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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصف مواد برنامج الفقه وأصوله لدرجة الدكتوراه

 
 ساعات معتمدة  ( 3)   نظرية الظروف الطارئة                           (9591419)

تتناول هذه املادة شرح مضمون النظرية وتكييفها الفقهيي والقيانو ا القواعيد العامية الييت تقيوم عليهيا 
نظريية الريرر يف : النظريةا األدلة اإلمجالية والتفصيلية اليت تنهض مبشروعية النظريةا من قواعد النظرية

ميارا تطبيقيات النظريية يف احلقيوق اخلاصيةا تطبيقيات عقد اإلجيار عند احلنفيةا نظريية احليوائج يف الث
    .النظرية يف احلقوق العامةا دراسة مقارنة للنظرية يف الفقه اإلسالمي ومثيالهتا يف القوانني الوضعية

 
 ساعات معتمدة( 3)  نظرية التعسف في استعمال الحق                          (9591411)

وأدلته وأقسامها والتعريف بالتعسف وبيان مفهومها التكييف الفقهي  تعرض هذه املادة لتعريف احلق
للتعسييفا أدليية النظرييية النصيييةا دراسيية أمثليية ميين اجتهيياد الصييحابة والتييابعني وأئميية االجتهيياد الداليية 

 .جمال تطبيقها: الذرائعا االستحسانا الباعثا قاعدة التحيلا معايري النظرية:على اعتبارها
 
 (ساعات معتمدة 3)    الضمان                     نظرية  (9591411)

تتطييرق هييذه املييادة للقواعييد العاميية اليييت تقييوم عليهييا النظريييةا بيييان األدليية اإلمجالييية والتفصيييلية اليييت 
تييينهض مبشيييروعية النظرييييةا تطبيقيييات النظريييية يف الفقيييه اإلسيييالميا دراسييية مقارنييية للنظريييية يف الفقيييه 

 . الوضعية اإلسالمي مقارنة بالقوانني
 
 ساعات معتمدة( 3)  التعارض والترجيح                                        (591414)

تتنيياول هييذه املييادة اقيقيية التعييارض و لييه وشييروحله واكمييه عنييد احلنفييية ومجهييور العلميياء والرتجيييح 
 .والنصوصواجلمع وشروحله وكيفيته وحلرق ترجيح دالالت األلفاظ وإزالة التعارض بني األدلة 

 
 ساعات معتمدة( 3)                         الجتهاد والتقليد           (9591419)

يهدف هذا املساق إىل دراسة مبحيث االجتهياد والتقلييد واالسيتفتاء ب صيول الفقيه وأجيية االجتهياد 
اسية املوضيوعات يف زماننا ودور اجملامع واملؤمترات الفقهية املعاصرة وضمن هذا التوجيه فننيه سييتم در 

منزلتيه وشيروحله : تعريف االجتهاد واليرأي والقيياو وعالقية االجتهياد ب صيول الفقيها  اجملتهيد: التالية
ومراتيب اجملتهيدين ا جميال االجتهياد وأاكاميها االجتهيياد يف زماننياا أجيتيها ااجتنيا إلييها االجتهيياد 

 .اجلماعيا اجملامع واملؤمترات الفقهية
 
 ساعات معتمدة( 3)                                             صولية الفروق األ (9591411)



تعييرض هييذه املييادة لتعريييف الطييالب ألوجييه االتفيياق واالفييرتاق يف القواعييد واملصييطلحات األصييولية 
وأسيييباب ،لييييا تكيييوين امللكييية العلميييية الييييت تسييياعد يف اسيييتنباه األاكيييام والوقيييوف عليييى منييياهج 

ز بني األشباه والنظائرا تكوين ملكية التمييز بيني القواعيد األصيولية املتشيا ة العلماء يف ،لي والتميي
 .  واملصطلحات املتشا ة وبيان ما بينها من وجوب التمايز

 
 ساعات معتمدة( 3)          الشركة في الفقه اإلسالمي                           (9591439)

أركيييان الشيييركات وشيييروحلها بعاميييةا : أدلييية مشيييروعيتهاتتطيييرق هيييذه امليييادة لتمهييييد يف معييي  الشيييركةا 
ا املفاوضيةا املضياربةا (األبدان)تكييفها الشرعيا انفساخهاا أهم أنواع الشركاتا العنانا األعمال 

الوجوها املساجةا مدة انطباق الشيركات عليى القواعيد الشيرعيةا التطبيقيات املعاصيرة لشيركة املضياربة 
 .دية اإلسالميةيف البنوك واملؤسسات االقتصا

 
 ساعات معتمدة ( 3)  المناهج األصولية في الجتهاد بالرأي               (9591459) 

االستحسانا سد الذرائعا العرفا شرع من قبلنا : تشمل هذه املادة دراسة القواعد األصولية التالية
 .  ئل املستجدةا قول الصحايبا االستصحابا املصاحل املرسلة وبيان أثرها يف مواجهة املسا

   
 ساعات معتمدة( 3)    السياسة الشرعية وتطبيقاتهـا (9591449)

التعرييف بالسياسية الشيرعية وبييان مشيروعيتها وأجيتهيا وأهيدافهاا قواعيد : تتناول هذه املادة ميا يي ي
قضاء العقيدةا العبادة ال: )وضوابط السياسة الشرعية ومصادرها وعالقتها مبصادر التشريعا جماالهتا

ا دراسة تطبيقية يف جماالت األاوال الشخصيية واملعيامالت (واحلسبةا والعقابا واالقتصاد واإلدارة
 .ونظام احلكم

 
ســــــــــاعات ( 3)     المعاهدات في الفقه اإلسالمي (9591441)

 معتمدة
تعطيييي هيييذه امليييادة فكيييرة عامييية عييين املعاهيييدات يف الفقيييه اإلسيييالميا و تيييار موضيييوع أو أكثييير مييين 

ت املعاهييدات يف الفقييه اإلسييالمي وتييدرو بتوسييع وحليييلا مثييل اقييوق األفييراد يف الييدول موضييوعا
 (.ويشمل أهل الذمة ومع  األجنيب واريته)

املياه السااليةا ارية البحار وايدود البحير اإلقليميي يف اإلسيالم : )مشتمالت إقليم الدولة وتوابعه
د ومشروعيته وأاكامه واملقارنة بيني قواعيد احليرب ا املساواة بني الدولا اجلها(اإلقليم اجلوي)وقيود 

اإلسيييالمية واحليييرب الدولييييةا والفيييرق بيييني اجلهييياد والريييزو واالايييتاللا والصيييلح واهلدنييية واملعاهيييدات 
 .وأاكامها واملقارنة بني اإلسالم وغريه من القوانني الرربية والدولية

 
 ساعات معتمدة( 3)                  النظام المالـــي في اإلسالم (9591441)

معييي  امليييال يف اإلسيييالما أسيييباب التمليييي املبييياح واحليييراما  بيييي  امليييال :  تتطيييرق هيييذه امليييادة مليييا يليييي
 .ووارداتييه



ييييدرو موضيييوعان أو أكثييير مييين املوضيييوعات التاليييية بعميييق وحلييييل ميييع الرتكييييز عليييى كيفيييية اإلنفييياقا 
ورا اخلييرا ا أاكييام األراضيييا القييروضا الصييدقة وبيييان  لييها واملندوبييةا الضييرائبا اجلميياركا العشيي

 . أاكام األراضي
 
 
 
 ساعات معتمدة( 3)                              نظرية الدعوى             (9591445)

التعرييييف باليييدعوى ومشيييروعيتها وأجيتهييياا أركيييان اليييدعوى وعناصيييرها : تتنييياول هيييذه امليييادة ميييا يييي ي
وشروحلهاا دراسة تطبيقية لصيغ الدعوى والسري يف إجراءاهتاا التقليدا تعريفه وتاريخ نش ته وأسباب 

وشروحله وعالقتيه  منزلته: وجودها جماله وأاكامها التلفيق وتتبع الرخصا اإلفتاء واالستفتاءا  املفيت
مدارو الفتوى املعاصرة : آداب االستفتاء وآداب الفتوىا الفتوى يف زماننا: باالجتهادا  االستفتاء
 . بني االنضباه والتسيب

 
 ساعات معتمدة( 3)التحكيم في الشريعة اإلسالمية                                   (9591440)

لفيرق بينيه وبيني القضيياء والصيلح واخليوةا مشيروعية التحكيييم تتنياول هيذه امليادة تعرييف التحكيييما وا
 :واكمته واكمها مقومات عقد التحكيم

 صيرة العقدا شره التحكيما أثر الرجوع عن التحكيم على شره التحكيم  -
 أحلراف العقدا شره التحكيما أثر الرجوع عن التحكيم على شره التحكيم  -
 أحلراف العقد: أحلراف العقدا أهلية -
ا التحكيييم يف املعاوضييات املاليييةا التحكيييم يف مسييائل األاييوال (نطيياق التحكيييم)قييد  ييل الع -

 .الشخصيةا التحكيم يف احلدود والقصاص والتعازير

أهلييية احملكييم وشييروه صييحة حكيمييها صييالاياته والضييوابط اليييت حييدد صييالايات احملكييما : احملكييم
 .انتهاء والية احملكم

 .ه أمام القاضيا سلطات احملكم يف تنفيذ العقوباتاجية اكمه جتاه اخلصوما اجيته اكم

 
 ساعات معتمدة( 3)الفروق الفقهية                                                    (9591444)

تعرض هذه املادة لتعريف بعلم الفروق الفقهيةا والفرق بينهيا وبيني الفيروق األصيوليةا وبييان منياهج 
العلماء يف البحث يف الفروق الفقهيةا وتتناول تعريفا بالفروع الفقهية وبيان أشيهر املصينفات فيهياا 

اة من كتاب الفروق والفرق بني القاعدة والفرق واألشباه والنظائر والضابطا واستعراض مسائل منتق
 .  للقرايفا وبيان أثر الفروق الفقهية يف بيان امللكة الفقهية

 
 ساعات معتمدة( 3)               النظرية العامة للعقوبات في الفقه اإلسالمي     (9591449)

جرميييةا بيانييا ملفهييوم اجلرميييةا وأنواعهييا وتقسيييماهتاا والييركن الشييرعي واملييادي واألديب لل: تتنيياول املييادة
اييدودا القتييلا : وبيييان األسييباب املبيحييةا واألسييباب الرافعيية للعقوبييةا وتعريفييا للعقوبيياتا وأقسييامها



التعزيرا والكفاراتا وتعدد العقوات وتداخلهاا والظروف املخففية للعقوبيةا والظيروف املشيددة هلياا 
 . وبيان تنفيذهاا وكيفية التنفيذا وأسباب سقوه العقوبة

 
 .ساعات معتمدة( 3)          اجتهادية معاصرة في الزكاة         قضايا (9591441)

 :تتناول املادة قسمني
يييدرو ااثييار االجتماعييية واالقتصييادية للزكيياةا ودورهييا يف معاجليية الفقيير ومشييكالتها : القسييم العييام

بة الزكيياة وأثرهيا علييى التنميية والنشيياه االقتصياديا واإللييزام بيدفع الزكيياةا وتقنيني الزكيياة وأصيول  اسيي
مجعيييا وصيييرفاا وإدارة أميييوال الزكييياةا وبعيييض املؤسسيييات الييييت تقيييوم عليييى شيييؤون الزكييياة كبييييوت الزكييياة 

 .وصناديقها
 :يدرو حلائفة من القضايا املستجدة يف الزكاة وأجها: القسم اخلاص

 استثمار أموال الزكاة -2زكاة األجور والرواتب ومكاف ة هناية اخلدمة وسائر املكاسب  -1
مشيموالت األميوال الظياهرة  -4زكاة املال احليرام  -1عالقة الزكاة بالضرائب وميزانية الدولة    -3

زكاة أموال الشركات واألسهم وكيفية اسيا ا  -4زكاة املال العام  -4والباحلنية يف العصر احلديث 
" مشييموالت مصييرف يف  – 10اشييرتاه النميياء لوجييوب الزكيياة  -0زكيياة الييديون االسييتثمارية  -0

 .مشموالت مصرف املؤلفة قلو م -11" سبيل اهلل 
 
 (ساعات معتمدة 3) صيغ الستثمار اإلسالمية المعاصرة                           (9591443) 

تتنيييياول املييييادة البحييييث يف املضيييياربة املشييييرتكةا واملراايييية لهميييير بالشييييراء واإلجييييارة املنتهييييية بالتملييييييا 
ا وسيييندات اليييدين وسيييندات املقارضيييةا والسيييلم واالستصيييناعا والتجيييارة واملشييياركة املنتهيييية بالتملييييي

اإللكرتونية يف السوق املايلا من أسهم وصرفا واألوراق املالية وأاكامهاا واالعتمادات املسيتندية 
 . وخطابات الضمانا والت مني اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 


