كلية الدراسات االسالمية واللغة العربية
الخطة الدراسية واالسترشادية لماجستير الفقه
يطرح برنامج الماجستير وأصوله مساقاته على النحو التالي:
 .1مساقات اجبارية
رمز المساق اسم المساق
 MF 500قراءات في موضوعات أصولية وفقهية باللغة اإلنجليزية
 MF 505قاعة بحث
 MF 510القواعد األصولية والقواعد والضوابط الفقهية
 MF 520دالالت األلفاظ
 MF 530األدلة المختلف فيها
 MF 610قضايا معاصرة في المال واالقتصاد والطب
 MF 620نظرية العقد

الساعات المعتمدة
2
2
3
3
3
3
3
91

 .2مساقات اختيارية
رمز المساق اسم المساق
 MF 630القياس وتعليل األحكام
 MF 640السياسة الشرعية
 MF 650طرق اإلثبات
 MF 660مباحث في التعارض والترجيح واالجتهاد
 MF 670مباحث النسخ

إجمالى الساعات المطلوبة

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
6

 .3رسالة الماجيستير
رمز المساق اسم المساق
 MF 697رسالة الماجستير – مرحلة البحث التمهيدي
 MF 698رسالة الماجستير – مرحلة مشروع البحث
 MF 699رسالة الماجستير – مرحلة إعداد ومناقشة الرسالة

المتطلب السابق

الساعات المعتمدة
1
2
6
9

المتطلب السابق

إجمالى الساعات المطلوبة
المتطلب السابق

الخطة االسترشادية حيث يكمل الطلبة المساقات الدراسية خالل  3فصول ثم مساق الرسالة في الفصل الرابع.
السنة االولى
فصل الخريف

الساعات

فصل الربيع

MF 510

القواعد األصولية والقواعد والضوابط الفقهية

3

MF 610

MF 505

قاعة بحث

2

MF 500

MF 520

دالالت األلفاظ

3

MF 530

مجموع الساعات المعتمدة

الساعات

قضايا معاصرة في المال واالقتصاد والطب
قراءات في موضوعات أصولية وفقهية
باللغة اإلنجليزية
األدلة المختلف فيها
مجموع الساعات المعتمدة

8

3
2
3
8

السنة االولى
فصل الصيف االول

MF 697

Version 0

رسالة الماجستير – مرحلة البحث التمهيدي

الساعات
1

الساعات

فصل الصيف الثاني

MF 698

الخطة الدراسية

رسالة الماجستير – مرحلة مشروع البحث

2

صفحة رقم  1من 2

كلية الدراسات االسالمية واللغة العربية
الخطة الدراسية واالسترشادية لماجستير الفقه
السنة الثانية
فصل الخريف
MF 20
MF XXX
MF XXX

نظرية العقد
مساق اختياري
مساق اختياري

مجموع الساعات المعتمدة

Version 0

الساعات

الساعات

فصل الربيع
رسالة ماجستير– مرحلة إعداد ومناقشة الرسالة

3
3
3

MF 699

9

مجموع الساعات المعتمدة

الخطة الدراسية

6

6

صفحة رقم  2من 2

