
 

 الخطة الدراسية

 كلية الشريعة

الدراسات اإلسالمية برنامج الماجستير في  

(الشامل مسار)  

 :أحكام وشروط عامة: أولا 
 .العليا النافذة تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات .1

 :التخصصات المقبولة .2

 .بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة: األولى االولوية -

 :ياسات القبولس .3

 .سيتم اعتماد سياسة القبول األولى -

 

:     شروط خاصة: ثانياا   

 . يكون التدريس في البرنامج باللغة االنجليزية -

 

:     يلي ساعة معتمدة موزعة كما( 33)تتكون مواد هذه الخطة من : ثالثاا   
 :ساعة معتمدة( 42: )مواد إجبارية .1

 المتطلب السابق عملي نظري ةالساعات المعتمد اسم المادة رقم المادة

- -   3 اإلسالم الدعوة وانتشار 4048042

- - -  3 اإلسالم والغرب 4048043

- - -  3 اإلسالميةمناهج البحث في العلوم  4048040

- - -  3 اإلسالم وحوار األديان 4048040

- - -  3 وأصولها اإلسالميةدراسات في العقيدة  4048010

- - -  3 رآنيةدراسات ق 4048010

- - -  3 دراسات في السنة النبوية وتاريخ السيرة 4048010

- - -  3  اإلسالمي والمذاهبدراسات في تاريخ الفقه  4048010
 

 

 :ساعات معتمدة( 9: )مواد اختيارية .4

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

- - -  3 حضارة اإلسالميةالتاريخ اإلسالمي وال 4048041

- - -  3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 4048040

- - -  3 الحركات اإلسالمية المعاصرة  4048011

- - -  3 ستشراق والدراسات اإلسالمية المعاصرة إلا 4048018

- - -  3 بحوث في الفرق اإلسالمية 4048010
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 4712   رقم الخطة



 

لدراسيةالخطة ا  

 كلية الشريعة

 برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية

(مسار الرسالة)  

 :أحكام وشروط عامة: أولا 
 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .1

 :التخصصات المقبولة .2

 .بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة: األولوية األولى -

 :لقبولسياسات ا .3

 .سيتم اعتماد سياسة القبول األولى -

 

:شروط خاصة: ثانياا   
.يكون التدريس في البرنامج باللغة االنجليزية  

  

:ساعة معتمدة موزعة كمايلي( 33)تتكون مواد هذه الخطة من : ثالثاا   
 : ساعة معتمدة( 11: )مواد إجبارية .1

 لب السابقالمتط عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - - 3 مناهج البحث في العلوم اإلسالمية  4048040

وأصولها دراسات في العقيدة اإلسالمية 4048010  3 - - - 

 - - - 3 دراسات قرآنية  4048010

 - - - 3 دراسات في السنة النبوية وتاريخ السيرة 4048010

 - - - 3  اإلسالمي والمذاهبدراسات في تاريخ الفقه  4048010

 

 :ساعات معتمدة( 9: )مواد اختيارية .4

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

موانتشاراإلسالالدعوة  4048042  3 - - - 

 - - - 3 اإلسالم والغرب  4048043

 - - - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 4048040

 - - - 3 اإلسالم وحوار األديان  4048040

 - - - 3 اإلستشراق والدراسات اإلسالمية المعاصرة 4048018

 - - - 3 بحوث في الفرق اإلسالمية 4048010

 

 (. 7270099) ساعات معتمدة ورقمها( 9)رسالة جامعية  .3
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 وصف المواد

 كلية الشريعة

 الدرجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية

(الرسالة والشامل)مسار   
 

(ساعات معتمدة 3)                                         التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية       4040147  

تاريخي للفترة الجاهلية، ونشأة اإلسالم، والتوسع العربي، وفترة الخلفاء، ويوضح هذا المساق المسٍح ال يتناول هذا المساق
 . إلسالمي مقارنة بالشرائع السماوية األخرىالبعد التاريخي للمجتمع الجاهلي وتطور الفكر ا

ويهدف هذا المساق لتمكين الطالب من فهم تطور المجتمعات اإلسالمية وأهم مالمحها االجتماعية ويبين أثر الحمالت 
الصليبية وغيرها من الصراعات التاريخية في العصور الوسطى ويتعرض المساق كذلك للمنجزات الثقافية والعسكرية 

 . يةاإلسالم
 

(ساعات معتمدة 3)                                    الدعوة وانتشار اإلسالم                          4040140  

الدعوة المبكرة في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ومسؤولية الوعظ في اإلسالم،  يتناول هذا المساق
ي وبعده، وَردِّ الشعوب والجماعات غير المسلمة على المد اإلسالمي، ويتعرض هذا وانتشار اإلسالم في العهد األمو 

 . المساق بشكل رئيسي إلى اإلطار الديني واإلجتماعي والنفسي والتاريخي لنهضة اإلسالم
 

(ت معتمدةساعا 3)                                                                  اإلسالم والغرب     4040143  

يركز . تاريخ التفاعل الطويل بين الغرب والعالم اإلسالمي، خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين يتناول هذا المساق
المساق بشكل خاص على طبيعة العالقات المعاصرة بين الغرب والثقافات اإلسالمية، اللقاءات السياسية والعسكرية، 

لبحث في استقصاء التاريخ األوروبي واألمريكي للسياسة الخارجية في الشرق األوسط، والتبادالت الثقافية والتجارية، وا
 . واإلرهاب، وتأثير الثقافة الغربية على العالم اإلسالمي، وتطور المواقف الغربية تجاه الثقافات اإلسالمية

 
(ساعات معتمدة 3)                                             مناهج البحث في العلوم اإلسالمية       4040140  

عرض المناهج العامة والتفصيلّية التي سار عليها العلماء المسلمون في بحوثهم واستنباطاتهم والتي يتناول هذا المساق 
أسسها، ضوابطها، الثابت والمتغير منها، ومدى : مَهدَّت لوضع قواعد عامة للفهم والبحث والتأليف في العلوم اإلسالمية

كما يعرض المساق إلى منهج االجتهاد في المستجدات والنوازل . اإلسالمي والغربي في البحث: نة بين المنهجينالمقر 
 . الفقهية

 

(ساعات معتمدة 3)                                                    اإلسالم والقضايا المعاصرة       4040140  

معاصرة تشمل الدين اإلسالمي وخصوصًا مواضيع خالفية تواجه المسلمين في دراسة عميقة لقضايا  يتناول هذا المساق
اإلسالم والمرأة، واإلسالم وحقوق : كل مكان والقضايا محل النقاش قد تتضمن ال على وجه التقييد المواضيع التالية



كرية والدينية للجهاد، وسوء الفهم ويتعرض إلى الجهاد في اإلسالم بما يشمل التفسيرات العس. اإلنسان، اإلسالم والديمقراطية
 . الغربي للجهاد والعقبات الرئيسة أمام حوار األديان اإلسالم واألقليات، أخذًا بعين اإلعتبار الشرائع السماوية األخرى

 
 

(ساعات معتمدة 3)                                                          اإلسالم وحوار األديان      4040141  

إلى بيان حقيقة اإلسالم وروحه وانفتاحه على اآلخر، وأنه دين اإلنسانية جميعًا، وأهمية الحوار والعقل  يتناول هذا المساق
والفكر في اإلسالم، ومبادىء  اإلنفتاح والحوار مع اآلخرين، خاصة الديانات األخرى، مع إطاللة عامة على المنهج 

 . القرآني والنبوي في الحوار

 

(ساعات معتمدة 3)                                                  الحركات اإلسالمية المعاصرة       4040177  

التهديدات والتحِدّيات التي تواجه اإلسالم في الفترة الحديثة، داخليًا وخارجيًا، وحركات التجديد واإلحياء  يتناول هذا المساق
اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية ويتعرض المساق إلى  مية  ونتائجهي األمة اإلسالالنظريات والتطبيق، واكتشاف النفط ف

( الدولة الدينية ) اإلسالم ومقاومة االستعمار وفترة ما بعد االستعمار، ونشوء القوميات، والدولة اإلسالمية الثيوقراطية 
 . المعاصرة، اإلسالم والصهيونية

 

(ساعات معتمدة 3)                                     ة اإلسالمية وأصولها دراسات في العقيد     4040170     

يتناول هذا المساق علوم العقيدة اإلسالمية وأصولها ومصادرها ومدارسها، وطرائق إثباتها نصا وعقال، ومناهج العلماء   
صفاته والنبوات وبعض المسائل العقدية والمدارس العقدية في ذلك، ويدرس المساق التوحيد وأدلة وجود اهلل وأسمائه و 

 0المهمة في العصر الحالي كالقدر والبعث واليوم األخر ورد الشبهات الواردة عليها من اآلخرين
 

(ساعات معتمدة 3)                                                               دراسات قرآنية        4040170  

لوم القرآن الكريم وتاريخه وأصول تفسيره وأهم مناهج المفسرين وأتجاهاتهم والرد على أهم يتناول هذا المساق أهم ع
 .الشبهات في ذلك مع نماذج لنصوص قرآنية وتفسيرها

 

(ساعات معتمدة 3)                                      دراسات في السنة النبوية وتاريخ السيرة      4040170  

لتعريف بعلوم السنة والسيرة وتاريخها والعالقة بينهما ومباحث حجية السنة النبوية ودفع الشبهات  يتناول هذا المساق ا
 0الواردة عليها، والتعريف بالحديث الصحيح وشروطه ومصادره وأهم كتب السنة النبوية ومنزلتها

 

(ساعات معتمدة 3)                                    دراسات في تاريخ الفقه اإلسالمي  والمذاهب     4040171  

يتناول هذا المساق التعريف بتاريخ نشأة الفقه اإلسالمي وأصوله وأهم المذاهب الفقهية ومصادرها واالختالفات المنهجية 
بينها، ويناقش قضايا مثل خصائص الشريعة واالجتهاد والتقليد ومقاصد الشريعة اإلسالمية وأهميته  وأثر الفقه في الواقع 

 0اصرالمع
 

(ساعات معتمدة 3)                                  اإلستشراق والدراسات اإلسالمية المعاصرة        4040170  

يتناول هذا المساق التعريف بالدراسات اإلسالمية المعاصرة ومدارسها ومصادرها والتعريف بتاريخ االستشراق وأهم مدارسه 
 .حول بعض المسائل وردها وتفنيدها رة من شبهات المستشرقينوأفكاره وعلمائه ومناقشة مجموعة مختا

 



(ساعات معتمدة 3)                                                      بحوث في الفرق اإلسالمية     4040170  

لشيعة والمعتزلة  دراسة لتاريخ الفرق اإلسالمية ونشأتها، ويعرف بأهم الفرق اإلسالمية كالخوارج وايتناول هذا المساق 
والمرجئة والقدرية ويبين مناهجها في التعامل مع النص واالجتهاد في المسائل العقدية وغيرها  وأثرها في الفكر اإلسالمي 

 .ثاالمعاصر وانتشار اإلسالم قديما وحدي
 


