
 1 

 

 

 جامعـــــــة آل البيت

 

 شـــريـعـــــةة الـــــــيـكل

 

 

 اخلطـة الدراسيـة لدرجـة الدكتوراه

 يـف

   هـولـه وأصـالفق 

 

2015 - 2014 

14/02/2016 



 2 

 

 الفقه وأصوله قسـم

 كليـة الشريعة

 جامعة آل البيت

 
 اخلطة الدراسية لدرجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله

 

 يف الفقه وأصوله ه الفلسفةدكتورا ربيــة(: اسم الدرجة )بالع

  Ph.D. in Jurisprudence and its Foundationsاسم الدرجة )باإلجنليزية(:

 

 عامة: شروطو أحكام - أ

 جامعة آل البيت. يف السارية اهذه اخلطة بتعليمات الدراسات العلي تلتزم -1

 يف َمن ُيقَبل يف الربنامج أْن: ُيشرتط -2

 لقبول املنصوص عليها يف اجلامعة.ا يماتتعل عليه تنطبق .أ 

 التالية: يف أّي ختّصص من ختّصصات ملاجستريعلى درجة ا حاصاًل يكون .ب 

، ماجستري القضاء الشرعي، ماجستري اإلقتصاد واملصارف اإلسالمية، ماجستري الفقه وأصوله

 ماجستري السياسة الشرعية، ماجستري الدراسات اإلسالمية.

 .قرارات جملس التعليم العالي وفق ،ما يعادلهأو  التوفل، اختبار جيتاز  .ج 

 عليه أّية شروط تقّرها اجملالس املختّصة. تنطبق .د 

 

 مكّونات اخلطة: -ب

( ســاعة معتمــدز موزعــة  54تتكــون اخلطــة الدراســية لدرجــة الــدكتوراه يف الفقــه وأصــوله مــن )   

 على النحو اآلتي:

 الساعات املعتمدز نوع املتطلب التسلسل

 أواًل

 21 اقات اإلجباريةاملس  -أ

 15 املساقات االختيارية -ب

 18 رسالة الدكتوراه  -ج

 صفر ساعة اختبار الكفاءز املعرفية للتخصص ثانيًا

 54 اجملموع
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 نظام الرتقيم: -ج

 رمز الكلّية: -1

 الكليـــة الرمز

 كلية الشريعة 01

 

 :قسامرموز األ -2

 القسم الرمز

 أصول الدين 01

 وأصولهالفقه  02

 اإلمامة والوعظ 30

 

 : املساقاترموز  -3

0 - 9 0 - 9 91 02 01 
     
 الكلية القسم املستوى اجملال التسلسل

 

 املساقاتمدلول منزلة العشرات )اجملال( يف أرقام 

 عنوان جمال التخصص رمز اجملال عنوان جمال التخصص رمز اجملال

 القضاء الشرعي 5 مناهج البحث 0

 النظريات األصولية 6 الفقه 1

 النظريات الفقهية 7 أصول الفقه 2

 - 8 االقتصاد اإلسالمي 3

 رسالة الدكتوراه 9 السياسة الشرعية 4

 
 
 حتدد مبوجب تعليمات الدراسات العليا يف جامعة آل البيت: املساقات االستدراكية  -د

                                                           
 .3/12/2015( بتاريخ 2/2015/2016تم تعديل المستوى بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم )  1
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 ( ساعة موزعة على النحو اآلتي:54متطلبات التخصص:)

 اآلتية: املساقاتساعة معتمدز وتشمل  (21: )اإلجبارية قاتاملسا -أ

 املساقاسم  املساقرقم  ت
الساعات 

 املعتمدز

 3 دراسات متقدمة يف البحث الفقهي وأصوله 0102900 1

 3 قضايا فقهية معاصرز )العبادات( 0102911 2

 3 دراسات يف فقه القانون املدني 0102913 3

 3 ية يف اإلجتهاد بالرأياملناهج األصول 0102920 4

 3 التعارض والرتجيح والنسخ 0102921 5

 3 دراسات يف األحوال الشخصية )فرق الزواج( 0102950 6

 3 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي 0102971 7

 21 اجملموع

 

  اآلتية: املساقات( ساعة معتمدز خيتارها الطالب من ضمن 15)االختيارية:  املساقات -ب

 

يسمح للطالب التقدم له بعد و سب له صفر ساعة.حي(، و0102998)رقمه و ،الكفاءز املعرفّية  اختبار .ج 

دراسات  عة معتمدز من املتطلبات االجبارية ومن ضمنها مساق( سا15( ساعة معتمدز منها )21اجتياز )

 .متقدمة يف البحث الفقهي وأصوله

 .بعد النجاح يف اجتياز املناقشة العلنية ( ساعة معتمدز18بواقع ) األطروحة( 0102999) -د
 

 

 الساعات املعتمدز املساقاسم  املساقم رق ت

 3 فقه العقوبات )التعزير( 0102910 1

 3 حقوق اإلنسان يف اإلسالم باللغة اإلجنليزية 0102912 2

 3 االجتهاد والتقليد 0102922 3

 3 صيغ االستثمار اإلسالمي املعاصرز 0102930 4

 3 السياسة الشرعية 0102940 5

 3 فقهية يف القضاء واإلثباتاملستجدات ال 0102951 6

 3 تعليل األحكام 0102960 7

 3 النظريات الفقهية 0102970 8

 3 نظرية الدعوى يف الفقه والقانون 0102972 9
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 الفقه وأصولهختصص  الدكتوراه اخلطة االسرتشادية لطلبة

 

 

األوىلالسنة   

صل الثانيالف الفصل األول  

 املساقم ــــــاسـ املساقرقم  املساقاسـم  املساقرقم 

 املناهج األصولية يف اإلجتهاد بالرأي 0102920 دراسات متقدمة يف البحث الفقهي وأصوله 0102900

 قضايا فقهية معاصرز )العبادات( 0102911 الضمان يف الفقه اإلسالمي ةنظري 0102971

 متطلب اختياري - والنسخ التعارض والرتجيح 0102921

 

 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 املساقم ــــــاسـ املساقرقم   املساقاسـم   املساقرقم 

 متطلب اختياري - دراسات يف فقه القانون املدني 0102913

 متطلب اختياري - دراسات يف األحوال الشخصية )فرق الزواج( 0102950

 متطلب اختياري - متطلب اختياري -
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 الفقه وأصوله / برنامج الدكتوراه  املساقات اليت يقدمها قسم

 

 

 الساعات املعتمدز اسم املساق رقم املساق ت

 3  دراسات متقدمة يف البحث الفقهي وأصوله 0102900 1

 3 فقه العقوبات )التعزيز( 0102910 

 3 ات(قضايا فقهية معاصرز )العباد 0102911 2

 3 حقوق اإلنسان يف اإلسالم باللغة اإلجنليزية 0102912 3

 3 دراسات يف فقه القانون املدني 0102913 4

 3 املناهج األصولية يف اإلجتهاد بالرأي 0102920 5

 3 التعارض والرتجيح والنسخ 0102921 6

 3 االجتهاد والتقليد 0102922 7

 3 عاصرزصيغ االستثمار اإلسالمي امل 0102930 8

 3 السياسة الشرعية 0102940 9

 3 دراسات يف األحوال الشخصية )فرق الزواج( 0102950 10

 3 املستجدات الفقهية يف القضاء واإلثبات 0102951 11

 3 تعليل األحكام 0102960 12

 3 النظريات الفقهية 0102970 13

 3 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي 0102971 14

 3 نظرية الدعوى يف الفقه والقانون 0102972 15
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 يف  الفقه وأصوله وصف املساقات لتخصص الدكتوراه

 ساعات معتمدز 3  دراسات متقدمة يف البحث الفقهي وأصوله 0102900

 Advanced Studies in Jurisprudential and its Foundation 

انــه، خطتــه األوليــة، اإلعــداد لكتابــة البحــث،   تعريــف البحــث، أهميتــه، خصاخصــه، اختيــار موضــوع البحــث وعنو  

كتابة البحث، منهج البحث يف الفقه، أصول البحث الفقهـي، املصـادر املعتمـدز يف الفقـه وأصـوله، املصـطلحات       

 .الفقهية العامة يف املذاهب األربعة
 

 ساعات معتمدز 3 فقه العقوبات )التعزير( 0102910

 Jurisprudence of Punishments (Al-Ta'zir) 

ــة          ضــوابا العقوبــات التعزيريــة، األمــور الــيت ينبغــي مراعاتهــا عنــد تيقــاع العقوبــة التعزيريــة، موجبــات العقوب

التعزيريــة، مقاصــد العقوبــة التعزيريــة يف اإلســالم، أقســام العقوبــات التعزيريــة: التعزيــر يف حقــوق ا  تعــاىل،       

 واع العقوبات التعزيرية.التعزير يف حقوق العباد، أن
 

 ساعات معتمدز 3 قضايا فقهية معاصرز )العبادات( 0102911

 Contemporary Jurisprudence Issues (Worship) 

املستجدات الفقهية يف باب الطهـارز واملسـتجدات الفقهيـة املتعلقـة بالطهـارز، كـدخول النجاسـة يف الصـناعات         

ات الفقهيـة يف بـاب الصـالز، واملسـتجدات يف بـاب الصـيام، واملسـتجدات يف        واملركزات العلفيه وحنوهـا واملسـتجد  

 ، واملستجدات يف احلج.باب الزكاز
 

 ساعات معتمدز 3 حقوق اإلنسان يف اإلسالم باللغة اإلجنليزية 0102912

 Human Rights in Islam in English 

اإلسالمية، وضمانات تطبيقها وأنـواع هـذه املبـادئ     يتناول هذا املساق مبادئ حقوق اإلنسان ومكانته يف الشريعة

واحلقوق، ومنها: احلرية والعدل واملساواز، واألخوز اإلنسانية، وحق احلياز، وحق احلريات الشخصية، واحلقـوق  

 املدنية واحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
  

 معتمدزساعات  3 دراسات يف فقه القانون املدني 0102913

 Studies in Civil Law Jurisprudence 

يتناول املساق تعريفا بالقانون املدني األردني مـن حيـث التطـور التـارخيي لـه ومصـادره الـيت اعتمـد عليهـا، وأثـر           

الفقه اإلسالمي فيه من حيث الشكل واملضمون، وبيان خصاخصه ومميزاته وأثره يف التشريعات العربية األخـرى  

مفهوم املال وأقسامه واآلثار املرتتبة على هذه القسم وامللكية مفهومها وأسبابها واحلقوق املتفرعة كما يتناول 

 عنها حيث يتم دراسة هذه املوضوعات من الناحية الفقهية القانونية.
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 ساعات معتمدز 3 املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي 0102920

 The Fundamental Methods in Diligence Depends on View 

دراسة القواعد األصولية التالية: االستحسان، سد الذراخع، العـرف، شـرع مـن قبلنـا، قـول      على شمل هذا املساق ي

 الصحابي، االستصحاب، املصاحل املرسلة وبيان أثرها يف مواجهة املساخل املستجدز.

 

 ساعات معتمدز 3 التعارض والرتجيح والنسخ 0102921

 The Contradiction and Preferring and Revoction 

ــد احلنفيــة و هــور العلمــاء والرتجــيح           ــه وشــروطه وحكمــه عن يتنــاول املســاق مفهــوم حقيقــة التعــارض و ل

واجلمع وشروطه وكيفيته وطرق تـرجيح دالالت األلفـاو وتزالـة التعـارض بـل األدلـة والنصـوص، النسـخ وآراء         

 ، وجوه النسخ.العلماء فيه، أركانه، أنواعه،  له

 

 ساعات معتمدز 3 االجتهاد والتقليد 0102922

 Diligence and Imitation 

ــب           ــه، طريقتــه، نقضــه، اخلطــ  والصــواب فيــه، مرات يتنــاول املســاق مفهــوم االجتهــاد وأقســامه، شــروطه، جماالت

، التطبيقـات املعاصـرز   اجملتهدين، اإلجتهاد املقاصدي، حجيته، تارخيـه، ضـوابطه، مسـتلزماته، آلياتـه، جماالتـه     

 لإلجتهاد املقاصدي، التقليد، حكمه، جماله، التلفيق وتتبع الرخص.

 

 ساعات معتمدز 3 صيغ االستثمار اإلسالمي املعاصرز 0102930

 The Contemporary Islamic Investment Formats 

جـارز املنتهيـة بالتمليـا، واملشـاركة     يتناول املساق البحث يف املضاربة املشـرتكة، واملراةـة لرمـر بالشـراء واإل    

املنتهيــة بالتمليــا، واملشــاركة املنتهيــة بالتمليــا، وســندات الــدين وســندات املقارضــة، والســلم واإلستصــناع،      

والتجــارز اإللكرتونيــة يف الســوق املــالي، مــن أســهم وصــرف، واألوراق املاليــة وأحكامهــا، واإلعتمــادات املســتندية          

  اإلسالمي.وخطابات الضمان، والت مل

 

 ساعات معتمدز 3 السياسة الشرعية 0102940

 Islamic Politics 

التعريف بالسياسة الشرعية وبيان مشروعيتها وأهميتها وأهدافها، قواعد وضوابا السياسة يتناول هذا املساق 

، والعقــاب،  الشــرعية ومصــادرها وعالقتهــا مبصــادر التشــريع، جماالتهــا: )العقيــدز، العبــادز القضــاء واحلســبة          

 واالقتصاد واإلدارز(، دراسة تطبيقية يف جماالت األحوال الشخصية واملعامالت ونظام احلكم.
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 ساعات معتمدز 3 دراسات يف األحوال الشخصية )فرق الزواج( 0102950

 Studies in Personal Status (marriage separation) 

م القاضـي كعـدم االنفـاق والشـقاق والغيبـة واحلـبس واألمـراض        ، التفريق ةكـ ب نواعهالطالق ب نواعه، اخللع 

ــل       ــارز التوكيـ ــخ والطـــالق واثـ ــرق بـــل الفسـ ــار  والـــردز، الفـ ــان والظهـ ــاإليالء واللعـ ــرع كـ ــم الشـ والتفريـــق ةكـ

 والتفويض بالطالق.

 

 ساعات معتمدز 3  املستجدات الفقهية يف القضاء واإلثبات 0102951

 Recent Juristic Rules Relating to Judgment and Proof 

املسـاق تعريفـا بوسـاخل اإلثبـات التقليديـة وحجيـة وسـاخل اإلثبـات املعاصـرز، مثـل: األفـالم املصـورز،             هـذا  يتناول 

البصـمة الوراثيـة)احلمض النـووي( بصـمة األصـابع، الكـالب        ،التسجيل الصوتي، الوساخل اإللكرتونية، التنصت

 .ق التقاضي وأصول احملاكمات ودرجات التقاضي، ومستجدات القضاء كطرالبوليسية

 

 ساعات معتمدز 3 تعليل األحكام 0102960

 Rule Justification 

يتنــاول هــذا املســاق التعليــل قبــل عصــر تــ ليف األصــول )عصــر االجتهــاد، مســلا القــرآن يف التعليــل، مســلا      

تعليل، التعليل يف عصر تـ ليف األصـول،   السنة يف التعليل، مسلا الصحابة يف التعليل، مسلا التابعل يف ال

مذاهب املتكلمل يف التعليل، حقيقة العلـة عنـد األصـوليل، شـروط العلـة عنـد األصـوليل، املصـلحة وعالقتهـا          

 بالتعليل، االستحسان وعالقته بالتعليل.

 

 ساعات معتمدز 3 النظريات الفقهية 0102970

 Jurisprudential  Theories 

دراســة بعــض النظريــات الفقهيــة كنظريــة التعســف يف اســتعمال احلــق ونظريــة الظــروف       قاســامل اتنــاول هــذ ي

 الطارخة.
 

 ساعات معتمدز 3 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي 0102971

 Guarantee Theory in Islamic Jurisprudence 

إل اليـة والتفصـيلية الـيت تـنهض     تطرق هذا املساق للقواعد العامة الـيت تقـوم عليهـا النظريـة، بيـان األدلـة ا      ي

مبشروعة النظرية، تطبيقات النظريـة يف الفقـه اإلسـالمي، دراسـة مقارنـة للنظريـة يف الفقـه اإلسـالمي مقارنـة          

 بالقوانل الوضعية.

 

 ساعات معتمدز 3 نظرية الدعوى يف الفقه والقانون 0102972

 The Theory of the Case in the Jurisprudence and the Law 

مـا يـ تي: التعريـف بالـدعوى ومشـروعيتها وأهميتهـا، أركـان الـدعوى وعناصـرها وشـروطها،            قاسـ امل اتناول هذي

 دراسة تطبيقية لصيغ الدعوى والسري يف تجراءاتها.
 


