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 ايؿك٘ ٚأصٛي٘قغِ 

 ايؾضٜع١ن١ًٝ     

 يبٝتاداَع١ آٍ    

 

 

 قغِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ يف اخلط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 
 ايبهايٛصٜٛؼ يف ايؿك٘ ٚأصٛي٘  ايزصد١ )بايعضبٝــ١( : اعِ

 B.Sc. in the Islamic Jurisprudence and Its foundations  اعِ ايزصد١ )باإلجنًٝظٜـ١(:

 

 اخلط١ : َهْٛات -أ 

( عاع١ َعتُز٠ 132َٔ ) قغِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘تتهـٕٛ اخلط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

 ٞ :َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلت

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 َتطًبات اجلاَع١ أٚاًل

 عاع١ َعتُز٠ 11اإلدباص١ٜ  َتطًبات  -1

 عاعات َعتُز٠ 9االختٝاص١ٜ  َتطًبات  -2

27 

 21 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 :كغـَِتطًبات اي ثايجًا

 عاع١ َعتُز٠ 72 املٛار اإلدباص١ٜ -أ  

 َعتُز٠ عاعات ١9 املٛار االختٝاصٜ -ب

81 

 3 َٛار سض٠ صابعًا

 132 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ : -ب

 ايؾضٜع١ :    صَظ ن١ًٝ -1

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 ن١ًٝ ايؾضٜع١ 11

 

 اّ :ـــٛط األقغـصَ -2

 ايكغــِ ايضَظ

 أصٍٛ ايزٜٔ 1

  ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 2

 

 صَٛط املٛار  -3

 

6 5 4 3 2 

                                                                                                                        

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار َٓظي١ َزيٍٛ

 

 دلاٍ ايتدصص عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ اٍ ايتدصصـدل عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ

 ؿك٘اي 5 ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز 1

 ايغٝاع١ ايؾضع١ٝ 6 عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ 1

 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 7 عًّٛ احلزٜح ايٓبٟٛ ايؾضٜـ 2

 َٓاٖر ايبشح 8 ايعكٝز٠ 3

   أصٍٛ ايؿك٘ ٚايكٛاعز 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:72))أٚاًل( َتطًبات اجلاَع١: 

 ( عاع١ َعتُز81.٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات االختٝاص١ٜ: ) -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ عاع١ َعتُز٠( 81)املتطًبات اإلدباص١ٜ:  -أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 611111 1

 - 3 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 1111271 2

 - 3 ٓعِ إعال١َٝاي 1112351 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1611111 4

 - 3 (8) ايًػ١ ايعضب١ٝ 1311111 5

 - 3 (8ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ ) 1312111 6

 

تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاعـ١ َـار٠ اختٝاصٜـ١ َـٔ      *

 املٛار اييت تطضسٗا اجلاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝتـ٘ عًـ٢ إٔ تهـٕٛ َـار٠     َعتُز ( عاعات9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 أٚال: دلاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1111116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 1111371 2

 - 3 يرتب١ٝإىل ازخٌ امل 1112121 3

 1311111 3 (7) عضب١ٝايًػ١ اي 1311112 4

 1312111 3 (7جنًٝظ١ٜ )االًػ١ اي 1312112 5

 - 3 ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ ٠تاصٜذ احلضاص 1313111 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1313112 7

 - 3 (8ؿضْغ١ٝ )ايًػ١ اي 1314111 8

 - 3 (8) االعبا١ًْٝػ١ اي 1314151 9

 - 3 (8ٜطاي١ٝ )االًػ١ اي 1314161 11

 - 3 (8) األملا١ًْٝػ١ اي 1314171 11

 - 3 (8ؿاصع١ٝ )ايًػ١ اي 1314181 12

 - 3 (8رتن١ٝ )ايًػ١ اي 1314191 13
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 ثاًْٝا: دلاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ ِ املار٠صق ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 1112153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 1112251 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكضاٜا املعاصض٠ 1111471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 1211111 4

 - 3 َبارئ االقتصار 511111 5

 - 3 (8) ألعُاٍَبارئ إراص٠ ا 512111 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 1611436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓؿػ 1112131 8

 - 3 تضب١ٝ األطؿاٍ يف اإلعالّ 1112221 9

 - 3 اإلعالَٞايتاصٜذ  ِٖ يفآٍ ايبٝت ٚرٚص 1313115 11

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1411111 11

 

 

 تهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:ثايجًا: دلاٍ ايعًّٛ ٚاي

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1111111 1

 - 3 ايؿٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 1412111 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 1413111 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 1414119 4

 - 3 ال١َٝايعُاص٠ اإلع 1713342 5

 - 3 عًّٛ األصض 1811115 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 1811113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 1811115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 1811117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 1912231 11

 - 3 اإلععاؾات األٚي١ٝ 1111161 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايؿًو 1211111 12

 

تعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناؾ١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ َالسع١: أَا ؾُٝا ٜ

ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ٚاحلاعٛب ع٢ً إ  7282/7288ايؿصٌ األٍٚ 

( خاصز خطت٘ 299ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيؿل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )

 اع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:ايزص

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1311199 1

 - 3 ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ 1312199 2

 - 3 ساعٛب 1911199 3

 

ك٘ ٚأصٛي٘ ايتكزّ ّ، ٜتٛدب ع٢ً طالب قغُٞ أصٍٛ ايزٜٔ ٚايؿ7282/7288ٚاعتباصا َٔ ايؿصٌ األٍٚ

ع٢ً إٔ ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيؿل يف ٖشا االَتشإ َغاقًا الَتشإ َغت٣ٛ يف ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز 

 ( خاصز خطت٘ ايزصاع١ٝ ٚاملار٠ ٖٞ:299اعتزصانًٝا )

 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 1 ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز 1111199
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 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت32:١ٝ): ه١ًٝايَتطًبات  -ثاًْٝا 

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ 1111117

 - 3 أعايٝب ايبشح َٚصارص ايزصاعات اإلعال١َٝ 1111281

 - 3 أصٍٛ احلزٜح 1111323

 - 3 (1) ؾك٘ ايعبارات 1112152

 - 3 (  1سٛاٍ ايؾدص١ٝ )ؾك٘ األ 1112251

 - 3 يألقغاّ األرب١ٝ (2)احلاعٛب  1911132

 - 3 (1) ايعضبٞ ايٓشٛ 1311111

 

 

 ( عاع١ َعتُز٠ 81ثايجًا :    َتطًبات ايكغِ )

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ :72)املٛار اإلدباص١ٜ :   -أ

 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 ز٠َعتُ

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 اَتشإ َغت٣ٛ 1 - 1 ( 1) ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز 1111111

 1111117 - - 3 (1)ايتؿغري  1111115

 - - - 3 ايغري٠ ايٓب١ٜٛ  1111126

 1111111 1 - 1 (2ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز ) 1111211

 - - - 3 (1)ايعكٝز٠ اإٌلعال١َٝ  1111235

 - - - 3 ٚعًِ ايضداٍ ختضٜر احلزٜح 1111242

 1111211 1 - 1 (3ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز ) 1111311

 - - - 3 تؿغري آٜات األسهاّ 1111313

 - - - 3 أسارٜح األسهاّ 1111422

 - - - 3 يزصاع١ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝاملزخٌ  1112154

 - - - 3 (1) أصٍٛ ايؿك٘ 1112242

 1112242 - - 3 (2) أصٍٛ ايؿك٘ 1112345

 1112345 - - 3 (3) أصٍٛ ايؿك٘ 1112347

 - - - 3 (1) ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ 1112351

 1112251   3 (2ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ ) 2827017

 1112152 - - 3 (2) ؾك٘ ايعبارات 1112353

 - - - 3 ْعاّ احلهِ يف اإلعالّ 1112361

 - - - 3 ؾك٘ اجلٗار ٚايعالقات ايزٚي١ٝ 1112362

 - - - 3 ايكٛاعز ايؿك١ٝٗ 1112445

 - - - 3 ايؿك٘ املكاصٕ 1112447

 - - - 3 (2)ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ 1112451

 - - - 3 ؾك٘ ايعكٛبات 1112452

ؾك٘ األميإ ٚايٓشٚص ٚاحلعض  1112453

 ٚاإلباس١

3 - - - 

 - - - 3 ؾك٘ ايكضا٤ ٚطضم اإلثبات 1112454

 - - - 3 عاصض٠املاي١ٝ املعاَالت امل 1112456

 - - - 3 أصٍٛ االقتصار اإلعالَٞ 1112462
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 اآلت١ٝ:ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار  َعتُز٠،( عاع١ :) االختٝاص١ٜ:املٛار  - ب

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

  3 - 3 ظ١ٜرصاعات إعال١َٝ بايًػ١ االجنًٝ 1111291

  3 - 3 أصٍٛ ايزع٠ٛ ٚاخلطاب١ ٚ ايتزصٜػ  1111431

  3 - 3 ايؿك٘ ايغٝاعٞ يف اإلعالّ 1112363

  3 - 3 اإلعالّ سكٛم اإلْغإ يف 1112365

  3 - 3 َٓاٖر ايؿكٗا٤ يف االعتٓباط 1112441

  3 - 3 ْعضٜات ؾك١ٝٗ 1112446

  3 - 3 َعاَالت املصاصف اإلعال١َٝ 1112457

  3  3 املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 1211111

 .تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز اجلاَع١ ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت4) سض٠:َٛار صابعًا: 
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 املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ

 

 ت ار٠ـامل صقِ املـــار٠ اعِ املعتُز٠ ايغاعات

 1 1112152 (1) ؾك٘ ايعبارات 3

 2 1112153 َزخٌ إىل عًِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 3

 3 1112154 املزخٌ يزصاع١ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ 3

 4 1112242 (1) أصٍٛ ايؿك٘ 3

 5 1112251 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 3

 6 1112251 (1) ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ 3

 7 1112345 (2) أصٍٛ ايؿك٘ 3

 8 1112347 (3) أصٍٛ ايؿك٘ 3

 9 1112351 إعال١َٝٓعِ اي 3

 11 1112351 (1) ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ 3

 11 1112352 (2) ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ 3

 12 1112353 (2) ؾك٘ ايعبارات 3

 13 1112361 ْعاّ احلهِ يف اإلعالّ 3

 14 1112362 ؾك٘ اجلٗار ٚايعالقات ايزٚي١ٝ 3

 15 1112363 ايؿك٘ ايغٝاعٞ يف اإلعالّ 3

 16 1112365 اإلعالّْغإ يف سكٛم اإل 3

 17 1112441 َٓاٖر ايؿكٗا٤ يف االعتٓباط 3

 18  1112445 ايكٛاعز ايؿك١ٝٗ 3

 19 1112446 ْعضٜات ؾك١ٝٗ 3

 21 1112447 ايؿك٘ املكاصٕ 3

 21 1112451 (2) ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ 3

 22 1112452 ؾك٘ ايعكٛبات 3

 23 1112453 اس١ؾك٘ األميإ ٚايٓشٚص ٚاحلعض ٚاإلب 3

 24 1112454 ؾك٘ ايكضا٤ ٚطضم اإلثبات 3

 25 1112456 عاصض٠املاي١ٝ املعاَالت امل 3

 26 1112457 َعاَالت املصاصف اإلعال١َٝ 3

 27 1112462 أصٍٛ االقتصار اإلعالَٞ 3
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 ايؿك٘ ٚأصٛي٘ختصص  ايبهايٛصٜٛؼ اخلط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١

 
 ٚىلايغ١ٓ األ

 ايؿصٌ ايجاْٞ ايؿصٌ األٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ ار٠ـصقِ امل ؼ.ّ ار٠ــــــــــــــــــاعـِ امل صقِ املار٠

 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 112351 3 ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 611111

 3 (1ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ) 1312111 3 (1ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1311111

 3 عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ   111117 3 (1ؾك٘ ايعبارات ) 112152

 3 (1ايتؿغري ) 111115 3 ايغري٠ ايٓب١ٜٛ 111126

 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 611111 3 املزخٌ يزصاع١ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ 112154

 1 (1ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز ) 111111  

 27 اجملُٛع 26 اجملُٛع

 

 ١ــــايغ١ٓ ايجاْٝ

 ايؿصٌ ايجاْٞ ايؿصٌ األٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠

 3 (1ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ ) 112251 3 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 111271

أعـــايٝب ايبشـــح َٚصـــارص ايزصاعـــات  111281

 اإلعال١َٝ

 3 ( يألقغاّ األرب2١ٝاحلاعٛب ) 911132 3

 3 (٠1 اإلعال١َٝ )ايعكٝز 111235 3 أصٍٛ احلزٜح 111323

 1 (2ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز ) 111211 3 (1ايٓشٛ ايعضبٞ ) 1311111

 3 (1َتطًب قغِ اختٝاصٟ ) - 3 (1أصٍٛ ايؿك٘ ) 112242

 3 (2َتطًب داَع١ اختٝاصٟ ) - 3 (1َتطًب داَع١ اختٝاصٟ ) -

 27 اجملُٛع 29 اجملُٛع

 

 ١ــــايغ١ٓ ايجايج

 ايؿصٌ ايجاْٞ ايؿصٌ األٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ ِ املار٠صق

ــِ    111242 3 (1ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ ) 112351 ــح ٚعًـ ــضٜر األسارٜـ ختـ

 ايضداٍ

3 

 3 ؾك٘ ايعكٛبات 112452 3 ( 2أصٍٛ ايؿك٘ ) 112345

 3 (2يؾدص١ٝ )ؾك٘ األسٛاٍ ا 112352 3 ؾك٘ ايكضا٤ ٚطضم اإلثبات 112454

 3 تؿغري آٜات األسهاّ 111313 3 (2ؾك٘ ايعبارات ) 112353

 1 (3ايتال٠ٚ ٚايتذٜٛز ) 111311 3 ْعِ احلهِ يف اإلعالّ 112361

 3 (2َتطًب قغِ اختٝاصٟ ) - 3 (3َتطًب داَع١ اختٝاصٟ ) -

 27 اجملُٛع 29 اجملُٛع

 

 ١ــــضابعـايغ١ٓ اي

 ايؿصٌ ايجاْٞ ايؿصٌ األٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ قِ املار٠ص

 3 ايكٛاعز ايؿك١ٝٗ  112445 3 (3أصٍٛ ايؿك٘ ) 112347

 3 املعاَالت املاي١ٝ املعاصض٠ 112456 3 (2ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ ) 112451

 3 أصٍٛ االقتصار اإلعالَٞ 112462 3 ؾك٘ اإلميإ ٚايٓشٚص ٚاحلعض ٚاإلباس١ 112453

 3 ايؿك٘ املكاصٕ 112447 3 أسارٜح األسهاّ 111422

 3 ؾك٘ اجلٗار ٚايعالقات يزٚي١ٝ 112362 3 (3َتطًب قغِ اختٝاصٟ ) -

    3 َار٠ سض٠ -

 26 اجملُٛع 29 اجملُٛع
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 قغِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ اييت ٜطضسٗاٛار  املٚصـ 

 

 (ت َعتُز٠عاعا 4) (2) ؾك٘ ايعبارات 1213263

 Jurisprudence of religious observances(1) :ال ٜٛدز املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايطٗاص٠ َٔ سٝح تعضٜؿٗا ٚأقغاَٗا، املٝاٙ ٚأسهاَٗا، ايٓذاعات ٚنٝؿ١ٝ ايتطٗض َٓٗا، 

ــا        ــال٠:تعضٜؿٗا أُٖٝتٗ ــٌُ ايص ــا تؾ ــٛصبني، نُ ــني ٚاجل ــ٢ اخلؿ ــى عً ــٌ،ايتُِٝ، املغ  ايٛض٤ٛ،ايػغ

ٚاملغاؾض، صال٠ اخلٛف، عذٛر ايغٗٛ ٚعـذٛر   ٚأسهاَٗا، صال٠ اجلُاع١، صال٠ اجلُع١، صال٠ املضٜض

  ايتال٠ٚ،ٚايصًٛات املغْٓٛ٘: االعتغكا٤، اخلٛف، االعتداص٠، اجلٓاط٠، ايعٝزٜٔ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) َزخٌ إىل عًِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 1213264

 Introduction to Principles of Fiqh ال ٜٛدز    : تطًب ايغابلامل 

عًــِ ايؿكــ٘ ٚاألصــٍٛ ٚاحلهــِ ايؾــضعٞ ٚاالدتٗــار ٚرصاعــ١ املغــا٥ٌ ايتعضٜـــ بتٗــزف ٖــشٙ املــار٠ إىل 

االدتٗار١ٜ املعاصضٜ٘ : أطؿاٍ األْابٝب ، اْتكا٤ املٛايٝز ، ايتربع باألعضا٤ ٚاالجتاص بٗا ، عًُٝات ايتذُٝـٌ  

ايتًُٝـو ، ايتـنيَني ايتذـاصٟ ، ايتـٛصم ٚايبٝـع بايتكغـٝل ، اخلًـٛ ،        احلزٜج١ ، املضاحب٘ ، اإلداص٠ املٓتٗٝـ١ ب 

 ايؿشص ايطيب قبٌ ايظٚاز ، ايعٓـ االعضٟ.  

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) املزخٌ يزصاع١ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ                   1213265

 Introduction to Islamic Shareah Studies ال ٜٛدز    : املتطًب ايغابل 

بايتؾضٜع ٚساد١ ايٓاؼ إيٝ٘ ، ايتعضٜــ بايؾـضٜع١ ٚأقغـاَٗا َٚهاْتٗـا      ايتعضٜـٙ املار٠ إىل تٗزف ٖش

بني ايؾضا٥ع ، ايتعضٜـ بايؿك٘ ٚتزصز إطالقاتـ٘ ٚعالقتـ٘ َـع أصـٍٛ ايؿكـ٘ ، أعـػ ايتؾـضٜع اإلعـالَٞ         

ٗـا٤ املـشاٖب   َٚصارصٙ ، َكاصز ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ  ، أرٚاص ايتؾضٜع اإلعالَٞ ، َٓاٖر االدتٗـار عٓـز ؾك  

 .األصبع١ ، رصاع١ َٛدظ٠ ألؽٗض املؿتني يف نٌ رٚص ، ايتعضٜـ بايكٛاعز ايؿك١ٝٗ

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) (2) أصٍٛ ايؿك٘ 1213353

 Foundation of Islamic jursprudunce (1) ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

يؿـضم بٝٓـ٘ ٚبـني ايؿك٘،ْؾـني٠ عًـِ      تعضٜـ عًِ األصٍٛ، َٛضٛع٘،غاٜت٘، َصـارصٙ، ا تعضض ٖشٙ املار٠ يـ

األصٍٛ، احلهِ ايؾضعٞ، َؿَٗٛ٘،ٚأقغاَ٘،ايعظمي١ ٚايضخص١، ايصش١ ٚايبطالٕ، احلانِ، احملهّٛ 

ؾٝ٘ ٚؽضٚط٘، احملهـّٛ عًٝـ٘ ٚؽـضٚط٘، األًٖٝـ١ َؿَٗٛٗـا َٚضاسـٌ اإلْغـإ بايٓغـب١ إيٝٗـا، عـٛاصض           

ايٓب١ٜٛ، اإلمجاع، ايكٝاؼ، َصارص ايتؾضٜع  األ١ًٖٝ،َصارص ايتؾضٜع املتؿل عًٝٗا ايكضإٓ ايهضِٜ، ايغ١ٓ

املدتًـ ؾٝٗا املصًش١ املضع١ً، االعتشغإ،االعتصشاب، عز ايشصا٥ع، ايعضف، قـٍٛ ايصـشابٞ،عٌُ أٖـٌ    

  املز١ٜٓ، َكاصز ايؾضٜع١.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 1213361

 The Organization of Family and Society ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

َؿاِٖٝ أعاع١ٝ يف تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع، َؿّٗٛ األعـض٠ ٚأُٖٝتٗـا، ٚعٓاٜـ١ اإلعـالّ     تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

بٗا، ٚاملداطض اييت تتعضض هلا، اآلثاص املرتتب١ ع٢ً عكـز ايـظٚاز، سكـٛم نـٌ َـٔ ايـظٚدني عًـ٢ اآلخـض،         

ايـظٚاز: ايطـالم، املدايعـ١ ايتؿضٜـل بايكضـا٤، ايتؿضٜـل        ايصش١ اإلجناب١ٝ ٚتٓعِٝ ايٓغٌ، احنـالٍ عكـز  

  حبهِ ايؾضع.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) (2) ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ 1213362

 Jurisprudences of Personal status (1) 

(Marriage and divorce) 

 ال ٜٛدز     :املتطًب ايغابل

ــار٠    ــشٙ املــ ــاٍٚ ٖــ ــنيتٗا، تتٓــ ــٛاٍ ايؾدص١ٝ،َؿَٗٛٗا،ْؾــ ــا، األســ ــيت تتٓاٚهلــ ــ١،ا األَٛص ايــ  خلطبــ

َ  ٘  ،ؿَٗٛٗا،أسهاَٗا،ايعـزٍٚ عٓٗــا ٚآثاصٙ،ايظٚاز،َؿَٗٛ٘،سهُ٘،سهُت٘،أصناْ٘،ؽـضٚط٘، أْٛاعــ

عكز ايظٚاز َٔ سٝح ايصش١ ٚايؿغار ٚايبطالٕ، آثاص عكز ايظٚاز، ايؿضق١ بـني ايظٚدني ٚأْٛاعٗا، ايطـالم،  

  ايكاضٞ، آثاص ايطالم. هَِؿَٗٛ٘، أْٛاع٘، صٝػت٘، ؽضٚط٘، اخلًع، ايتؿضٜل حب
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 (عاعات َعتُز٠ 4) (3) أصٍٛ ايؿك٘ 1213456

 Foundation of Jurisprudence (2)   :1213353املتطًب ايغابل    

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ املبارئ ايًػ١ٜٛ يف أصٍٛ ايؿك٘ َٔ سٝـح تعضٜــ ايًػـ١ ْٚؾـنيتٗا ٚأسهاَٗـا، نُـا       

ؾتؾـٌُ اخلـاو ٚايعـاّ ٚاملؾـرتى      َٔ سٝح ٚضـع ايًؿـغ يًُعٓـ٢،   تتٓاٍٚ تكغِٝ األيؿاظ باعتباص املع٢ٓ 

َٔ سٝح اعتعُاٍ ايًؿغ ٚتؾـٌُ احلكٝكـ١ ٚاجملـاط ٚايصـضٜى ٚايهٓاٜـ١،َٚٔ سٝـح ٚضـٛح        ٚٚاملؤٍٚ، 

ايًؿغ ٚخؿا٥٘ ٚتؾٌُ األيؿاظ ايٛاضش١ ٚاأليؿاظ اخلؿ١ٝ، َٚٔ سٝح نٝؿ١ٝ رالي١ ايًؿغ عًـ٢ املعٓـ٢   

 ٛي١ٝ. ٚاالقتضا٤ َع املكاص١ْ بني املزاصؼ األص ٚتؾٌُ ايعباص٠ ٚاإلؽاص٠ ٚايزالي١

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) (4) أصٍٛ ايؿك٘ 1213458

 (3) Foundation of Jurisprudence 1213456 :املتطًب ايغابل 

االدتٗـار تعضٜؿـ٘ ؽـضٚط٘ ٚسهُـ٘ ٚذلًـ٘ ٚأْٛاعـ٘، ايتكًٝـز تعضٜؿـ٘ ٚسهُـ٘          تتٓاٍٚ ٖشٙ املـار٠  

ٚؽـضٚط٘ ٚسهُـ٘ ٚطـضم رؾـع ايتعـاصض: ايٓغـذ تعضٜؿـ٘ ٚأْٛاعـ٘،          ٚصٛص٠، ايتعاصض تعضٜؿ٘ ٚذلً٘

  اجلُع ٚايتٛؾٝل تعضٜؿ٘ ٚصٛصٙ، تكضٜض األصٍٛ، ايرتدٝى تعضٜؿ٘ ٚأْٛاع٘.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ٓعِ اإلعال١َٝاي 1213461

 Islamic Systems ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

ٚمشٛيٝتـ٘، األعـػ ايـيت تكـّٛ عًٝٗـا ايـٓعِ اإلعـال١َٝ،        َؿّٗٛ ْعاّ اإلعـالّ ٚأٖزاؾـ٘   تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

خصا٥ص ْعـاّ اإلعـالّ،ْعاّ ايعبـار٠، ايٓعـاّ األخالقـٞ، املؿٗـّٛ ٚاخلصـا٥ص، لـاسز عًُٝـ١، ايٓعـاّ           

االقتصارٟ،املؿّٗٛ ٚاألٖزاف، نٝـ ٜعاجل اإلعالّ املؾـه١ً االقتصـار١ٜ، املًهٝـ١: أْٛاعٗـا، ايٓعـاّ      

ٞ يف اإلعالّ، ٚظا٥ـ ايزٚي١، ايغًطات ايجالخ، ْعـاّ ايعالقـات ايزٚيٝـ١،    ايغٝاعٞ، َبارئ ايٓعاّ ايغٝاع

  ْعاّ ايعكٛبات ، املؿّٗٛ، األعػ، أْٛاع ايعكٛبات.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) (2) ؾك٘ املعاَالت املاي١ٝ 1213462

 Jurisprudence of Financial Dealings (1) ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

َؿَٗٛ٘، أُٖٝت٘، أقغاَ٘، ٚاآلثاص املرتتب١ ع٢ً سيو، املًـو ٚأْٛاعـ٘،    ، املاٍىل ايتعضٜـ بتٗزف ٖشٙ املار٠ إ

َصارص االيتظاّ يف ايؿك٘ اإلعالَٞ، ايبٝع، َؿَٗٛ٘، أصناْ٘، ؽـضٚط٘ أْـٛاع ايبٝـٛع ٚآثاصٖـا، ؾغـذ ايبٝـع       

صٙ، ايصـضف  ٚاْؿغاخ٘، َؿَٗٛ٘، أصناْ٘، ؽضٚط٘، آثـاصٙ، االعتصـٓاع َؿَٗٛـ٘، أصناْـ٘، ؽـضٚط٘ ٚآثـا      

 ٘ ــ ــضض ٚأسهاَ ــ٘، ايك ــا     ، ٚأسهاَ ــٓزات، َؿَٗٛٗ ــِٗ ٚايغ ــ٘، األع ــ٘ ٚأسهاَ ــ٘، أْٛاع ــا َؿَٗٛ ايضب

  ٚاألسهاّ املتعًك١ بٗا.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) (3) ؾك٘ األسٛاٍ ايؾدص١ٝ 1213463

 Jurisprudences of Personal Status(2) 

" Testament, Inheritance and 

Endoment(wayf) 

 1213362 :ايغابلاملتطًب 

احلكٛم املتعًك١ بايرتن١، املرياخ، َؿَٗٛ٘، سهُـ٘ َؾـضٚعٝت٘، أعـباب٘، ؽـضٚط٘،     تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

َٛاْعــ٘، َضاتــب ايٛصثــ١ ٚســايتِٗ احلذــب ٚايعــٍٛ ٚايــضر َٚغــا٥ًٗا، َــرياخ احلُــٌ، ٚاالعــري ٚاملؿكــٛر،   

ا ٚؽضٚطٗا، ايضدـٛع ؾٝٗـا،   ايٛص١ٝ:َؿَٗٛٗا سهُتٗا ٚسهُٗا، أصناْٗ ،ايتداصز:َؿَٗٛ٘ ٚأسهاَ٘

  ٚؽضٚط٘ ٚآثاصٙ. ،أصناْ٘ ،أْٛاع٘ ،َؾضٚعٝت٘ ،ايٛص١ٝ ايٛادب١ َؿَٗٛٗا ٚأسهاَٗا، ايٛقـ، َؿَٗٛ٘
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 (عاعات َعتُز٠ 4) (3) ؾك٘ ايعبارات 1213464

 Jurisprudence of religious observances (2) 1213263 :املتطًب ايغابل 

تعضٜؿٗـا َٚؾـضٚعٝتٗا ٚؽـضٚطٗا، األَـٛاٍ ايـيت جتـب ؾٝٗـا، طنـا٠ األعـِٗ           ، ًظنـا٠ تعضض ٖشٙ املـار٠ ي 

ٚايغــٓزات ٚاملضتبــات، عالقــ١ ايظنــا٠ بايضــضٜب١، َصــاصف ايظنــا٠، صــزق١ ايؿطض،ايصــٝاّ: تعضٜؿــ٘  

َؾضٚعٝت٘ ٚؽـضٚط٘، عٓٓ٘،آراب٘،َؿغزات٘،قضـا٤ ايصـٝاّ، االعتهـاف، احلـر تعضٜؿـ٘، َؾـضٚعٝت٘،        

  ذلعٛصات٘، احلر عٔ ايػري، ايعُض٠.أسهاَ٘، أْٛاع٘، اإلسضاّ ٚ

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ْعاّ احلهِ يف اإلعالّ 1213472

 The Islamic Government System ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

ْعـاّ احلهِ:َؿَٗٛـ٘ ٚأُٖٝتـ٘، ايزٚيـ١ يف اإلعـالّ َؿَٗٛٗـا ٚأصناْٗـا َٚكَٛاتٗـا         تتٓاٍٚ ٖشٙ املـار٠  

احلهــِ، ايعــزٍ ٚايضاــ١ ٚايتغــاَى ٚاملغــاٚا٠، ايؾــٛص٣، عــًطات ايزٚيــ١، ٚٚظا٥ؿٗــا، قٛاعــز َٚبــارئ 

ايتؾضٜع١ٝ، أٌٖ احلٌ ٚايعكز، دلًػ ايؾٛص٣ ٚؽضٚط عضٜٛت٘، ايغـًط١ ايتٓؿٝشٜـ١، ص٥اعـ١ ايزٚيـ١،     

اخلالؾ١ ٚأسهاَٗـا،ايٛطاص٠ ٚأقغـاَٗا،اإلَاص٠ ٚأْٛاعٗـا، ايغـًط١ ايكضـا١ٝ٥، ٚالٜـ١ املعـامل ٚاحلغـب١،         

  كإْٛ.خضٛع ايغًطات يً

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ايزٚي١ٝؾك٘ اجلٗار ٚايعالقات  1213473

 Jurisprudence of Jihad and 

international Relations 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز   

اجلٗار: ايتعضٜـ بـ٘ يػـ١ ٚاصـطالسًا َٚضاسـٌ تؾـضٜع٘ ٚؾضـً٘ يف ايكـضإٓ ايهـضِٜ         تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

اجلٗار ٚسهُ٘ ٚآراب٘ ٚأْٛاع٘ ٚأسهاّ ايؾٗار٠، ايعالقات ايزٚي١ٝ: ايتعضٜـ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚبٛاعح 

بٗا، ٚعالق١ اجملتُع اإلعالَٞ َـع غـري املغـًُني ٚأصـًٗا، ٚتكغـِٝ ايؿكٗـا٤ يًعـامل، ٚاحلـضب ٚايكٛاعـز          

ٌ املٓع١ُ هلا، ٚطضم بز٥ٗا، ٚٚعا٥ًٗا املؾضٚع١ ٚغري املؾضٚع١ َجٌ ايعٓـ ٚاحلصاص ٚأعًش٘ ايزَاص ايؾاَ

ٚأسهاّ املزْٝني ٚاألعض٣ ٚاجلضسـ٢ ٚايكتًـ٢، ٚطـضم إْٗـا٤ احلـضب، ٚأسهـاّ املعاٖـزات)األَإ قـضا٠٤         

 ْص١ٝ(، ٚأْٛاعٗا ٚأري١ َؾضٚعٝتٗا ٚطضم إْٗا٥ٗا ٚاآلثاص املرتتب١ عًٝٗا.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ايؿك٘ ايغٝاعٞ يف اإلعالّ 1213474

 The Political Jurisprudence in Islamic تطًب ايغابل:ال ٜٛدز   امل 

يؿك٘ ايغٝاعٞ َؿَٗٛ٘ ٚأصناْ٘، َغؤٚي١ٝ احلانِ ٚاأل١َ ٚٚسزتٗا ٚإصارتٗا، َصارص تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ا

ايؿك٘ ايغٝاعٞ ٚايجابت ٚاملتػري ؾٝ٘ َٚضتهظات٘، ؾك٘ ايٛاقع ٚؾك٘ املٛاطْات ٚؾك٘ األٚيٜٛات ٚؾك٘ ايتػٝري، 

ٚاملز١ْٝ، عٝاع١ ايزٚي١ ايزاخًٝـ١ ٚاخلاصدٝـ١، ايزبًَٛاعـ١ٝ    َٚضاسٌ ْؾ٤ٛ ايزٚي١ اإلعال١َٝ، امله١ٝ 

اإلعال١َٝ، ايغؿاص٠ ٚاملضاعالت ايٓب١ٜٛ ٚايٛثا٥ل ايغٝاع١ٝ، ؾك٘ املؿاٚضات ايغٝاع١ٝ، ٚايعٌُ ايغٝاعـٞ،  

ضٛابط٘ ٚأٖزاف، عٌُ املضأ٠ ايغٝاعٞ، ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ، اخلطاب ايغٝاعٞ، احلضٜات ايعاَـ١، ٚضـع   

 ملغ١ًُ، عامل١ٝ اإلعالّ ٚايؿضم بني ايعٛمل١ ٚايعامل١ٝ.األقًٝات غري ا

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) سكٛم اإلْغإ يف اإلعالّ 1213476

 Human Rights in Islamic Jurisprudence ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

ت ايؾدصـ١ٝ  َبارئ سكٛم اإلْغإ، احلض١ٜ ٚاملغاٚا٠ ٚاألخ٠ٛ، سل احلٝا٠، سل احلضٜاتتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

  ٚاحلكٛم املز١ْٝ ٚاحلكٛم ايغٝاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ.
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 (عاعات َعتُز٠ 4)  َٓاٖر ايؿكٗا٤ يف االعتٓباط 1213552

 The Methods Jurrists in the Derivation ال ٜٛدز   :املتطًب ايغابل 

ـ تٗزف ٖشٙ املار٠ اىل  احلهِ ايؾـضعٞ، األريـ١ ايـيت تغـتٓبل بٗـا األسهـاّ       ايتعضٜـ باملٓٗر، ايتعضٜـ ب

ايؾضع١ٝ، طضم اعتٓباط األسهاّ َٔ ايٓصٛو ايكطعٝـ١ ٚايعٓٝـ١.َٓاٖر األصـٛيٝني:َٓٗر احلٓؿٝـ١،     

َٓٗر املتهًُني، املٓٗر اجلاَع بُٝٓٗا، االدتٗار: َا ال ٜغٛؽ االدتٗار ؾٝ٘ َٚا ٜغٛؽ، ايتكًٝز ٚايتًؿٝـل  

عا٥ؾ١،  املؤَٓنيايصشاب١ َٚٓٗذِٗ االدتٗارٟ: َٓٗر اخلًؿا٤ األصبع١، أّ ٚتتبع ايضخص.اختالف ايؿكٗا٤:

عـعٝز بـٔ املغـٝب.     ابٔ َغعٛر، طٜز بٔ ثابت، ابٔ عُض، ابٔ عباؼ، ايتابعٕٛ َٚٓٗذِٗ االدتٗارٟ: إبضاِٖٝ

ا٥ٗا، صٛص تطبٝك١ٝ الختالف َٓٗر املزصعـتني.  ٗا٥ٗا، َزصع١ ايضأٟ َٚٓٗر ؾكَٗزصع١ احلزٜح َٚٓٗر ؾك

احلٓابًــ١،  ايؾــاؾع١ٝ،زاصؼ ايؿكٗٝــ١: املٓــاٖر االدتٗارٜــ١ يًُــشاٖب اآلتٝــ١: احلٓؿٝــ١، املايهٝــ١،  املــ

  ايظٜز١ٜ، األَا١َٝ االث٢ٓ عؾض١ٜ، االباض١ٝ، ايعاٖض١ٜ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ايكٛاعز ايؿك١ٝٗ 1213556

 Juristic Bases :ال ٜٛدز    املتطًب ايغابل 

ٚبـني ايضـابل ايؿكٗـٞ ٚبـني      يػ١ ٚاصطالسًا، ايؿضم بٝٓٗا ايكاعز٠ ايؿك١ٝٗ تعضٜـ تٗزف ٖشٙ املار٠ اىل 

ايكاعز٠ األصٛي١ٝ، ٚبٝٓٗا ٚبني األؽـباٙ ٚايٓعا٥ض.ْؾـنيتٗا،زٝظاتٗا، ؾٛا٥ـزٖا أْٛاعٗـا َٚصـارصٖا، سهـِ       

االعتزالٍ بٗا، تنيثض ايكٛاْني املعاصض٠ بايكٛاعز ايؿكٗٝـ١، رصاعـ١ أٖـِ ايكٛاعـز ايؿكٗٝـ١ َـٔ سٝـح بٝـإ         

تعًًٝٗا،ؽـضٚطٗا عالقتٗـا بايكٛاعـز األخـض٣، تطبٝكاتٗـا      ، َؿضرات ايكاعـز٠، َعٓاٖـا اإلمجـايٞ، أريتٗـا    

  َٚغتجٓٝاتٗا.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ْعضٜات ؾك١ٝٗ 1213557

 Jurisprudence Theories :ال ٜٛدز    املتطًب ايغابل 

أٖـِ املؤيؿـات ؾٝٗـا،أِٖ ايٓعضٜـات ايؿكٗٝـ١      َؿّٗٛ ايٓعضٜات ايؿك١ٝٗ: ْؾنيتٗا ٚتطٛصٖا، تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

َجٌ:ْعض١ٜ ايعضٚف ايطاص٥ـ١، ْعضٜـ١ احلـل ٚايتعغــ يف اعـتعُاي٘، ْعضٜـ١ املغـؤٚي١ٝ ايتكصـري١ٜ         

ٚقٛاعز احلهِ يف اإلعالّ، ْعض١ٜ ايضـُإ،   ، ايعكز١ٜ، ْعض١ٜ ايعكز ٚآثضٙ، ْعض١ٜ ايباعح يف ايعكٛر

  ْعض١ٜ ايزع٣ٛ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ايؿك٘ املكاصٕ 1213558

 Comparative Jurisprudence  :ال ٜٛدز    املتطًب ايغابل 

أقٛاٍ ايؿكٗا٤ مبشاٖبِٗ املدتًؿ١  تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١ بعض املغا٥ٌ ايؿك١ٝٗ رصاع١ َكاص١ْ سٝح تبني

١ٝ يف ايٛض٤ٛ، َع أريتِٗ َٚٓاقؾاتٗا. أعباب اختالف ايؿكٗا٤، ايتًؿٝل بني أقٛاٍ املشاٖب ٚتتبع ايضخص. ايٓ

سهِ املضُض١ ٚاالعتٓؾام يف ايٛضـ٤ٛ، َـػ احملـزخ يهتـاب اا تعـاىل ٚقضا٤تـ٘ يـ٘، ايعـزر ايـشٟ          

تٓعكز ب٘ صال٠ اجلُعـ١، َغـاؾ١ قصـض ايصـال٠ يف ايغـؿض، اجلُـع بـني ايصـالتني، إخـضاز ايكُٝـ١ يف           

        ٛ ّ احلاَـٌ  ايظنا٠، ْكٌ ايصزقات إىل خاصز ايبًز ايـشٟ مجعـت ؾٝـ٘، ٜـّٛ ايؾـو ٚسهـِ صـٝاَ٘، صـ

ٚاملضضع، سر املضأ٠ بال ذلضّ، عال١َ األضش١ٝ َٔ ايعٝٛب، بٝع املعاطا٠، بٝع ايعضبٕٛ، خٝاص اجملًػ، َـز٠  

خٝاص ايؾضط، بٝع املبٝـع قبـٌ قبضـ٘، َؾـضٚع١ٝ املظاصعـ١ ٚاملغـاقا٠، ضـُإ ايعاصٜـ١، سهـِ ؽـضن١           

م، ايؾـٗار٠ عًـ٢ ايطـالم،    ايٛدٛٙ، َكزاص املٗض، ْهاح املغًِ ايهتابٝـات، بعـح احلهُـني عٓـز ايؾـكا     

ايتؿضٜل بني ايظٚدني بغبب إعغـاص ايظٚز،اإلدٗاض،قضـا٤ ايكاضـٞ بعًُـ٘ ايؾدصٞ،ايكضـا٤ بايؾـاٖز       

ٚايُٝني،ايكضا٤ بؾٗار٠ غري املغًُني، احلذض بايغؿ٘، يظّٚ ايٛقـ، َز٠ تعضٜـ ايًكط١، إداب١ ايٛيُٝـ١،  

  احلًـ بػري اا تعاىل.
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 (عاعات َعتُز٠ 4) (3) املاي١ٝ ؾك٘ املعاَالت 1213562

 Jurisprudence of Financial Dealings(2)  :ال ٜٛدز    املتطًب ايغابل 

املار٠ ايعكٛر اآلت١ٝ َٔ سٝح َؿَٗٛٗا ٚأصناْٗا ٚؽضٚطٗا ٚآثاصٖا ٚطضم اْتٗا٥ٗا ٖٚٞ: اهلبـ١،   ٖشٙ تتٓاٍٚ

  ايؾؿع١. ، صًى، ايؾضنات، اإلبضا٤، اي ايعاص١ٜ، ايٛناي١، ايهؿاي١ احلٛاي١، املظاصع٘ ٚاملغاقا٠

 

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ؾك٘ ايعكٛبات 1213563

 Jurisprudence of Punishments ال ٜٛدز    :املتطًب ايغابل 

اجلضمي١ َؿَٗٛٗا، ؽضٚطٗا،َٓٗر اإلعالّ يف عالدٗا ٚايٛقا١ٜ َٓٗا، ايعكٛبـ١ َؿَٗٛٗـا،   تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

ــا، أْٛاعٗا:احلـــزٚر َؿٗ ــا، أْٛاعٗـــا، ٚأصنـــإ ٚؽـــضٚط نـــٌ ْـــٛع َٓٗـــا، َغـــكطاتٗا،   أصناْٗـ َٛٗـ

ايكصاو:َؿَٗٛ٘ أْٛاع٘،أصناْ٘،ؽضٚط٘،َغكطات٘،ايز١ٜ َؿَٗٛٗا، َٛدباتٗـا، أسهاَٗـا، ايتعظٜـض،    

  َؿَٗٛ٘ َٛدبات٘، ؽضٚط٘ خصا٥ص٘ َغكطات٘.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ؾك٘ األميإ ٚايٓشٚص ٚاحلعض ٚاإلباس١ 1213564

 Jurisprudence of Oaths, Vows, Lawful and 

Prohibition 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز   

ايــُٝني: تعضٜؿــ٘ َٚؾــضٚعٝت٘ ٚأقغــاَ٘،ايتٛص١ٜ يف ايُٝني،االعــتجٓا٤ يف ايــُٝني،  تتٓــاٍٚ ٖــشٙ املــار٠ 

احملًٛف ب٘،َا جيٛط احلًـ ب٘ َٚا ال جيـٛط، تهـضاص ايـُٝني، نؿـاص٠ ايـُٝني، ايٓٝـ١ يف ايـُٝني: ايٓـشص:         

سهُ٘ ٚصٝػت٘ ٚأْٛاع٘، ٚسهِ ايٛؾا٤ ب٘، قضا٤ ايٓشص عٔ املٝت، ايعذـظ عـٔ ايٛؾـا٤ بايٓـشص:     تعضٜؿ٘ ٚ

احلعض ٚاإلباس١: االؽضب١ احملض١َ ٚأْٛاعٗا، املغـهضات ٚريٝـٌ ميضميٗـا: املدـزصات: َعٓاٖـا سهُٗـا،       

األطع١ُ ٚأسهاَٗا. ايشٖب ٚايؿض١ ٚسهِ اعتعُاهلُا، يـبػ احلضٜـض يًضدـاٍ ٚايٓغا٤:صـبؼ ايؾـعض      

 ٚسهُ٘، ٚصٌ ايؾعض، ايُٓص، ايٛؽِ، عًُٝات ايتذٌُٝ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) ؾك٘ ايكضا٤ ٚطضم اإلثبات 1213565

 Jurisprudence of Judicature and Evidence :ال ٜٛدز    املتطًب ايغابل 

ـ     تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠  ضٚط ايكضا٤ َؿَٗٛ٘،ايؿضم بٝٓـ٘ ٚبـني اإلؾتـا٤، َؾضٚعٝت٘،سهُ٘،ْؾـنيت٘، أْٛاع٘،ؽ

ايكاضٞ، صالسٝات ايكاضٞ، ٚادبات ايكاضٞ، رصدـات ايتكاضـٞ، طـضم تعـٝني ايكاضـٞ، اْتٗـا٤ ٚالٜـ١        

،اعتكالٍ ايكضـا٤ َٚعـاٖضٙ، ايـزع٣ٛ تعضٜؿٗـا أصناْٗـا، ٚؽـضٚطٗا،       ِ ايكاضٞ، أعٛإ ايكضا٠، ٚؽضٚطٗ

ت ب٘،ايؾٗار٠ َؿَٗٛٗا ايتعاصض بني ايبٝٓات ٚايرتدٝى ؾٝٗا، اإلقضاص َؿَٗٛ٘،سذٝت٘، أْٛاع٘ األَٛص اييت تجب

  سذتٗا ؽضٚطٗا، األَٛص اييت تجبت بٗا، ايُٝني، ايٓهٍٛ عٔ ايُٝني، ايبٝٓ٘ اخلط١ٝ، ايكض١ٜٓ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) َعاَالت َاي١ٝ َعاصض٠ 1213567

 Contemporary Financial Transactions ال ٜٛدز   :املتطًب ايغابل 

املعاصض٠، ٚاملٓٗر املتبع يف رصاع١ ايكضاٜا املعاصض٠، ايٓكٛر ٚأسهاَٗا،  املعاَالت املاي١ٝتتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

عكز عٛم األٚصام املاي١ٝ ٚايتذاص١ٜ أسهاَٗا ٚأقغاَٗا،سكٛم االبتهاص، أْٛاعٗا ٚسهُٗـا، اخلًـٛات:   

ــ٘،    ــ٘ ٚأسهاَ ــنيَني: أْٛاع ــا، ايت ــا٤ ٚأسهاَٗ ــز ايؿكٗ ــا عٓ ــا،   َؿَٗٛٗ ــال١َٝ، َعاَالتٗ ــاصف اإلع املص

 يؾضع١ٝٚأسهاَٗا ا

 

 (عاعات َعتُز٠ 4) َعاَالت املصاصف اإلعال١َٝ 1213568

 Transactions of Islamic banks  :ال ٜٛدز   املتطًب ايغابل 

ْؾني٠ املصاصف اإلعال١َٝ، ايبٓا٤ األخالقٞ يًتعاَالت املصضؾ١ٝ، املعاَالت اجلاص١ٜ ؾٝٗـا،  تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

سكٝكتــ٘، احملــاؾغ االعــتجُاص١ٜ، احلــٛاالت ٚايهؿــاالت احلغــاب اجلــاصٟ، احلغــاب ألدــٌ تهٝؿــ٘ ٚ

ؿٗا ايؿكٗٞ، املصضف اإلعالَٞ عٓز ايتنيعٝػ َٚز٣ ؽضعٝت٘، عالق١ املصضف بايزٚيـ١،  ٝايبٓه١ٝ ٚتهٝ

   ض احلغ١ٓ، صٓزٚم املداطض.ٚؿٗا ٚسكٝكتٗا، ايكضٝٝاخلظا٥ٔ احلزٜز١ٜ ته
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 (عاعات َعتُز٠ 4) أصٍٛ االقتصار اإلعالَٞ 1213573

 Islamic Economy Foundation of ال ٜٛدز   : املتطًب ايغابل 

 احلادات االقتصار١ٜ، املؾه١ً االقتصار١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعض املؿهـضٜٔ االقتصـارٜني  تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

ايٓعــاّ االقتصــارٟ: عٓاصــضٙ  ، ايٛضــعٞ ٚاإلعــالَٞ، املؾــه١ً االقتصــار١ٜ ٚعٓاصــضٖا  يف االقتصــار

ايٓعاّ االقتصارٟ اإلعالَٞ عـٔ ايٛضـعٞ: ميًٝـٌ ايطًـب ٚذلزراتـ٘، تؿغـري        ٚأٖزاؾ٘ ٚٚظا٥ؿ٘، ٚمتٝظ

يف عـٛم االستهـاص، املٓاؾغـ١ غـري ايتاَـ١، ْعـاّ       ٚعًٛى املغتًٗو ٚاملٓتر، تٛاطٕ املٓتر يف عٛم ايٓـاتر  

        ّ ، املًه١ٝ يف اإلعالّ، اإلْتاز ٚايتبـارٍ ٚايتٛطٜـع ٚاالعـتٗالى يف ظـٌ اإلعـالّ، ايٓعـاّ املـايٞ يف اإلعـال

  اإلعالّ. يف ايٓعاّ ايٓكزٟ ٚايصرييف

 

 


