
الف

 

 2 2 1 إجباري مقدمات أصولية 860سلم 

 3 2 2 إجباري األدلة المتفق عليها 861سلم 

 3 2 2 إجباري قواعد الفقهيةال 862سلم 

 2 2 1 إجباري تخريج الفروع على األصول 863سلم 

 2 2 1 إجباري المصطلحات المنطقية 864سلم 

 2 ـــ 2 إجباري مناهج البحث 890سلم 

 14 ــــــــ ـــ المجموع

 
ني

الثا
صل 

الف
 

  

ني
الثا

صل 
الف

 

 3 2 2 إجباري األدلة المختلف فيها 865سلم 

 4 ــــــــ 4 إجباري دالالت األلفاظ 866سلم 

 2 2 1 إجباري مقاصد الشريعة 867سلم 

 3 ـــــــ 3 إجباري قضايا فقهية معاصرة 868سلم 

ــ 2 إجباري أصول صياغة األنظمة 869سلم   2 ــــــــــ

 14 - - المجموع

 8 - - إجباري رسالة 800سلم   

 32 إجمالي الوحدات
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