
جمهورية ال�سودان

ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

ǦȞɅȀȊȱǟ ǦɆȲȭ ȰɆȱǻ

1438هـ/2017م



عنوان كلية ال�سريعة : ودمدين/ الهاللية - واليـة اجلزيـرة - ال�سودان
Web Site: www.uofq.edu.sd :املوقع االإلكرتوين للجامعة
E-mail : info.uofq.edu.sd :الربيـــد االإلكرتوين للجامعــــة



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

3ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

ا�ستهالل
قال تعاىل :

عََليْهِ  وَمُهَيْمِنًا  الْكَِتاِب  مِنَ  يَدَيْهِ  لِمَابَيْنَ  مُصَدًِّقا  بِالْحَقِّ  الْكَِتابَ  إِلَيكَ  }وََأنْزَلْنَا 
جَعَلْنَا   

ٍّ
لُِكل الْحَقِّ  مِنَ  جَاءََك  عَمَّا  َأهْوَاءَهُمْ  َتتَِّبعْ  وََل  اللَّهُ  َأنْزََل  بِمَا  بَيْنَهُمْ  َفاحُْكمْ 

مِنُْكمْ شِرْعًَة وَمِنْهَاجًا وَلَو ْشَاءَ اللَّه لَجَعََلُكمْ ُأمًَّة وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبُْلوَُكمْ فِيمَا آَتاُكمْ 

َفاسَْتِبُقوا الَْخيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرِْجعُُكمْ جَمِيعًا َفيُنَبُِّئُكمْ بِمَا ُكنُْتمْ فِيهِ َتْخَتلُِفونَ • وََأِن 

احُْكمْ بَيْنَهُمْ بِمَا َأنْزََل اللَّهُ وََل َتتَِّبعْ َأهْوَاءَهُمْ وَاحَْذرْهُمْ َأنْ يَْفتِنُوَك عَنْ بَعِْض مَا َأنْزََل 

َّمَا يُِريدُ اللَّهُ َأنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعِْض ُذُنوبِِهمْ وَإِنَّ َكثِريًا مِنَ النَّاِس  َّوْا َفاعَْلمْ َأن اللَّهُ إِلَيْكَ َفِإنْ َتوَل

لََفاسُِقونَ • َأَفحُْكمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُْغونَ وَمَنْ َأحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُْكمًا لَِقوْمٍ يُوقِنُونَ{

]املائدة: 50-48[
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تقدمي عميد الكلية
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�ساحلات ،وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد   

اأ�سرف اخللق اأجمعني �سلى الله عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
ان�سئت كلية ال�سريعة يف العام 1414هـ املوافق 1993-1994م ، وت�سعى   
والبحث  والقانونية  ال�سرعية  العلوم  جمال  يف  والريادة  التمّيز  حتقيق  اإيل  الكلية 
العلمي وخدمة املجتمع ، يف �سوء غايات واأهداف جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل 
العلوم ، وذلك  برفد املجتمع بكوادر علمية موؤهلة يف جماالت الفقه واأ�سوله والعلوم 
من  املجتمع وحمايته  واإ�سالح  االأمة  بناء  اإعادة  واالإ�سهام يف  والقانونية  ال�سرعية 
مظاهر االنحراف واالنزالق العقدي والفكري وال�سلوكي ، واإنزال الدين يف واقع 

احلياة بالعلم والدعوة .
وقد ظلت الكلية ترفد املجتمع بالكوادر العلمية املوؤهلة ما يقارب العقدين من   
الزمان وهي من الكليات الرائدة بحكم ما ت�سمه من تخ�س�سات يف العلوم ال�سرعية  
والقانونية وحاجة النا�ش اإليها يف املعاد واملعا�ش ، وقد متّيز خريجو الكلية باإرتياد 
جماالت اخلدمة املدنية والعمل العام  والدعوي و�سار الكثري  منهم قادة يف العديد 

من املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.
تدار�سه  مت  اأن  بعد  اجلديد  ثوبه  يف  التدري�سي  منهجها  الكلية  وتقدم   
بدًء  املجال�ش واحللقات  العديد من  واإ�سافة وحذفًا يف  تعدياًل  ومناق�سته  وتنقيحه 
مبجال�ش االأق�سام العلمية املتخ�س�سة وجمل�ش الكلية ،ثم عقدت ور�ش لكل مقررات 
االأق�سام بالكلية ح�سرها بع�ش اخلرباء ، ثم اأر�سلت للمحكمني ، وكان لكل هوؤالء 
واأولئك اإ�سهام ودور مقدر يف تقييم وتقومي املنهج حتى خرج بال�سكل الذي ترونه، 
املقررات  �سياغة  حيث  من  التاأ�سيل  مبوجهات  االأخذ  املنهج  هذا  يف  روعي  وقد 
للمقررات،  اخلادمة  واملراجع  امل�سادر  اإىل  باالإ�سافة  املحتوى  و�سمول  واالأهداف 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

5ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

كل  من  ذلك   يف  ،م�ستفيدين  املوؤمتر  مبوجهات  وعمال  اجلامعة  ر�سالة  ات�ساقًامع 
اإيجابيات  املنهج ال�سابق وخربات وجتارب املوؤ�س�سات العلمية املناظرة واآراء اخلرباء 

واملحكمني وخربات وتوجيهات اللجان العلمية للموؤمتر.

والله املوفق والهادي اإيل �سواء ال�سبيل.

د. اأحمد الزين اأحمد حامد
عميد كلية ال�سريعة
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روؤية الكلية:
ت�سعى الكلية اإيل حتقيق التميز والريادة يف جمال العلوم ال�سرعية والقانونية   
الكرمي  القراآن  واأهداف جامعة  غايات  ، يف �سوء  املجتمع  العلمي وخدمة  والبحث 

وتاأ�سيل العلوم .
ر�سالة الكلية:

والعلوم  واأ�سوله  الفقه  جماالت  يف  موؤهلة  علمية  بكوادر  املجتمع  رفد   
من  املجتمع وحمايته  واإ�سالح  االأمة  بناء  اإعادة  واالإ�سهام يف  والقانونية  ال�سرعية 

مظاهر االنحراف واالنزالق العقدي والفكري وال�سلوكي.
اأهداف الكلية:

تخريج الكوادر املوؤهلة يف العلوم ال�سرعية والقانونية.  /1
متكني الطالب من الفتوى واالجتهاد والنظر يف ق�سايا االأفراد واملجتمع واالأمة.  /2

اإتاحة فر�ش الدرا�سات العليا للطالب املتفوقني لنيل الدرجات العلمية )الدبلوم   /3
العايل- املاج�ستري-الدكتوراه( .

الفقهية  والدرا�سات  البحوث  تقدمي  خالل  من  العلمي  البحث  يف  امل�ساركة   /4
والقانونية.

اأحكام  مع  مبااليتعار�ش  القانونية  والعلوم  الت�سريعات  تاأ�سيل  يف  االإ�سهام   /5
ال�سريعة االإ�سالمية.

االإ�سهام يف اإعادة بناء االأمة واإنزال الدين يف واقع احلياة بالعلم والدعوة.  /6
اإيجاد البدائل ال�سرعية ال�ساحلة ملعاجلة علل التدين ومظاهر االنحراف.  /7

خدمة املجتمع واالنفتاح عليه ورفده بتاأهيل الكوادر العلمية والدعوية.  /8
اإن�ساء مراكز علمية تعمل علي تقدمي خدمات اال�ست�سارات القانونية والتدريب   /9

وتقدمي الفتوى ال�سرعية لكل القطاعات.
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اخلطة  اال�سرتاتيجية للكلية :
ـــــــــ2020م(  )من 2015م  اال�سرتاتيجية اخلم�سية  الكلية يف خطتها  تطمح   
االرتقاء  بالكلية اإيل م�ساف الكليات املتميزة قوميًا واإقليميًا، وتطبيق معايري اجلودة 
والتميز املتفق عليها يف العملية التعليمية  واأن حماور اخلطة ت�ستهدف الطالب واملنهج 
وهيئة التدري�ش وخدمة املجتمع ،ومبا اأن الطالب هو املخرج الرئي�سي للعملية التعليمية 
وثمرة جميع اجلهود املقدمة فال بد من رعايته واالهتمام به من خالل  ما يقدم اإليه من 
مناهج حديثة منتقاه ومتطورة ، واإعداد الكتاب اجلامعي يف كل التخ�س�سات خالل 
اخلم�سة ال�سنوات القادمة، وتفعيل االإ�سراف االجتماعي واالأكادميي واإن�ساء رابطة 
مكتب  ،وف�سل  االإلكرتوين  الت�سجيل  نظام  واعتماد   ، معهم  والتوا�سل  للخريجني 

االمتحانات عن مكتب امل�سجل.
كفاءة  وتعزيز  رفع  على  الكلية  تعمل  التدري�ش  هيئة  بع�سوية  يتعلق  وفيما   
ع�سو هيئة التدري�ش من خالل ال�سراكات العلمية مع الكليات النظرية داخل وخارج 
خلدمة  املوجهة  املنا�سط  يف  الكلية  وم�ساركة  العلمي،  البحث  وت�سجيع  ال�سودان 
املجتمع على امل�ستوى املحلي اأو القومي، و ذلك  من خالل العاملني بها من اأع�ساء 
القانونية  واال�ست�سارات  الفتوى  تقدمي  يف  املتخ�س�سة  واملراكز  التدري�ش  هيئة 
القانوين  الوعي  ن�سر  يف  واالإ�سهام  ال�سرعية  الدورات  يف  والتدري�ش  والفقهية 

وتب�سري املجتمع باحلقوق العامة واخلا�سة وحمايتها.
موقع الكلية:

تقع كلية ال�سريعة / مدين – طالب داخل مباين جممع اخلبري مبدنية ود   
مدين بحي اأركويت غرب مربع  279 ،وي�سم جممع اخلبري بجانب كلية ال�سريعة 
كلية الرتبية ، كلية الرتبية اأ�سا�ش ، ويقع مركز الطالبات- بحي الدرجة مربع 79 

وي�سم املركز بجانب كلية ال�سريعة ، كليةالرتبية، كلية الرتبية اأ�سا�ش- طالبات.
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اأما كلية ال�سريعة / الهاللية – فيقع جممع الطالب داخل جممع اجليالين   
بالهاللية ، كما يقع مركز الطالبات مبجمع امل�سرف بالهاللية .

العمداء الذين تعاقبوا على اإدارة كلية ال�سريعة /  مدين:
1- د. حممود مهدي ال�سريف  خالد

2- د. عبد القادر حممد خري الفادين.
2- د. برير �سعد الدين برير  ال�سماين.

3- اأ.د. حممد ح�سب الله حممد علي.
4- د. بهاء االمني حممد النور.

5- د. كمال عبد الله اأحمد املهالوي.
6- د. حممد عثمان حممد نور علي.

7- د. اأحمد الزين اأحمد حامد.
العمداء الذين تعاقبوا على اإدارة كلية ال�سريعة / الهاللية :

1/ د. مبارك التجاين
2/ د. عبد القادر حممد خري الفادين.
3/ د. بهاء الدين االمني حممد النور.
4/ د. الهادي عبد الله احل�سن حممد.

5/ د. جمال حممد حممد اأحمد الب�سرى . 
االأق�سام العلمية :

 ت�سم الكلية االأق�سام العلمية التالية:
ق�سم الفقه واأ�سوله. اأواًل : 

ق�سم ال�سريعة والقانون. ثانيًا: 
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اأواًلً: ق�سم الفقه واأ�سوله:
يتلقى الطالب يف هذ الق�سم درا�سة وافية عن علوم الفقه ومدار�سه وقواعده   
اإ�سافة اإىل جزء كبري من علوم ال�سريعة االأخرى  الفقه ومقا�سد ال�سريعة  واأ�سول 

والتي توؤهله التاأهيل الفقهي االأ�سويل املطلوب.
الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم بكلية ال�سريعة / مدين:

1/ د. حمزة ح�سن حممد االأمني.
2/ د. منى حممد عو�ش يو�سف

3/ د. منري عبد املاجد حممد علي
4/ د. الو�سيلة عبد الرحمن علي حمد.
5/ اأ. حممد ها�سم العبد حممد النور.

الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم بكلية ال�سريعة / الهاللية:
1/ د. الهادي عبد الله احل�سن حممد .

2/ د. ذو النون اآدم عبد الله اأحمد
ثانيًا: ق�سم ال�سريعة والقانون:

يتلقى الطالب يف هذا الق�سم درا�سة مواد ال�سريعة، اإ�سافة اإىل مواد القانون   
التي توؤهله ملواكبة املنظومة العدلية على النطاقني الداخلي واخلارجي ،وجتدراالإ�سارة 
 ، املختلفة  العدلية  املوؤ�س�سات  عمليًا يف  تدريبًا  درا�سته  اأثناء  يتلقى  الطالب  اأن  اإىل 

وذلك ل�سقل ما تلقاه من معارف ال�سريعة والقانون بالعمل .   
الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم / كلية ال�سريعة / مدين :

1/ د. حممود مهدي ال�سريف خالد .
2/ د. برير �سعد الدين ال�سماين برير .    

3/ اأ.د. ادم اأبو القا�سم احمد ا�سحق .              
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4/ د. عو�ش عثمان عبدالله .               
5/ د. بهاء الدين االأمني حممد النور.

6/د. كمال عبد الله اأحمد املهالوي.   
7/  د. حممد عثمان حممد نور علي.
8/ د. حافظ التاج خمتار احل�سن . 

9/ د. اأ�سماء ف�سل �سربل ف�سل .
10/ د. خليفة علي ح�سني مبيوع .

الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم / كلية ال�سريعة / الهاللية:
1/ د. اأحمد الزين اأحمد حامد .

2/ د. �سديق على العجب اجلمايل .
3/ اأ. الطيب حممد بخيت اأحمد .

النظام الدرا�سي بالكلّية:
ت�سري الدرا�سة بالكلية على النظام الف�سلي الذي يحتوى على ثماين ف�سول   
درا�سية مدة كل ف�سل درا�سي اثني ع�سر اأ�سبوعًا، وجترى بني كل ف�سل درا�سي 
امتحانات ف�سلية ، ويتم خالل الف�سل اإجراء العمل امليداين واإعداد البحوث العلمية 
املطلوبة والتدريب العملي، اإ�سافة اإىل بحث التخرج  ، وال يتخرج الطالب يف الكلية 
�سهادة  الكلّية  ومتنح  جمودًا،  الكرمي  القراآن  من  جزءًا  ع�سر  خم�سة  حفظ  اإذا  اإال 
االإجازة العالية )البكالوريو�ش( للخريجني من الكلّية يف تخ�س�سات الفقه واأ�سوله و 

ال�سريعة والقانون.
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ال�شوؤون العلمية

اأع�ساء هيئة التدري�س كلية ال�سريعة / مدين :
الدرجة اال�سمم

العلمية
الوظيفة

مدير اجلامعة اأ. م�ساركد. حممود مهدي ال�سريف خالد1.

التدري�ش اأ�ستاذاأ.د. حممد ح�سب الله حممد علي2. هئية  ع�سو 
مرتب" بدون  "اإجازة 

التدري�ش اأ�ستاذاأ.د. اآدم اأبو القا�سم اأحمد ا�سحق3. هئية  ع�سو 
مرتب" بدون  "اإجازة 

ع�سو هيئة تدري�ش "اإجازة اأ�ستاذاأ.د. عبده عبد الله ح�سن داوود4.
بدون مرتب"

عميد الكلية اأ.م�ساركد. اأحمد الزين اأحمد حامد 5.

نائب عميد الكليةاأ. م�ساعدد. بثينة عبد القادر بابتوت6.

رئي�ش ق�سم الفقه واأ�سولهحما�سراأ. حممدها�سم العبد حممد النور7.

رئي�ش ق�سم ال�سريعة والقانون اأ. م�ساعدد. اأ�سماء ف�سل �سربل ف�سل8.

عميد مركز تاأ�سيل العلوم اأ. م�ساركد. كمال عبدالله اأحمد املهالوي9.
عميد كلية الدرا�سات العليااأ. م�ساركد. برير �سعدالدين ال�سيخ ال�سماين 10.
نائب عميد كلية املجتمعا.م�ساعدد. �سديق زين العابدين النور11.
عميد عمادة البحث العلميا.م�ساعدد. حامد ابراهيم علي حممد 12.
رئي�ش ق�سم الفتوى "مركز اأ.م�ساعدد. حممد االأمني علي حممد13.

االإفتاء ال�سرعي"
ع�سو هيئة تدري�شاأ.م�ساعدد.فهمي اأحمد اإدري�ش حممد14.
ع�سو هيئة تدري�شاأ.م�ساركد.بهاء الدين االمني حممد النور 15.
ع�سو هيئة تدري�ش "اإجازة اأ. م�ساعدد. الو�سيلة عبدالرحمن علي حمد16.

بدون مرتب"
ع�سو هيئة تدري�ش "اإجازة اأ. م�ساعدد. حممد عثمان حممد نور اآدم17.

بدون مرتب"
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12ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

ع�سو هيئة تدري�ش "اإجازة د. حافظ التاج خمتار احل�سن 18.
بدون مرتب"

ع�سو هيئة تدري�ش اأ. م�ساعدد. عائ�ش على عودة اأبو عاذرة19.

العلوم اأ.م�ساعدد.الهندي اأحمد ال�سريف خمتار20. �سعبة  رئي�ش   
ال�سرعية- مركز التاأ�سيل

ع�سو هيئة تدري�ش "اإجازة اأ.م�ساركد. منى حممد عو�ش يو�سف21.
بدون مرتب"

ع�سو هيئة تدري�ش" اإجازة اأ. م�ساعدد. بثينة حممد يحيى الدخري22.
بدون مرتب"

       رئي�ش ق�سم التدريب / اأ.م�ساعدد. الزلفا عبد الله م�سطفى حممد23.
مركز االإفتاء ال�سرعي

ع�سو هيئة تدري�شاأ. م�ساعدد. فاطمة علي العو�ش عبد الله 24.

مدير مركز االإفتاء ال�سرعي حما�سراأ. زاهر عبد احلميد حممد �سالح25.
بالكلية

ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. �سديق عبدالكرمي احل�سن عبدالله26.

العليا حما�سراأ. حممد عبدالله الزبري حممد27. الدرا�سات  من�سق 
بالكلية 

اال�ست�سارات حما�سراأ. خليفه على ح�سني مبيوع28. مركز  مدير 
القانونية 

ع�سوهيئة تدري�شحما�سراأ. فاطمة عبدالبا�سط ف�سل الله29.

رئي�ش ق�سم التدريب مركز حما�سراأ. �سهام عثمان عبد الله  30.
اال�ست�سارات القانونية

ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. �سفاء �سليمان حمزة31.
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ال�شوؤون العلمية

اأع�ساء هيئة التدري�س كلية ال�سريعة / الهاللية :
الدرجة اال�سمم

العلمية
الوظيفة

عميد الكلية اأ. م�ساعدد. جمال حممد حممد اأحمد الب�سرى1
رئي�ش ق�سم الفقه واأ�سوله اأ.م�ساعدد.ذوالنون اآدم عبدالله اأحمد2
رئي�ش ق�سم ال�سريعة والقانون ا.م�ساعد د. �سديق على العجب اجلمايل3
ع�سو هيئة تدري�شاأ.م�ساركد. بابكر العبا�ش بابكر العبا�ش4
"اإجازة اأ.م�سارك د. الهادي عبدالله احل�سن حممد5 تدري�ش  هيئة  ع�سو 

بدون مرتب"
ع�سو هيئة تدري�شاأ.م�ساعدد. نهلة املاأمون دفع الله حممد6
ع�سو هيئة تدري�شحما�سر اأ.الطيب حممد بخيت اأحمد 7
ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. حممد النور بخيت حممد زين8
ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. عبد الرحمن جالل الدين9

ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. ن�سوة عثمان �سالح عثمان10
ع�سو هيئة تدري�شحما�سراأ. زينب حممود ال�سيد11

رموز الكلية واالأق�سام:
معناهالرمز

مطلوب اجلامعة والتاأ�سيل.مج ــ تاأ
مطلوب كلية )مقررات تدر�ش بكافة تخ�س�سات الكلية(.مك- �ش

مطلوب تخ�س�ش يدر�ش بق�سم الفقه واأ�سوله .مت – �ش هـ
مطلوب تخ�س�ش يدر�ش بق�سم ال�سريعة والقانون .مت – �ش �ش
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ال�شوؤون العلمية

اخلطة التدري�سية
ملخ�س مقررات و�ساعات اخلطةالتدري�سية : )ق�سم الفقه واأ�سوله(

 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

920ــــــــــ61436الف�سل الدرا�سي االأول
7162412922الف�سل الدرا�سي الثاين
51248121022الف�سل الدرا�سي الثالث
41024481022الف�سل الدرا�سي الرابع

14247141022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

9181022ــــــ14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1412714920الف�سل الدرا�سي الثامن

26681632367277172املجموع

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي االأولالرمزم
4القراآن الكرمي )1(مج تاأ 1101
2التجويد )1(مج تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2املهارات اللغوية )1(مج تاأ 5105
2اللغة اجنليزية )1(مج تاأ 6106
2اأ�سا�سيات احلا�سوبمك- �ش  7101
2مدخل القانون )نظرية القانون(مك- �ش  8102
2تاريخ الت�سريع االإ�سالميمك- �ش  9103

20جمموع ال�ساعات
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15ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثاينالرمزم
4القراآن الكرمي )2(مج ـ تاأ 1207
2التجويد )2(مج-تا 2
2مدخل علوم القراآنمج ـ تاأ 3208
2مدخل التف�سريمج ـ تاأ 4209
2فقه العبادات )2(مج ـ تاأ 5210
2اللغة العربية "مهارات لغوية)2( "مج ـ تاأ 6211
2اللغة االجنليزية )2(مج ـ تاأ 7212
2مدخل القانون)نظرية احلق(مك- �ش  8204
2اأ�سول الفقه )1(مك- �ش   9205

2املذاهب الفقهيةمت- �ش هـ  10201
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثالثالرمزم
4القراآن الكرمي )3(مج ـ تاأ1313
2العقيدة واملذاهب الفكريةمج ـ تاأ2314
2فقه ال�سرية و تاريخ الرا�سدينمج ـ تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوممج ـ تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج ـ تاأ5317
2فقه العبادات )3(مك ــ �ش 6306
2اآيات االأحكام مك . �ش 7307
2مبادئ علم االإدارةمك- �ش  8308
2مبادئ علم االقت�سادمك- �ش  9309

2اأ�سول الفقه )2(مت- �ش هـ  10302
22جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الرابعالرمزم
4القراآن الكرمي )4(مج ـ تاأ1418
2مقا�سد ال�سريعة مج ـ تاأ2419
2مدخل احلديث و علومهمج ـ تاأ3420
2مدخل االإعجاز العلميمج ـ تاأ4421
2فقه العبادات )4(مك- �ش  5410
2فقه املعامالت )1(مك- �ش  6411
2القواعد النحوية واأثرها يف ا�ستنباط االأحكام )1(مت ـ �ش هـ 7403
2اأ�سول الفقه )3(مت- �ش هـ  8404
2تف�سري اآيات االأحكام مت- �ش هـ  9405

2فقه االأ�سرة )1(مت- �ش هـ  10406
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي اخلام�سالرمزم
4القراآن الكرمي )5(مج ـ تاأ1522
2فقه املعامالت)2(مك- �ش  2512
2مقا�سد ال�سريعةمك- �ش 3513
2القواعد النحوية واأثرها يف ا�ستنباط االأحكام )2(مت ـ �ش هـ 4507
2اأ�سول الفقه)4(مت- �ش هـ  5508
2اأحاديث االأحكام)1(مت- �ش هـ  6509
2فقه االأ�سرة)2(مت- �ش هـ  7510
2فقه الق�ساء مت- �ش هـ  8511
2فقه الوقفمت- �ش هـ  9512

2اأحكام الذكاة ال�سرعية وال�سيدمت- �ش هـ  10513
22جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�سالرمزم
4القران الكرمي )6(مج ـ تاأ1623
2القواعد الفقهية الكربىمك- �ش  2614
2مناهج البحث العلميمك- �ش  3615
2اأ�سول الفقه )5(مت- �ش هـ  4614
2اأحاديث االأحكام )2(مت- �ش هـ  5615
2مقا�سد ال�سريعةمت- �ش هـ  6616
2فقه الهبة والو�سيةمت- �ش هـ  7617
2فقه االأميان و النذورمت- �ش هـ  8618
2فقه االختالفمت- �ش هـ  9619

2ال�سيا�سية ال�سرعية مت ــ �ش هـ 10620
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�سابعالرمزم
4القراآن الكرمي )7(مج ـ تاأ1724
2فقه املرياث )1(مت- �ش هـ  2721
2اأ�سول الفقه )6(مت- �ش هـ  3722
2الفقه املقارن )1(مت- �ش هـ  4723
2اأثر القواعد االأ�سولية مت- �ش هـ  5724
2القواعد الفقهية )ال�سغرى(مت- �ش هـ  6725
2علم املنطق مت- �ش هـ  7726
2اخلطابةمت- �ش هـ  8727
2فقه النوازلمت- �ش هـ  9728

2فقه اجلناياتمت- �ش هـ 10729
22جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

18ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثامنالرمزم
4القران الكرمي )8( مج- تاأ1825
2اأ�سول الفقه )7(مت- �ش هـ  2830
2فقه املرياث )2(مت- �ش هـ  3831
2الفقه املقارن )2(مت- �ش هـ  4832
2اأ�سول الفتيامت- �ش هـ  5833
2املعامالت امل�سرفيةمت- �ش هـ  6834
2فقه اجلهادمت- �ش هـ  7835
2فقه الزكاة املعا�سرمت- �ش هـ  8836
2بحث التخرجمك- �ش   9816

20جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ملخ�س مقررات و�ساعات اخلطة التدري�سية )ق�سم ال�سريعة والقانون(:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

920ـــــــ61436الف�سل الدرا�سي االأول
71624121022الف�سل الدرا�سي الثاين
51248241124الف�سل الدرا�سي الثالث
410126121124الف�سل الدرا�سي الرابع

14247141022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
14366121022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

816920ــــ14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1412714920الف�سل الدرا�سي الثامن

26661632377479174املجموع

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي االأولالرمزم
4القراآن الكرمي )1(مج ـ تاأ1101
2التجويد )1(مج ـ تاأ2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج ـ تاأ3103
2فقه العبادات )1(مج ـ تاأ4104
2اللغة العربية "مهارات لغوية")1( مج ـ تاأ5105
2اللغة االجنليزية )1(مج ـ تاأ6106
2تاريخ الت�سريع االإ�سالميمك- �ش  7101
2مدخل القانون )نظرية القانون(مك- �ش  8102
2اأ�سا�سيات احلا�سوبمك- �ش 9103

20جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثاينالرمزم
4القراآن الكرمي )2(مج - تاأ1207
2التجويد )2(مج - تاأ 2
2مدخل علوم القراآنمج - تاأ3208
2مدخل التف�سريمج - تاأ4209
2فقه العبادات )2(مج - تاأ5210
2اللغة العربية "مهارات لغوية ")2( مج - تاأ6211
2اللغة االجنليزية )2(مج - تاأ7212
2مدخل القانون)نظرية احلق(مك- �ش  8204
2اأ�سول الفقه )1(مك - �ش 9205

2علم االإجرام والعقابمت- �ش �ش10201
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثالثالرمزم
4القراآن الكرمي )3(مج - تاأ1313
2العقيدة واملذاهب الفكريةمج - تاأ 2314
2فقه ال�سرية و تاريخ الرا�سدينمج - تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوممج - تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج - تاأ5317
2مبادئ علم االإدارةمك- �ش6306
2اآيات االأحكام مك ــ �ش7307
2فقه العبادات )3(مك ـ �ش8308
2مباديء علم االقت�سادمك - �ش9309

2اأ�سول الفقه )2(مت- �ش �ش10302
2القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية )1(مت- �ش �ش11303

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الرابعالرمزم
4القراآن الكرمي )4(مج - تاأ 1418
2مقا�سد ال�سريعة مج - تاأ2419
2مدخل احلديث و علومهمج - تاأ3420
2مدخل االإعجاز العلميمج - تاأ4421
2فقه العبادات )4(مك - �ش5410
2اأ�سول الفقه )3(مت- �ش �ش6404
2قانون املعامالت املدنية )نظرية العقد( )1(مت- �ش �ش7405
2القانون الدويل العام مت- �ش �ش8406
2القانون اجلنائي )1(مت- �ش �ش9407

2القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية )2(مت- �ش �ش10408
2قانون االإجراءات اجلنائية )1(مت- �ش �ش11409

24جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي اخلام�سالرمزم
4القراآن الكرمي )5(مج - تاأ1522
2فقه املعامالت )1(مك- �ش 2511
2مقا�سد ال�سريعةمك- �ش 3512
2اأ�سول الفقه )4(مت- �ش �ش4510
2قانون االأحوال ال�سخ�سية)1(مت- �ش �ش5511
2القانون اجلنائي)2(مت- �ش �ش6512
2قانون االإثبات)1(مت- �ش �ش7513
2قانون املعامالت املدنية )نظرية العقد()2(مت- �ش �ش8514
2قانون االإجراءات اجلنائية )2(مت- �ش �ش9515

2القانون االإداريمت- �ش �ش10516
22جمموع ال�ساعات
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22ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�سالرمزم
4القران الكرمي )6(مج - تاأ1623
2القواعد الفقهية الكربىمك- �ش 2613
2فقه املعامالت )2(مك- �ش 3614
2مناهج البحث العلميمك - �ش 4615
2اأ�سول الفقه )5(مت- �ش �ش5617
2قانون االأحوال ال�سخ�سية )2(مت- �ش �ش6618
2قانون االإثبات )2(مت- �ش �ش7619
2قانون االإجراءات املدنية )1(مت- �ش �ش8620
2قانون العمل و التاأمينات االجتماعيةمت- �ش �ش9621

2املنظمات الدولية مت- �ش �ش10622
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�سابعالرمزم
4القراآن الكرمي )7(مج ـ تاأ1724
2املرياث )1(مت- �ش �ش2723
2القانون التجاريمت- �ش �ش3724
2قانون التحكيممت- �ش �ش4725
2قانون االإجراءات املدنية )2(مت- �ش �ش5726
2القانون الدويل االإن�ساينمت- �ش �ش6727
2امل�سطلحات القانونية )1(مت- �ش �ش7728
2القانون البحري و اجلويمت- �ش �ش8729
2امللكية العقارية والفكريةمت- �ش �ش9730

20جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثامنالرمزم
4القران الكرمي )8(مج - تاأ825 1
2املرياث )2(مت- �ش �ش2831
2 الهبة والو�سية والوقفمت- �ش �ش3832
2امل�سوؤولية التق�سرييةمت- �ش �ش4833
2قانون ال�سركاتمت- �ش �ش5834
2القانون الدويل اخلا�شمت- �ش �ش6835
2امل�سطلحات القانونية )2(مت- �ش �ش7836
2املحاكمات ال�سوريةمت- �ش �ش8837
2بحث التخرجمك- �ش  9816

20جمموع ال�ساعات
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24ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

مطلوبات الكلية :
رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر

مك - �س 101االأولتاأريخ الت�سريع االإ�سالمي 
متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر التعريف  بالت�سريع وعالقته بالفقه االإ�سالمي ، واالأ�س�ش   
التي بقوم عليها ، واملراحل التي مر بها وهو من املو�سوعات املهمة بالن�سبة لطالب العلم 

ال�سرعي خا�سة واأن هذا املقرر قد دعم ببع�ش النماذج للمدار�ش واملذاهب الفقهية.
اأهداف املقرر:

اإملام الطالب بتعريف الفقه وخ�سائ�ش الت�سريع ومراحله.  -1
وا�سطالحاتها  ورجالها  واأ�سولها  االأربعة  الفقهية  باملذاهب  الطالب  تعريف   -2

وقواعدها.
التعريف باأدوار الفقه والت�سريع.  -3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

وعالقتها االأول واأق�سامها  وال�سريعة  الت�سريع  مقدمات 
بال�سرائع ال�سابقة.

2

2تعريف الفقه وخ�سائ�سه واأق�سامه الثاين
2احلاجة للفقه والت�سريع والعالقة بني الفقه وال�سريعةالثالث
التدرج الرابع االأول  االإ�سالمي:االأ�سا�ش  الت�سريع  اأ�س�ش 

يف الت�سريع
2

االأ�سا�ش الثاين قلة التكاليف االأ�سا�ش الثالث التي�سري اخلام�ش
ورفع احلرج

2

ورعاية ال�ساد�ش النا�ش  م�سالح  حتقيق  الرابع  االأ�سا�ش 
مقا�سد الت�سريع

2
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ال�شوؤون العلمية

تاريخ الفقه، الفقه يف عهد النبوة وم�سادره، املنهج ال�سابع
النبوي يف االفتاء 

2

2الفقه يف ع�سر ال�سحابة واخللفاء الرا�سدينالثامن
ا�ستنباط التا�سع يف  ومنهجهم  وطرائقهم  ال�سحابة  منهج 

االأحكام وم�سادر الفقه يف ع�سرهم
2

2الفقه يف عهد التابعني وخ�سائ�سه وم�سادرهالعا�سر
احلجاز احلادي ع�سر مبدر�ستي  التابعني  من  الفقهاء  اأعالم 

والعراق
2

ال�سيوخ، الثاين ع�سر الفقهية االأربعة :املوؤ�س�ش ، بع�ش  املذاهب 
والقواعد االأ�سا�سية يف كل مذهب

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1/ تاريخ الت�سريع االإ�سالمي - عبد الوهاب خالف .
 2/ تاريخ الت�سريع االإ�سالمي - مناع القطان .

3/ تاريخ الت�سريع االإ�سالمي- االإمام حممد اأبو زهرة.
4/ املدخل لدرا�سة ال�سريعة واملذاهب الفقهية - د.عمر االأ�سقر .
5/ املدخل لدرا�سة ال�سريعة االإ�سالمية - د.عبد الكرمي زيدان.

6/ مقدمة كتاب املغني - ابن قدامة .
7/ املدخل الفقهي العام - ال�سيخ م�سطفى الزرقاء.

8/ مقدمة كتاب املجموع - االإمام النووي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 102االأولمدخل القانون )نظرية القانون( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التعريف بالقانون )القاعدة الفقهية والقانونية ( ون�ساأته وم�سادره وتطوره،   
ونطاق  اأنواعها  وبيان  ومراحلها  �سنها  من حيث طريقة  القانونية  القاعدة  ودرا�سة 

�سريانها واإلغائها.
اأهداف املقرر 

مقارنة  املجتمع  يف  واأهميته  القانوين  النظام  واأ�س�ش  بقواعد  الطالب  تعريف   /1
بال�سريعة االإ�سالمية .

التعريف بالقانون و ن�ساأته  وم�سادره وتطوره و درا�سة القاعدة القانونية من   /2
حيث طريقة �سنها ومراحلها وبيان اأنواعها .

التاأ�سيل  مع  ذلك  كل  واإلغائها  �سريانها  ونطاق  القاعدة  �سريان  مدي  تبيني   /3
بقواعد الفقه االإ�سالمي وهدي ال�سريعة االإ�سالمية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

والقانونية( االأول الفقهية  )القاعدة  بالقانون  التعريف 
الن�ساأةوالتطورواالأهمية

2

2م�سادر القاعدة الفقهية الثاين
2م�سادر القاعدة القانونيةالثالث
بالقواعد الرابع و�سلتها  القانونية  القاعدة  خ�سائ�ش 

االجتماعية  االأخرى يف الفقه االإ�سالمي والقانون
2

تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان واملكان  يف اخلام�ش
الفقه االإ�سالمي والقانون

2
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ال�شوؤون العلمية

الزمان ال�ساد�ش من حيث  القانونية  القاعدة  تطبيق   موا�سلة 
واملكان  يف الفقه االإ�سالمي والقانون

2

امللزمة ال�سابع )القواعد  والقانونية  الفقهية  القواعد  اأنواع 
والقواعد املكملة(

2

)القواعد الثامن والقانونية  الفقهية  القواعد  اأنواع  موا�سلة 
امللزمة والقواعد املكملة(

2

2اأق�سام  القواعد الفقهية والقانونيةالتا�سع
2تكملة اأق�سام القواعد الفقهية والقانونيةالعا�سر

2تف�سري القواعد الفقهية والقانونيةاحلادي ع�سر
2اإلغاء القواعد الفقهية والقانونيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ مدخل العلوم القانونية: د.ح�سن كرية.
2/ مدخل القانون : د.�سمري بنتاجو.

3/ مدخل العلوم القانونية : د. توفيق ح�سن فرج.
4/ نظرية القانون: د.عبد الفتاح عبد الباقي.

5/ مبادي العلوم القانونية : د. حممد ال�سيخ عمر.
6/ مدخل القانون : اأ. د. حاج اآدم ح�سن الطاهر.

7/ املدخل للعلوم القانونية .د/ مني ح�سب الر�سول ح�سن.
8/ مدخل القانون . اأ.د. بدر الدين عبدالله.

9/ مدخل العلوم القانونية : د.عبد الودود يحيى.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 103االأولاأ�سا�سيات احلا�سوب 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التعريف مبكونات احلا�سب االآيل املادية والربجمية ونظام الت�سغيل وبرنامج   

معاجلة الن�سو�ش .
اأهداف املقرر :

1/ رفع قدرة الطالب ال�ستخدام احلا�سوب باأ�سلوب جيد .
2/ كيفية التعامل مع نظام الت�سغيل والتطبيقات املختلفة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2مدخل اإىل تكنولوجيا املعلوماتاالأول
2مكونات احلا�سب االآيل املاديةالثاين
2وحدات التخزينالثالث
2مكونات احلا�سب االآيل الربجميةالرابع

2نظام الت�سغيل ]windows xp[اخلام�ش
2نظام الت�سغيل ]windows xp[ال�ساد�ش

2تطبيقات officeال�سابع
2برنامج معالج الن�سو�ش Microsoft Wordالثامن

2برنامج معالج الن�سو�ش Microsoft Wordالتا�سع
2برنامج معالج الن�سو�ش Microsoft Wordالعا�سر

2�سبكات املعلومات احلادي ع�سر
2االإنرتنتالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

 املراجع :
1/ مقدمة يف احلا�سب  واالإنرتنت - د. عبد الله بن عبد العزيز املو�سي .

2/ الكمبيوتر واالإنرتنت يف التعليم خطوة خطوة - الغيب زاهر .
3/معجم م�سطلحات االإنرتنت واحلا�سوب - اأ�سد الدين التميمي . 

4/ اأ�ساليب الربجمة - حممد اأحمد اأفندي.
5/ املدخل العلمي لنظام لت�سغيل - خالد اأبو الفتوح. 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 204الثاينمدخل القانون )نظرية احلق( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
مدخل القانون )نظرية القانون(كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
الوقوف على مفهوم احلق وطبيعته و م�سادره يف الفقه االإ�سالمي و القانون مع   
االإملام باأ�سخا�ش احلق يف الفقه االإ�سالمي و القانون مع التعرف  على حمل احلق و معرفة 

اأنواع احلقوق واأق�سام كل منها و القواعد التي حتكم اال�ستعمال امل�سروع للحق .
اأهداف املقرر 

اأن يتعرف الطالب على مفهوم احلق وطبيعته و م�سادره يف الفقه االإ�سالمي و   /1
القانون .

اأن يلم الطالب باأ�سخا�ش احلق يف الفقه االإ�سالمي و القانون مع التعرف  على   /2
حمل احلق .

التي  القواعد  اأنواع احلقوق واأق�سام كل منها و  الطالب من معرفة  اأن يتمكن   /3
حتكم اال�ستعمال امل�سروع للحق . 

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

وتطور االأول ن�ساأة   ، واال�سطالح  اللغة  يف  احلق  تعريف 
احلق يف الفقه االإ�سالمي والقانون

2

م�سادر احلق يف الفقه االإ�سالمي والقانون)القانون، الثاين
الفعل ال�سار، الفعل النافع ، العقد ،االإرادة املنفردة(

2

اأركان احلق / الركن االأول : �ساحب احلق يف الفقه الثالث
االإ�سالمي والقانون)اأوال: ال�سخ�ش الطبيعي – بداية 
احلالة-   ، خ�سائ�سها   ، القانونية  ال�سخ�سية  ونهاية 

الذمة- االأهلية ..الخ

2
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ال�شوؤون العلمية

االإ�سالمي الرابع الفقه  يف  االعتباري  ال�سخ�ش  ثانيًا: 
والقانون -  بداية ونهاية ال�سخ�سية القانونية.

تعريفه ، اأهميته ،اأنواعه – خ�سائ�سه .

2

الركن الثاين :حمل احلق يف الفقه االإ�سالمي والقانون اخلام�ش
)االأعمال ، االأ�سياء، تق�سيماتها(

2

اأنواع احلقوق / اأوال: باعتبار �ساحب احلق )حق الله ال�ساد�ش
، حق الغري ، احلقوق امل�سرتكة(

2

ثانيًا :باعتبار حمل احلق: احلقوق غري املالية )احلقوق ال�سابع
الل�سيقة بال�سخ�سية ،تعريفها ،خ�سائ�سها، اأق�سامها(

2

2احلقوق املالية)احلقوق العينية ، احلقوق ال�سخ�سية(الثامن
احلقوق التا�سع  ، االأ�سلية  العينية  املالية)احلقوق  احلقوق 

العينية التبعية(
2

2احلقوق املختلطة ) حق املوؤلف ،العالمة التجارية (العا�سر
2ا�ستيفاء احلق ) اإثبات احلق ، و�سائل حماية احلق(احلادي ع�سر

2نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلقالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1 / املدخل الفقهي  .د/.عبد الرحمن ال�سابو ين .

2/ الفقه االإ�سالمي واأدلته . اأ.د. وهبة الزحيلي .
3/ النظرية العامة للحق وااللتزامات . د/.حممد �سكري .

4/ نظرية احلق . د.عبد املنعم فرج ال�سدة .
5/ النظرية العامة للحق . د. اأحمد �سوقي حممود.

6/ مذكرات يف نظرية احلق .  د. عبد احلي حجازي.
7/ مدخل القانون  .اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر .

8/ املدخل للعلوم القانونية . د. مني ح�سب الر�سول ح�سن .
9/ مدخل العلوم القانونية – د. ح�سن كريه .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 205الثايناأ�سول الفقه )1( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
مدخل اأ�سول الفقهكلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف باالأدلة ال�سرعية املتفق عليها واملختلف فيها وبيان   
ما يتعلق بهذه االأدلة من اأحكام ، وبيان حجية كل دليل من االأدلة ، وذكر �سوابط 

االأدلة التي من خاللها ي�ستطيع الطالب اأن ي�ستنبط االأحكام ال�سرعية من االدلة .
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب باالأدلة ال�سرعية.
2. تعريف الطالب ببع�ش مباحث االأ�سول .

3. تعريف الطالب بكيفية ا�ستنباط االأحكام من االأدلة ال�سرعية .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
االأدلة االأول واأنواعها:اأواًل  اأهميتها  ال�سرعية  باالأدلة  التعريف 

واأنواع   ، تعريفه  القراآن   : االأول  :الدليل  عليها  املتفق 
اأحكامه ، مقارنته مب�سادر الت�سريع عند غري امل�سلمني.

2

وحجيته الثاين وخ�سائ�سه  وداللته  الكرمي  القراآن  ثبوت 
والقراءة ال�ساذة واأقوال العلماء فيها

2

الدليل الثاين ال�سنة : تعريفها- اأنواعها مع التمثيل ــ الثالث
واالأفعال النبوية واأق�سامها

2

االإ�سالمي الرابع الت�سريع  م�سادر  من  ومكانتها  ال�سنة 
والقراآن الكرمي وحجيتها واحلديث املر�سل و�سروط 

االأخذ به – وحديث االآحاد

2

2االإجماع : تعريفه - �سروطه - اأنواعه : ال�سريح وال�سكوتي.اخلام�ش
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ال�شوؤون العلمية

�سور من االإجماع اختلف فيها: العرتة، اأهل املدينة، ال�ساد�ش
امل�سريني .

2

وقوعه ال�سابع واإمكانية  فيه  العلماء  واأقوال  االإجماع  حجية 
ونقله قدميًا وحديثًا

2

االأدلة املختلف فيها : اال�ستح�سان :تعريفه – اأنواعه الثامن
مع التمثيل وحجيته

2

به التا�سع املتعلقة  القواعد  وبع�ش  تعريفه  اال�ست�سحاب: 
وحجيته

2

مع العا�سر امل�سالح  اأنواع   – تعريفها   : املر�سلة  امل�سالح 
التمثيل وحجيتها

2

�سرع من قبلنا : ماهيته ، حترير حمل النزاع فيه ، احلادي ع�سر
قول ال�سحابي

2

حجيته الثاين ع�سر  – التمثيل  مع  اأنواعه   ، تعريفه   : العرف 
 – و�سروطها  بالعرف  املتعلقة  املبادئ  اأو  والقواعد 

�سد الذرائع

2

24جمموع  ال�ساعات
 املراجع:

1/ الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - د . وهبة الزحيلي.
2/ اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري.

3/ اأ�سول الفقه - عبدالوهاب حالف.
4/ اأ�سول الت�سريع االإ�سالمي - علي ح�سب الله.

5/ اأ�سول الفقه - اخل�سري بك .
6/ االإحكام يف اأ�سول االأحكام - لالآمدي.

7/ امل�ست�سفى من علم االأ�سول - لالإمام الغزايل.
8/ البحر املحيط يف اأ�سول الفقه - للزرك�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 306الثالثفقه العبادات )3( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
فقه العبادات )2(كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التعريف  مت  حيث  الزكاة  وهي  االأوىل  العبادة  عبادتني  يتناول  املقرر  هذا   
باأنواعها املختلفة ، وم�سارف  بها و�سروطها يف املذاهب االأربعة ، واأحكام الزكاة 
الزكاة يف املذاهب االأربعة مما يوؤدي اإىل تكوين �سخ�سية الطالب الفقهية مما يوؤدي 
اإىل اثراء املجتمع بفقهه . والعبادة ،  الثانية وهي ال�سوم حيث مت التعريف بال�سوم 
وم�سروعيته وفرائ�سه و�سننه وف�سائله ومكروهاته والكفارة وموجباتها والق�ساء 

والكفارة ، واالعتكاف واأحكامه .
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب باأحكام العبادات الفقهية.
2. تكوين �سخ�سية الطالب الفقهية تكوينًا ينعك�ش اأثره يف اإ�سالح املجتمع.

3. تعريف الطالب بالزكاة واأهميتها يف االإ�سالم واالأموال التي جتب فيها الزكاة .
4. تعريف الطالب  بال�سوم كفري�سة من فرائ�ش االإ�سالم وبيان اأحكامه .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

، االأول اال�سالم  الزكاة وفر�سيتها، واهميتها يف  تعريف 
واأركانها .

2

�سروط الزكاة يف املذاهب االربعة،اأحكام زكاة االأنعام الثاين
يف املذاهب االأربعة.

2

يف الثالث والركاز  واحللى  واملعادن  النقدين  زكاة  اأحكام 
املذاهب االأربعة.

2

2اأحكام زكاة احلرث يف املذاهب االأربعة.الرابع
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ال�شوؤون العلمية

االأربعة اخلام�ش املذاهب  يف  التجارة  عرو�ش  زكاة  اأحكام 
وزكاة الديون.

2

2زكاة االموال امل�ستفادة واالأجور واالأوراق املالية.ال�ساد�ش
2م�سارف الزكاة وزكاة الفطر يف املذاهب االأربعة.ال�سابع
ثبوت الثامن ،م�سروعيته،كيفية  ال�سوم  تعريف 

هالله،�سروطه،اأنواعه.
2

ومكروهاته التا�سع و�سننه،وف�سائله  ال�سيام  فرائ�ش 
ومبيحات االإفطار.

2

2الكفارة وموجبها)مف�سدات ال�سوم( واأنواعها.العا�سر
ما يوجب الق�ساء فقط وما يوجب الق�ساء والكفارة احلادي ع�سر

معًا.
2

2االعتكاف واأحكامه .الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ ال�سرح ال�سغري - الدردير .

2/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد احلفيد.
3/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ.د. وهبة الزحيلى .

4/ املجموع �سرح املهذب - النووي .
5/ املغنى البن قدامة ومعه ال�سرح الكبري على املقنع .

6/ حا�سية الد�سوقى على ال�سرح الكبري - الد�سوقي .
7/ بدائع ال�سنائع  - الكا�ساين .

8/ فتح القدير - الكمال بن الهمام .
9/ فقه الزكاة -  د. يو�سف القر�ساوي.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 307الثالثاآيات االأحكام

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر بيان بع�ش االأحكام من العبادات واملعامالت الواردة يف   
هذه  يف  الت�سريع  وحكمة  واحلكم  والتف�سري  بالتحليل  الكرمي  القراآن  �سور  بع�ش 

االآيات البينات .
اأهداف املقرر 

تعريف الطالب بالتف�سري الفقهي للقراآن الكرمي الذي يعتمد على حترير االأدلة   /1
املذاهب  فقهاء  اأقوال  واعتماد  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�ش  من  ال�سرعية 

املختلفة .
تدريب الطالب على ا�ستباط االأحكام ال�سرعية والرتجيح بينها وربط ذلك بفقه   /2

واقع احلياة املعا�سرة .
تعريف الطالب بالقواعد العامة للفقه االإ�سالمي من خالل القراآن الكرمي .   /3

مفردات املقرر:
ال�ساعات املو�سوعاالأ�سبوع

�سالة اخلوف ــ الن�ساء )101ــ107( ، ق�سر ال�سالة ، االأول 
ال�سفر املبيح للق�سر ، املقدار الذي تق�سر فيه ال�سالة، 

كيقية �سالة اخلوف .

2

ـ اآل عمران )28ــ29( ، حكم الثاين  النهي عن موالة الكافرينـ 
اال�ستعانة بالكفار ، معنى التقية ،حكم تولية الكافر، 

حكم املدارة الأهل ال�سر والفجور .

2

حكم التماثيل وال�سورــ �سباأ )10ــ14( حكم التماثيل الثالث
يف �سريعة �سيدنا �سليمان ، حكم التماثيل وال�سور 

يف ال�سريعة االإ�سالمية .

2
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ال�شوؤون العلمية

يف الرابع الواردة  ال�سبهة  الفوتوغرايف،  الت�سوير  حكم 
الت�سوير ، حكمة الت�سريع .

2

التوبة اخلام�ش ـــ  احلرام   امل�سجد  دخول  من  امل�سركني  منع 
امل�سركني  اأعيان  ، هل  امل�سركون  ، من هم  )28ــ29( 
جن�سة ، هل مينع امل�سرك من دخول امل�سجد ، ما هي 

اجلزية ، حكمة الت�سريع . 

2

حكم ال�ساد�ش  ، )1ــ4(  االأنفال  ــ  االإ�سالم  يف  االأنفال  حكم 
الغنائم وكيفية تق�سيمه ، تنفيل بع�ش املجاهدين من 

الغنيمة . 

2

اأحكام الر�ساع ــ البقرة )233( ، ما املراد بالوالدات، ال�سابع 
الر�ساعة  مدة   ، ولدها  اإر�ساع  االأم  على  يحرم  هل 
املوجبة للتحرمي ، نفقة املر�سع ، ما املراد بقوله تعاىل 

: "وعلى الوارث مثل ذلك" ، حكمة الت�سريع .

2

، الثامن  )19ــ24(  الن�ساء  ــ  اليتامى  الأموال  االإ�سالم  رعاية 
ما املراد بال�سفهاء ، هل يحجر على الكبري ، هل يباح 

للو�سي اأن ياأكل من مال اليتيم .

2

قذف املح�سنات من الكبائر ــ  النور )4ــ5(  ، ما معنى التا�سع 
االإح�سان ، �سروط القذف ، �سروط املقذوف . 

2

، العا�سر اجلماعة  قاذف  حكم   ، للحد  املوجبة  القذف  األفاظ 
هل ي�سرتط يف ال�سهود اأداوؤهم لل�سهادة جمتمعني ، 

�سهادة القاذف اإذا تاب ، حكمة الت�سريع .

2

املمتحنة)10ــ13( احلادي ع�سر  ــ  امل�سلمني وامل�سركني  التزاوج بني 
، حكم  والن�ساء  الرجال  ي�سمل  ال�سلح  هل كان عقد 

امل�سركة اإذا قذفت م�سلمة .

2
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ال�شوؤون العلمية

الزواج بامل�سركة الوثنية ، بيعة النبي �سلى الله عليه الثاين ع�سر 
للن�ساء ، ما املراد بقوله تعاىل :) واليع�سينك  و�سلم 

يف معروف( ، حكمة الت�سريع . 

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ اأحكام القراآن - اجل�سا�ش.
3/ التف�سري واملف�سرون - الذهبي.

2/ اجلامع الأحكام القراآن - القرطبي.
4/ روائع البيان يف تف�سري اآيات االأحكام - ال�سابوين.

5/ احكام القراآن - ابن العربي.
6/ جامع البيان يف تاأويل القراآن - الطربي.

7/ التف�سري املنري - اأ.د. وهبه الزحيلي.
8/ القواعد احل�سان يف تف�سري القراآن - ال�سعدي .

9/ اأحكام القراآن الكرمي - ال�سيخ حممد على ال�ساي�ش.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 308الثالثمبادئ علم االإدارة

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول املبادئء واملفاهيم االأ�سا�سية لعلم االإدارة ، النظريات التي   

تقوم عليها االإدارة مع مقارنتها بالفقه االإ�سالمي. 
اأهداف املقرر:

1/ تزويد الطالب باملبادئ واملفاهيم االأ�سا�سية لالإدارة.
2/ تزويد الطالب باأهم نظريات ومدار�ش االإدارة.

3/ تزويد الطالب باملفهوم االإ�سالمي لالإدارة.
4/ تعريف الطالب بوظائف االإدارة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2االإدارة واالإدارة العامة ومفاهيم وتعريفات االأول
الفرق بني االإدارة العامة واإدارة االعمال وهل االإدارة الثاين

علم اأم فن اأم مهنة 
2

2العالقة بني علم االإدارة العامة والعلوم االأخرىالثالث
2مدار�ش ونظريات االإدارة )التقليدية(الرابع

2مدار�ش ونظريات االإدارة )احلديثة(اخلام�ش
2املنظور االإ�سالمي لالإدارة ال�ساد�ش

2وظائف االإدارة من منظور اإ�سالمي ال�سابع
2وظائف االإدارة – التخطيط الثامن

2وظائف االإدارة – التنظيم التا�سع
2وظائف االإدارة – التن�سيق العا�سر
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ال�شوؤون العلمية

2وظائف االإدارة – التوجيه )القيادة – االت�سال(احلادي ع�سر
2وظائف االإدارة – الرقابة الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ اأ�سول االإدارة - �سوقي ح�سني عبد الله.
2/ اإدارة العمل - حممد �سعيد عبد الفتاح.

3/ االإدارة يف االإ�سالم - اأحمد اإبراهيم اأبو �سن.
4/ االإدارة العامة االأ�سول العلمية والعملية - يو�سف ح�سني.

5/ اإدارة االعمال مدخل وظيفي - د. جميل احمد توفيق.
6/ اأ�سا�سيات يف درا�سة االإدارة العامة - �سعيد حممد امل�سري.

7/ التنظيمات االإدارية يف االإ�سالم - حممد حممد جاهني.
8/ االإدارة العامة )مدخل بيئي مقارن( - اأحمد �سقر عا�سور.

9/ مدخل ايل علم االإدارة - د. يون�ش عبد العزيز املقدادي.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 309الثالثمبادئ علم االقت�ساد

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وامل�سكلة   ، االإقت�ساد  لعلم  االأ�سا�سية  واملفاهيم  املبادئء  يتناول  املقرر  هذا   

االإقت�سادية، واالنتاج  ، مع مقارنة ذلك بالفقه االإ�سالمي . 
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب مبفهوم االقت�ساد.
2/ متكني الطالب من بع�ش املعارف االقت�سادية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع

– االأول  اق�سامه   – تعريفه   – االقت�ساد  علم  يف  مقدمة 
عالقته بالعلوم االأخرى       

2

2تعريف االقت�ساد يف االإ�سالم – درا�سة مقارنة الثاين 
2بع�ش املفاهيم االقت�سادية املهمة الثالث 
2فروع االقت�ساد الرابع 

2امل�سكلة االقت�سادية اخلام�ش 
2راأي االإ�سالم يف امل�سكلة االقت�سادية  ال�ساد�ش

2االإنتاج – تعريفه – �سور االإنتاج – حدود االإنتاج ال�سابع
2الوحدات االإنتاجية الثامن 

2عنا�سر االإنتاج التا�سع 
2االإنتاج يف االإ�سالم – تعريفه – �سوره – حدوده العا�سر

من احلادي ع�سر  االإ�سالم  – موقف  االإنتاج  عنا�سر  بني  التاأليف 
التبذير واالإ�سراف

2

2بع�ش املفاهيم االقت�سادية للتاأليف بني عنا�سر االإنتاج الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ اأ�سول علم االقت�ساد االإ�سالمي: د. اأحمد �سفي الدين عو�ش.

2/ املدخل اإىل االقت�ساد االإ�سالمي: د. عبد العزيز هيكل.
3/ مبادئ االقت�ساد: د. حممد زكي امل�سري.

4/ االقت�ساد االإ�سالمي: د. عبد الواحد عثمان.
5/ مقدمة يف االقت�ساد: د. عبد الرحمن ي�سري.

6/ مبادئ االقت�ساد: د. حربي حممد عريقات.
7/ اأ�س�ش علم االقت�ساد: نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 410الرابعفقه العبادات )4( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
فقه العبادات )3(كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول تب�سري احلاج واملجتمع ب�سفة عامة مبا يجب عليه جتاه   
هذه الفري�سة )احلج( مثل : املواقيت الزمانية واملكانية، واأركان احلج خا�سة الوقوف 
بعرفة كركن مهم واأحكامه ، واأنواع االإحرام ، وما يف�سد احلج ، ف�سال عن اأحكام 

العمرة والزيارة .
اأهداف املقرر:

1/تعريف الطالب مايجب عليه من عبادات .
2/تعريف الطالب باحلج كفري�سة من فرائ�ش االإ�سالم وماتتعلق به من اأحكام .

3/تعريف الطالب باأحكام العمرة والزيارة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2احلج تعريفه ، حكمه ، على من يجب، �سروطه .االأول
2املواقيت الزمانية واملكانية للحج .الثاين
واالأحكام الثالث االإحرام   : االأول  الركن   : احلج  اأركان 

 ، ومندوباته  �سننه   ، وواجباته  �سروطه   ، به  املتعلقة 
مكروهاته وحمظوراته .

2

الركن الثاين : طواف االإفا�سة وماتتعلق به من اأحكام الرابع
الركن الثالث : ال�سعي بني ال�سفا واملروة واأحكامه.

2

2الركن الرابع : الوقوف بعرفة واأحكامه.اخلام�ش
2املبيت مبني ومزدلفة واأحكامهما .ال�ساد�ش



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

44ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

2رمي اجلماروالتحلل االأ�سغر واالأكرب .ال�سابع
واأحكامه الثامن ال�سيد   – واأحكامه  تعريفه  االإح�سار 

للمحرم .
2

2الهدى وكفارة التمتع واأحكامه .التا�سع
2مايف�سد احلج .العا�سر

2اأحكام العمرة .احلادي ع�سر
2اأحكام الزيارة للحرم النبوي .الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1الفقه املالكي واأدلته - للحبيب بن طاهر.
2/بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد . 

 3/املجموع �سرح املهذب - للنووي .
4/املغني - البن قدامة.

5/املب�سوط - لل�سرخ�سي .
6/فتح القدير - الكمال بن الهمام .

7/الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي.
8/ الفقه على املذاهب االأربعة - عبد الرحمن اجلزيري . 

9/ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 411الرابعفقه املعامالت )1( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وبيان  املال  تعريف  ثم  الفن،  هذا  يف  الع�سرة  املبادئ  يتناول  املقرر  هذا   
واأنواع  و�سروطه  والبيع  العقد  وتعريف  التملك  واأ�سباب  امللك  وتعريف  اأق�سامه 
املنهي  والبيوع  االأ�سهم،  وبيع  بالتق�سيط  كالبيع  املعا�سرة  البيوع  واأحكام  اخليار 
ويفيد جمتمعه  املعامالت  هذه  فقه  من  الطالب  والربا، مما ميكن  والغنب  للغرر  عنه 

ونف�سه بتنزيلها يف الواقع العملي .
اأهداف املقرر:

1/ بيان اأحكام املعامالت املالية ومتكني املتلقي من فهمها وتنزيلها فى الواقع العملي.
2/ تعريف الطالب باملعامالت املعا�سرة.

3/ تعريف الطالب بالبيوع املنهي عنها ب�سبب الغرر والغنب.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2املبادي الع�سرة االأول
2تعريف املال وبيان اأق�سامه.الثاين
2تعريف امللك وبيان اأ�سبابه واأنواعه.الثالث
2تعريف العقد وبيان اأركانه و�سروطه.الرابع

2تق�سيمات العقود باعتباراتها املختلفة.اخلام�ش
2تعريف البيع وبيان م�سروعيته واأركانه واأثره.ال�ساد�ش

2�سروط البيع واأحكامه.ال�سابع
2اخليار فى البيع)املجل�ش، ال�سرط( .الثامن
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ال�شوؤون العلمية

2خيار العيب، خيار الروؤية  التا�سع
2الربا،تعريفه،اأنواعه،اأحكامه.العا�سر

ال�سرر، احلادي ع�سر )الغرر،  ب�سبب  عنها  املنهى  البيوع  بع�ش 
الغنب، الربا(.

2

بالتق�سيط،بيع الثاين ع�سر املعا�سرة،البيع  البيوع  بع�ش  اأحكام 
االأ�سهم، �سوق االأوراق املالية .

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/امللكية ونظرية العقد - االإمام اأبو زهرة .
2/الفقه االإ�سالمي وادلته - اأ.د. وهبة الزحيلى.

3/ال�سرح ال�سغري لل�سيخ الدرديرى.
4/بدائع ال�سنائع - الكا�سانى.

5/بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد.
6/ املجموع �سرح املهذب - النووي.

7/ املغني - ابن قدامة.
8/ الفقه املالكي واأدلته - احلبيب بن طاهر.

9/ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 512اخلام�سفقه املعامالت )2( 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
فقه املعامالت )1(كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بالبيع  اأحكام القر�ش والعارية والوكالة واأحكام الوكالة  هذا املقرر  يتناول   
وامل�ساربة  وال�سركة  بها   يتعلق   وما  الكفالة  اأحكام  وبيان  واخل�سومة،  بال�سراء 
واالإجارة وال�سلم واملرابحة واأنواع املرابحات وتكييفها العملي وبيان اأحكام الرهن. 

اأهداف املقرر:
الواقع  يف  وتنزيلها  فهمها  من  املتلقي  ومتكني  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   /1

العملي ب�سورة �سحيحة.
التعريف باأحكام الكفالة واأنواعها وال�سركة وامل�ساربة واالإجارة واملرابحة.  /2

متكني الطالب من الفتوى يف اأحكام املعامالت املالية.  /3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2القر�ش: تعريفه ، اأركانه ، اأحكامه. االأول
2العارية: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثاين
2الوكالة: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثالث
2اأحكام الوكالة بالبيع وال�سراء واخل�سومة.الرابع

، اخلام�ش الكفالة  �سروط   ، الكفاالت  اأنواع  الكفالة،  تعريف 
اأحكام الكفالة ، اإنهاء عقد الكفالة

2

ال�سركة : تعريفها وم�سروعيتها. اأنواعها و�سروطها، ال�ساد�ش
واحكامها.

2
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ال�شوؤون العلمية

والتطبيقات ال�سابع �سرطها  اأركانها   ، تعريفها  امل�ساربة: 
العملية والتكييف ال�سرعي لها

2

 االإجارة : تعريفها وم�سروعيتها. اأنواعها و�سروطها، الثامن
واحكامها.

2

2ال�سلم : تعريفه ، اأركانها ، �سروطها.التا�سع
2املرابحة : تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.العا�سر

2اأنواع املرابحات وتكييف التطبيق العملي �سرعًا.احلادي ع�سر
2الرهن: تعريفه ، اأركانه ، �سروطه.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/امللكية ونظرية العقد - االإمام اأبو زهرة.
2/الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ..د. وهبة الزحيلى.

3/ال�سرح ال�سغري لل�سيخ الدرديرى.
4/بدائع ال�سنائع - الكا�سانى.

5/بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد.
6/ املجموع �سرح املهذب - النووي.

7/ املغني - ابن قدامة.
8/ الفقه املالكي واأدلته - حلبيب بن طاهر

 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

49ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 513اخلام�سمقا�سد ال�سريعة 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول مقا�سد ال�سريعة من حيث عالقتها باالدلة ال�سرعية وبع�ش   

القواعد الفقهية الكربى وعالقة مقا�سد ال�سارع مبقا�سد املكلف.
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب بعالقة املقا�سد مع غريها من االأدلة والقواعد الفقهية.
2/ تعريف الطالب بالذرائع واحليل والبدع وعالقتها باملقا�سد.
3/ تعريف الطالب مبقا�سد املكلفني ونياتهم و�سلتها باملقا�سد.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2عالقة املقا�سد باالأدلة ال�سرعية املتفق عليهااالأول
2عالقة املقا�سد باالأدلة ال�سرعية املختلف فيها.الثاين
واحليل:)تعريفهما،اأنوعهما،اأحكامهما(، الثالث الذرائع    

�سلتهما باملقا�سد.
2

الفقهية:)ال�سرريزال، الرابع  بالقواعد  املقا�سد  عالقة 
امل�سقة جتلب التي�سري، العادة حمكمة(

2

2ق�سد ال�سارع يف و�سع ال�سريعة لالإفهام.اخلام�ش
للتكليف ال�ساد�ش ال�سريعة  و�سع  من  ال�سارع  ق�سد 

2-تق�سيم  التكليف،  1-�سروط  وحتته:  مبقت�ساها 
االأفعال واالأو�ساف اإىل جبلي وك�سبي، 3- امل�ساق: 
بني  4-الفرق  بها،  يتعلق  وما  تعريفها،اأنواعها، 

التكليف مبا ال يطاق والتكليف بامل�ساق.

2
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ال�شوؤون العلمية

املكلف ال�سابع  لدخول  ال�سريعة  و�سع  من  ال�سارع  ق�سد 
حتت اأحكامها وفيه م�سائل: 1- املق�سد االأ�سلي من 
الت�سريع اإخراج املكلف من داعية هواه، 2- تق�سيم 

املقا�سد اإىل اأ�سلية وتبعية واالأحكام املتعلقة بها.

2

يقبل الثامن  ال  وما  االأعمال  من  النيابة  يقبل  ما  بيان   -3
واملداومة على االأعمال. 4- ما يتعلق باطراد العادات.

2

مقا�سد املكلف وفيه 1-االأعمال بالنيات، 2-موافقة التا�سع 
فهو  ال�سارع  ق�سد  خالف  ال�سارع،3-ما  ق�سد 

باطل،4-عالقة ق�سد املكلف بق�سد ال�سارع.

2

والفرق العا�سر والكرامة:)تعريفهما،واأق�سامهما،  املعجزة 
بينهما، و�سلتهما باملقا�سد(

2

الت�سابه احلادي ع�سر  نفي  وامل�سلحة:)تعريفهما،حكمهما،  البدعة 
بينهما، �سلتهما باملقا�سد(

2

2تنزيل املقا�سد وو�سائلها.الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة - ال�ساطبي  .

2/ مقا�سد ال�سريعة - ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور . 
3/مقا�سد ال�سريعة - عالل الفا�سي.

4/ مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية تاأ�سيالً وتفعياًل - د. حممد بكر اإ�سماعيل حبيب .
5/نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي - الري�سوين .

6/علم مقا�سد ال�سارع - د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة .
7/مقا�سد ال�سريعة - نور الدين اخلادمي .

8/املقا�سد العامة لل�سريعة - د. حامد يو�سف العامل .
9/ فقه املقا�سد - د. عبد الله الزبري عبد الرحمن . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 614ال�ساد�سالقواعد الفقهية والكربى 

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول التعريف بالقواعد الفقهية واأهميتها والقواعد املتفرعة عنها،    

مما ميكن الفقيه واملفتي من حفظ الفروع الفقهية املندرجة حتت هذه القواعد.
اأهداف املقرر 

1. تعريف الطالب بالقواعد الفقهية الكربى وفوائد درا�ستها ون�ساأتها ومكانتها .
2. الوقوف على جهود العلماء يف تقعيد القواعد الكلية وحتديد ال�سوابط اجلزئية .
3. اال�ستعانة بقواعد الفقه الكلية على التعرف على حكم اجلزئيات وامل�سائل الفقهية .

4. تنمية القدرات يف تفعيل القواعد الكلية للفقه االإ�سالمي .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
تعريف القواعد الفقهية -  العالقة بينها وبني القواعد االأول

اال�سولية – و ال�سابط الفقهي.
2

– الثاين والتطور  الن�ساأة   – الفقهية  القواعد  اأق�سام 
واملوؤلفات فيها – مناهج العلماء يف التاأليف فيها – 

حجيتهاواأهميتها وفوائدها .

2

2قاعدة:)االأمور مبقا�سدها(.الثالث
2القواعد املتفرعة عن قاعدة االأمور مبقا�سدها. الرابع

2قاعدة) اليقني ال يزول بال�سك( .اخلام�ش
2القواعد املتفرعة عن قاعدة اليقني اليزول بال�سك.ال�ساد�ش

2قاعدة:)امل�سقة جتلب التي�سري(.ال�سابع
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ال�شوؤون العلمية

2القواعد املتفرعة عن قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري.الثامن
2قاعدة: )ال�سرر وال �سرار (.التا�سع
2القواعد املتفرعة عن قاعدة ال �سرر وال �سرار.العا�سر

2قاعدة: )العادة حمكمة(.احلادي ع�سر
2القواعد املتفرعة عن قاعدة العادة املحكمة.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي .
2/ مو�سوعة القواعد الفقهية - د. حممد �سدقي البورنو .

3/ القواعد الفقهية الكربى وما يتفرع عنها - د. �سالح بن غامن ال�سدالن.
4/ املمتع يف القواعد الفقهية - د. م�سلم بن حممد الدو�سري .

5/ القواعد الفقهية امل�ستخرجة من اإعالم املوقعني - عبد املجيد اجلزائري .
6/ �سرح القواعد الفقهية - ال�سيخ اأحمد الزرقاء.

7/ القواعد الفقهية مع ال�سرح املوجز - عزة عبيد الدعا�ش .
8/ ال�سيا�سة ال�سرعية - د. يو�سف القر�ساوي .

9/ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مك - �س 615ال�ساد�سمناهج البحث العلمي

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-كلية ال�سريعةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول مفهوم البحث العلمي واأ�سا�سياته ، وكيفية كتابة البحث   

العلمي ، وجهود علماء امل�سلمني يف جمال البحث العلمي.
اأهداف املقرر:

علماء  وجهود  واأهميته  العلمي  البحث  مناهج  مفهوم  على  الطالب  يتعرف  اأن   /1
امل�سلمني يف ذلك .

اأن يتعرف الطالب على اأنواع مناهج البحث العلمي ، وال�سفات العامة للباحث.  /2
اأن يتعرف الطالب على مقومات البحث العلمي وخطوات اإعداده حتى يتم ت�سليمه   /3

للم�سرف .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2تعريف منهج البحث العلمي ، اأهميته ، خ�سائ�سه .االأول
اأنواع مناهج البحث العلمي ، وجهود علماء امل�سلمني الثاين

يف مناهج البحث .
2

ال�سرب الثالث والرغبة،  امليل   : للباحث  العامة  ال�سفات 
القدرة  االأمانة،  واالإن�ساف،  املو�سوعية  واجللد، 
على تنظيم البحث، اخللفية العلمية، االأ�سالة العلمية، 

املهارات البحثية .

2

مقومات البحث العلمي: حتديد م�سكلة البحث، اجلدة الرابع
اأمكانية  البحث،  اأ�سالة  البحث،  اأهمية  واالبتكار، 
البحث، ا�ستقاللية البحث، توافر امل�سادر واملراجع.

2
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ال�شوؤون العلمية

خطوات اإعداد البحث: اختيار عنوان ومو�سوع البحث، اخلام�ش
اإعداد خطة البحث وتعديلها، جمع امل�سادر واملراجع، 

جمع املادة العلمية ، خامتة البحث ، فهار�ش البحث .

2

كتابة( ال�ساد�ش  ( �سياغة  البحث:  اإعداد  خطوات  موا�سلة 
البحث ، وتوثيق البحث  .

2

،غر�ش ال�سابع بالبحث  وت�سمل:التعريف  البحث  مقدمة 
البحث،اأهمية البحث، اأهداف البحث، م�سكلة البحث، 
الدرا�سات ال�سابقة ، اجلهد املبذول يف البحث، منهج 

البحث ، هيكل البحث ، خامتة البحث .

2

2حلقة تدريبية الثامن
النتائج التا�سع اأهم  للبحث،  تلخي�ش   : وت�سمل  البحث  خامتة 

والتو�سيات، فهار�ش البحث وطريقة تتنظيمها وتوثيقها.
2

تنظيم البحث وي�سمل : طباعة البحث، جتليد البحث ، العا�سر
ترتيب البحث وترقيمه وت�سليمه .

2

والقانونية احلادي ع�سر الفقهية  الدرا�سات  ومراجع  م�سادر  اأهم 
وكيفية ترتيبها مو�سوعيًا وهجائيًا يف البحث .

2

2حلقة تدريبية .الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

املراجع:
كيف تكتب بحثُا اأو ر�سالة . د. اأحمد �سلبي .  /1

الدين حممد  �سم�ش  .د.  االإ�سالمية  الدرا�سات  وم�سادر  العلمي  البحث  كتابة   /2
حامد التكينة .

اأحمد  الرحمن  .د. عبد  الر�سائل اجلامعية  العلمي وطرق كتابة  البحث  مناهج   /3
عثمان .
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ال�شوؤون العلمية

مذكرة يف مناهج البحث العلمي . د. القر�سي عبد الرحيم الب�سري .  /4
اأ�سول البحث العلمي ومناهجه .د.اأحمد بدر .  /5

املر�سد يف كتابة االأبحاث . د. حلمي حممد فودة .  /6
كتابة البحث العلمي .د. عبد الوهاب اإبراهيم .  /7

املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم االإجتماعية . د. اإبراهيم اإبرا�ش .  /8
البحث العلمي . احمد حممد عثمان .    /9
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ال�شوؤون العلمية

مطلوبات التخ�س�س : )ق�سم الفقه واأ�سوله(:
رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر

مت - �س هـ 201الثايناملذاهب الفقهية
متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
مدخل اأ�سول الفقهالفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف بكل مذهب من املذاهب االأربعة بل التعريف حتى   
باملذاهب املندثرة مما يعطي للطالب جرعة كبرية من الثقافة االإ�سالمية، ومما ي�ساعده على 

االعتزاز بدينه وبتاريخه وي�ساعده على الدفاع عن دينه واأمته وجمتمعه اال�سالمي.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب باملذاهب  الفقهية.
2. تعريف الطالب باأ�سول وم�سادر املذاهب الفقهية.

3. التعريف مب�سطلحات املذاهب واأهم م�سادر املذاهب الفقهية .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2ن�ساأة وتطور املذاهب الفقهية وال�سيا�سية ودواعيها.االأول
طريقته الثاين و  باإمامة  التعريف  احلنفي  املذهب 

فياالجتهاد-و اأ�سومل�سادر مذهبه.
2

الكتب الثالث م�سطلحاته،  احلنفي  االإمام  تالميذ  اأ�سهر 
املعتمدة وانت�ساره.

2

املذهب املالكي،التعريف باإمامه طريقته يف االجتهاد الرابع
،اأ�سول مذهبه.

2

الكتب اخلام�ش املذهب  م�سطلحات  املذهب  رجال  القاب 
املعتمدة يف املذهب- انت�ساره.

2

2موازنة بني املذهبني احلنفي واملالكي.ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

باإمام ال�سابع والتعريف  وانت�ساره  ال�سافعي ظهوره  املذهب 
ال�سافعي  اأ�سحاب  وعلماوؤه-  املذهب  اأئمة  املذهب- 

وطبقاتهم، اأ�سول وم�سادر املذهب.

2

املذهب الثامن رجال  واألقاب  ال�سافعي  املذهب  م�سطلحات 
والكتب املعتمدة فى املذهب.

2

باإمام التا�سع وانت�ساره،التعريف  ظهوره  احلنبلي  املذهب 
املذهب اأئمة املذهب ورجاله.

2

اأ�سول وم�سادر الفقه احلنبلي، م�سطلحات املذهب العا�سر
احلنبلي-واألقاب رجال املذهب والكتب املعتمدة.

2

مذهب الظاهرية والزيدية ظهوره،انت�ساره والتعريف احلادي ع�سر
باإمامه والكتب املعتمدة.

2

اأعالم الفقه االإ�سالمي من  غري االأئمة االأربعة: االإمام الثاين ع�سر
– اإبراهيم النخعي،  – احل�سن الب�سري  االأوزاعي 
الثوري،  ثور،  اأبو  �سعد،  بن  الليث  ليلي،  اأبي  ابن 

�سفيان بن عيينة.

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ الفكر ال�سامى فى تاريخ الفقه اال�سالمى - احلجوى الثعالبى.
2/ تاريخ الفقه اال�سال مي - ال�سيخ حممد على ال�ساي�ش

3/ تاريخ الت�سريع اال�سالمي - حممد اخل�سرى بك.
4/ املدخل لدرا�سة ال�سريعة اال�سالمية - د. عبدالكرمي زيدان.

5/ الفقه االإ�سالمي تاريخه ورجاله -  د. م�سطفى �سعيد اخلن.
6/ م�سطلحات املذهب املالكي .

7/ م�سطلحات املذهب احلنبلي .
8/ املدخل لدرا�سة الفقه االإ�سالمي - للدكتور حممد يو�سف .

9/ املدخل للفقه االإ�سالمي - د. حممد �سالم مدكور.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 302الثالثاأ�سول الفقه )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )1(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر التعريف بالدالالت واق�سامها واهميتها وطرق ا�ستنباط   
االأحكام ال�سرعية ، ثم تق�سيم الدالالت باعتبار الو�سع اللغوي وداللته علي املعني ، 

وبع�ش القواعد املتعلقة بهذين النوعني .
اأهداف املقرر

تعريف الطالب ببع�ش مباحث اال�سول ،وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.  .1
االألفاظ  مباحث  باأهميته  تعريفه  خالل  من  عندالطالب  اال�ستنباط   ملكة  تنمية   .2

ودالالت اللغة العربية.
التدريب على فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها.  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

ا�ستنباط االأول وطرق  واأهميتها  واأق�سامها  الداللة  تعريف 
االأحكام ال�سرعية )داللة االألفاظ(.

2

تق�سيم االألفاظ باعتبار داللتها على املعاين: التق�سيم الثاين
االأول : باعتبار و�سع اللفظ للمعني.

2

وجمازًا الثالث حقيقة  عليه  تدل  التي  �سيغه  تعريفه  االأمر: 
وموجبه .

2

للوحدة الرابع االأمر  اقت�ساء  االأمر  بداللة  املتعلقة  القواعد 
بعد  الواقع  االأمر  داللة  املطلق.  االأمر  داللة  والتكرار 

احلظر.

2

القواعد املتعلقة بداللة االأمر: داللة االأمر على الفور اأو اخلام�ش
الرتاخي. االأمر بال�سيء هل هو نهى عن �سده.

2
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ال�شوؤون العلمية

النهي: تعريفه ،ال�سيغ التي تدل عليه حقيقة اأو جمازًا ال�ساد�ش
وموجبه .

2

2القواعد املتعلقة بداللة النهى.ال�سابع
2املطلق واملقيد تعريفهما وحكمهما.الثامن

داللة التا�سع تخ�سي�سالعموم  العموم.  األفاظ  تعريفه  العام: 
العام.

2

2امل�سرتك: تعريفه، اأ�سبابه حكمه.العا�سر
، احلادي ع�سر املعني  يف  اللفظ  داللة  باعتبار  الثاين  التق�سيم 

احلقيقة واملجاز ، اأق�سامها ، حكمها .
2

2ال�سريح والكناية،تعريفها،اأق�سامها،حكمها.الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

 املراجع:
1الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ.د. وهبة الزحيلي .

2/ اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري .

3/اأ�سول الفقه - ال�سيخ علي ح�سب الله .
4/ ك�سف االأ�سرار - البزدوي.

5/ اأ�سول ال�سرخ�سي - االإمام ال�سرخ�سي.
6/نهاية ال�سول - االإ�سنوي.

7/ البحر املحيط - الزرك�سي .
8/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .

9/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
القواعد النحوية واأثرها يف 

ا�ستنباط االأحكام )1(
مت - �س هـ 403الرابع

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
مدخل اأ�سول الفقهالفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر درا�سة مقدمة يف اأهمية معرفة علم النحو يف ا�ستنباط االحكام   

ال�سرعية، والتطبيق الفقهي على اأبواب النحو.
اأهداف املقرر

بيان االأثر الفقهي للم�سائل النحوية.      -1
ا�ستثمارها يف  من  الطالب  الفقه، ومتكني  املوؤثرة يف  النحوية  القواعد  معرفة   -2

ا�ستنباط االأحكام الفقهية. 
تدريب الطالب على اإحلاق الفروع الفقهية بقواعدها النحوية املنا�سبة.  -3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

ن�ساأة علم النحو وتطوره واأهميته، وبداية الت�سنيف االأول
فيه، وحكم تعلمه.

2

2مالمح ارتباط النحو بالفقه، وعالقته باأ�سول الفقه.الثاين
اأثر املعارف: )كون " األ" للعهد ولغري العهد، اال�سم الثالث

املحلى باأل(  
2

2اأثر املعارف: )املف�سر واملبهم(الرابع
2اأثر امل�ساف وامل�ساف اإليه اخلام�ش
اأثر النكرات: )النكرة يف �سياق النفي، والنكرة يف ال�ساد�ش

�سياق النهي(
2

الباء، ال�سابع )األ،  واأق�سامها:  داللتها،  املعاين:  اأثر حروف 
الواو، من(

2
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ال�شوؤون العلمية

اأو، الثامن )ثم،  واأق�سامها:  داللتها،  املعاين:  حروف  اأثر 
الالم، اأنى(

2

اإذا �سبقه م�ساف وم�ساف التا�سع )ال�سمري  اأثر امل�سمرات: 
اإليه، �سمري الغائب ال�سمري املرفوع للواحد واملتكلم(

2

امل�سارع العا�سر الفعل  امل�سارع:  الفعل  اأثر  االأفعال:  اأثر 
املنفي بال.

2

2اأثر االأفعال: اأثر الفعل امل�سارع: نوا�سبه.احلادي ع�سر
2اأثر االأفعال: اأثر الفعل املا�سي اإذا وقع �سرطًا الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

الكوكب الدري فيما يتخرج على االأ�سول النحوية من الفروع الفقهية - جمال   -1
الدين االأ�سنوي.

احلمريي  الله  عبد  اأبي   - االإ�سالم  علوم  من  العربية  مبنزلة  االأعالم  رو�سة   -2
االأ�سبحي الغرناطي.

اأثر العربية يف ا�ستنباط االأحكام الفقهية من ال�سنة النبوية - الدكتور يو�سف   -3
العي�ساوي.

ال�سعقة الغ�سبية يف الرد على منكري العربية - جنم الدين الطوفى.  -4
اأثر اللغة يف اختالف املجتهدين - عبد الوهاب عبد ال�سالم طويلة.  -5

الفقهية  اإبن ه�سام االن�ساري يف ا�ستنباط االحكام  النحوية عند  اأثر ال�سنعة   -6
وترجيحها - حامد الغامدي )ر�سالة ماج�ستري(.

اأثر القواعد النحوية والبالغية يف البناء الفقهي لكتاب الرو�سة الندية - اأحمد   -7
اأبو جرار )ر�سالة ماج�ستري(.

واأثرها يف  تيمية  اإبن  االإ�سالم  �سيخ  موؤلفات  والنحوية يف  اللغوية  الدرا�سات   -8
ا�ستنباط االأحكام ال�سرعية - الدكتور هادي اأحمد فرحان ال�سجريي.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 404الرابعاأ�سول الفقه )3(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )2(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التق�سيم الثالث من اأق�سام داللة اللفظ على املعنى باعتبار   
وبيان  املعنى  على  اللفظ  داللة  اأق�سام  من  الرابع  التق�سيم  وبيان  واخلفاء  الو�سوح 
املعاين  حروف  وبيان  به  العمل  و�سروط  وحجيته  واأنواعه  تعريفه  املخالفة  مفهوم 

كحروف العطف وحروف اجلر واأ�سماء الظرف وحروف ال�سرط .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب ببع�ش مباحث االأ�سول، وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.  .1
االألفاظ  مباحث  باأهمية  تعريفه  خالل  من  الطالب  عند  اال�ستنباط  ملكة  تنمية   .2

ودالالت اللغة العربية.
تدريب الطالب على فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها.  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

الو�سوح االأول دالالت  باعتبار   : للدالالت  الثالث  التق�سيم 
واخلفاء مفهوم وا�سح الداللة)1( وا�سح الداللة عند 

احلنفية )الن�ش والظاهر( .

2

واملف�سر( الثاين )املحكم  احلنفية  عند  الداللة  وا�سح   )2(
والعمل عند التعار�ش بني وا�سح الداللة .

2

2وا�سح الداللة عند اجلمهور واأق�سامه.الثالث
)اخلفي الرابع  )1( احلنفية  عند  الداللة  وا�سح  غري 

وامل�سكل(.
2

)املجمل اخلام�ش احلنفية)2(  عند  الداللة  وا�سح  غري 
واملت�سابه(.

2

2اأنواع غري وا�سح الداللة عند اجلمهور.ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

التق�سيم الرابع:تق�سيم اللفظ باعتبار كيفية داللته على ال�سابع
املعنى عند احلنفية : داللة العبارة وداللة االإ�سارة .

2

2داللة الن�ش ، داللة االقت�ساء عند احلنفية .الثامن
داللة التا�سع اجلمهور  عند  املعني  على  اللفظ  داللة  طرق 

املنطوق وداللة املفهوم : مفهوم املوافقه. 
2

و�سروط العا�سر حجيته   ، ،اأنواعه  تعريفه  املخالفة  مفهوم 
العمل به .  

2

2حروف املعاين :حروف العطف-حروف اجلر .احلادي ع�سر
2ا�سماء الظرف-حروف ال�سرط.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/اأ�سول الفقه - اأبو النور زهري .
2/الوجيز يف اأ�سول الفقه - اأ.د. وهبة الزحيلى 

3/اأ�سول الفقه - االإمام حممد اأبوزهرة.
4/ نهاية ال�سوؤل - االأ�سنوى. 

5/ اإر�ساد الفحول - االإمام ال�سوكانى .
6/ االإحكام  يف اأ�سول االأحكام - االإمام االآمدى.

7/ امل�ست�سفى - االإمام الغزايل .
8/ رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب - االإمام ابن ال�سبكي .

 9/ البحر املحيط يف اأ�سول الفقه - الزرك�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 405الرابعتف�سري اآيات االأحكام

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر بيان تف�سرياأحكام بع�ش العبادات واملعامالت واالأحوال   

ال�سخ�سية يف القراآن الكرمي وما ذكره املف�سرون يف ذلك .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بالتف�سري الفقهي للقراآن الكرمي الذي يعتمد على حترير االأدلة ال�سرعية   -1
من ن�سو�ش القراآن الكرمي وال�سنة واعتماد اأقوال فقهاء املذاهب املختلفة.  

تدريب الطالب على ا�ستباط االأحكام ال�سرعية والرتجيح بينها وربط ذلك بفقه   -2
واقع احلياة املعا�سرة.

تعريف الطالب بالقواعد العامة للفقه االإ�سالمي من خالل القراآن الكرمي.  -3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
)72-االأول  البقرة   – اخلبائث  وحترمي  الطيبات  اإباحة 

173(، هل املحرم هو اأكل امليتة – ما حكم امليتة من 
ال�سمك واجلراد – ماهي ذكاة اجلنني بعد ذبح اأمه؟ 
وهل يجوز االنتفاع بامليتة يف غري االكل ما حكم الدم 
الباقي يف العروق واللحم؟ - ماذا يحرم من اخلنزير؟ 

ما الذي يباح للم�سطر من امليتة؟

2

– البقرة)178-179( الثاين  يف الق�سا�ش حياة النفو�ش 
الوالد  يقتل  هل  بالذمي؟  وامل�سلم  بالعبد  احلر  اأيقتل 
يقتل  كيف  بالواحد؟  اجلماعة  يقتل  هل  ولده؟  لقتل 

اجلاين عند الق�سا�ش – من يتوىل اأمر الق�سا�ش؟

2
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ال�شوؤون العلمية

– البقرة )222-223( الثالث  اعتزال الن�ساء يف املحي�ش 
– كفارة  احلي�ش  يف  املراأة  من  يعتزل  الذي  – ما 
من اأتي اأمراأته حائ�سًا – مدة احلي�ش – متي يحل 

قربان املراأة – ما الذي يحرم على احلائ�ش

2

)223-الرابع  البقرة   – االإ�سالم  يف  الطالق  م�سروعية 
231( ماهي عدة املطلقة واحلامل التي ال حتي�ش – 
ما املراد باالإقراء يف االآية الكرمية )وال يحل لهن اأن 
– هل االآية عامة  اأرحامهن(  الله يف  يكتمن ما خلق 

يف كل مطلقة 

2

 الطالق الرجعي – الطالق بالثالث – الطالق مرتان اخلام�ش 
– هل ياأخذ الزوج املال مقابل الطالق – املطلقة ثالثًا 

املحلل – نكاح 

2

املحرمات من الن�ساء – الن�ساء )19-24( – مقدار ال�ساد�ش 
التي  – املحرمات  الغليظ  بامليثاق  املراد  – ما  املهر 

اأر�سدت لها االآية

2

املتعة ال�سابع  حكم   – الزوجية  يحرم  الزوجة  اأم  وطء  هل 
واآراء العلماء فيها

2

)34-الثامن  الن�ساء  الزوجني  بني  ال�سقاق  معاجلة  و�سائل 
العقوبات  ترتيب   – ال�سقاق  معاجلة  خطوات   )36
 (: تعايل  قوله  يف  املخاطب  – من  احلكمني  – من 
– حكمة  احلكمني  – �سالحية  بينهما(  خفتم  واإن 

الت�سريع

2

الن�ساء التا�سع   – واجلنب  ال�سكران  على  ال�سالة  حرمة 
ال�سالة  تقربوا  )ال  تعايل:  قوله  من  املراد  ما   ،)43(
واأنتم �سكارى ...( – اأ�سباب اإباحة التيمم – ما هي 

املالم�سة؟ - ال�سعيد الطيب

2
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ال�شوؤون العلمية

مقدمة �سورة النور – �سورة النور-31( عقوبة الزنا العا�سر
 – املح�سن  وحد  البكر  حد   – االإ�سالم  �سدر  يف 
اإنكار اخلوارج للرجم – اأدلة اخلوارج والرد عليها 

اجلمع بني اجللد والرجم  

2

– من احلادي ع�سر  املح�سن  الزمي  – حد  البكر  الزاين  تغريب 
يتوىل اإقامة احلدود – ما هي �سفة اجللد – ما هي 
االأع�ساء التي تعذب يف احلد – حترمي ال�سفاعة يف 

احلدود 

2

واإتيان الثاين ع�سر ال�سحاق  حكم   – و�سهوده  احلد  ح�سور 
البهائم – كيف تثبت جرمية الزنا – الزواج بالزانية 

الت�سريع   –حكمة 

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ اأحكام القراآن - اجل�سا�ش.
2/ اجلامع الأحكام القراآن - القرطبي.

3/ التف�سري واملف�سرون - الذهبي 
4/ روائع البيان يف تف�سري اآيات االأحكام - ال�سابوين.

5/ اأحكام القراآن - ابن العربي.
6/ جامع البيان يف تاأويل القراآن - الطربي.

7/ التف�سري املنري - اأ.د. وهبه الزحيلي.
8/ القواعد احل�سان يف تف�سري القراآن - ال�سعدي .

9/ مناهل العرفان يف علوم القراآن - الزرقاين .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 406الرابعفقه االأ�سرة )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
االأنكحة  وبيان  الن�ساء  من  واملحرمات  والنكاح  للخطبة  مبينًا  جاء  املقرر  هذا   
الفا�سدة واملحرمة  واحلقوق الزوجية و�سروط عقد النكاح وال�سروط يف النكاح لذلك جاء 

املقرر �ساماًل ملا حتتاج اإليه االأ�سرة  وبهذا ال�سمول يوؤدي اإيل تقليل امل�ساكل االأ�سرية.
اأهداف املقرر:

1. تب�سري الطالب بعناية االإ�سالم باالأ�سرة واأهميتها ودورها يف املجتمع.
2. املقارنة بني نظرة االإ�سالم لالأ�سرة ونظرة غريه.

3. تنبيه الطالب لالأنكحة امل�ستحدثة وكيفية التعامل معها.  
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
وبني االأول بينه  والعالقة  االأ�سرة  لفقه  الع�سرة  املبادئ 

االأحوال ال�سخ�سية . 
2

2اخلطبة :تعريفها، م�سروعيتها �سروطها ، اأحكامها.الثاين
2املحرمات من الن�ساء.الثالث
من الرابع واحلكمة  :تعريفه،م�سروعيته  والزواج  النكاح 

م�سروعيته وحكمه.
2

2اأركان عقد الزواج و�سروط كل ركن.اخلام�ش
2�سروط عقد الزواج.ال�ساد�ش

2الوالية والكفاءة فى الزواج.ال�سابع
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)مايقت�سيه الثامن :تعريفها،اأق�سامها  النكاح  فى  ال�سروط 
العقد وما يناق�ش العقد وماال تعلق له بالعقد( .

2

2مندوبات النكاح .التا�سع
بع�ش االأنكحة الفا�سدة واملحرمة :)املتعة ، ال�سغار ، العا�سر

املحلل (.
2

2النكاح العريف _ نكاح امل�سيار . احلادي ع�سر
2احلقوق الزوجية :)الزوج،الزوجة امل�سرتكة(.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. امللكية ونظرية العقد ـ االإمام اأبو زهرة.
2. الفقه االإ�سالمي واأدلته ــ اأ.د.وهبة الزحيلي.

3. ال�سرح ال�سغري ــ ال�سيخ الدردير.
4. بدائع ال�سنائع ــ الك�سائي.

5. بداية املجتهد ونهاية املقت�سد ــ ابن ر�سد.
6. فقه االأ�سرة – اأ.د. عمر يو�سف حمزة.

7. االأحوال ال�سخ�سية ــ االإمام حممد اأبو زهرة.
8. الفقه املالكي واأدلته – احلبيب بن طاهر.

9. الذخرية يف فروع املالكية ــ القرايف
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
القواعد النحوية واأثرها يف 

ا�ستنباط االأحكام )2(
مت - �س هـ 507اخلام�س

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
القواعد النحوية واأثرها يف الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

ا�ستنباط االأحكام )1(
و�سف املقرر:

ال�سرعية،  االحكام  ا�ستنباط  النحو يف  علم  و معرفة  املقرر درا�سة  يتناول   
والتطبيق الفقهي على اأبواب النحو املختلفة.

اأهداف املقرر:
بيان االأثر الفقهي للم�سائل النحوية.      -1

ا�ستثمارها يف  من  الطالب  الفقه، ومتكني  املوؤثرة يف  النحوية  القواعد  معرفة   -2
ا�ستنباط االأحكام الفقهية. 

تدريب الطالب علي اإحلاق الفروع الفقهية بقواعدها النحوية املنا�سبة.  -3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
تقع االأول النافية  ما  )حكم  اال�ستثناء:  اأثر  الرتاكيب:  اأثر 

لال�ستثناء، حكم اال�ستثناء من العدد، حكم ا�ستثناء 
االأكرث(

2

تقدمي الثاين تقدمي  )حكم  اال�ستثناء:  اأثر  الرتاكيب:  اأثر 
امل�ستثنى يف اأول الكالم، حكم الف�سل بني امل�ستثنى 

وامل�ستثنى منه، حكم تكرر اال�ستثناء(

2

2اأثر الرتاكيب: )احلال، العدد( الثالث
2اأثر التوابع: اأثر العطف الرابع

2اأثر التوابع: )التوكيد، النعت، البدل(اخلام�ش
2اأثر ال�سرط واأدواته: )اإن، من(ال�ساد�ش

2اأثر ال�سرط واأدواته: )اإذا، اإينما(ال�سابع
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)اإمنا، الثامن اأثر حروف احل�سر والق�سر:  اأثر احلروف: 
النفي واالثبات، تقدمي ما حقه التاأخري(

2

اأثر احلروف: اأثر حروف اجلواب: )اأجل، بجل، اأي، التا�سع
بلى، ِنْعم، اإْن(

2

اأثر احلروف: اأثر حروف العطف :) الواو، الفاء، فاء العا�سر
اجلر، ثم، اأو(

2

اأثر امل�ستقات: اأثر: )ا�سم الفاعل، ا�سم املفعول، اأفعل احلادي ع�سر
التف�سيل(

2

2اأثر الظروف: اأثر: )ظرف املكان، ظرف الزمان(الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع 
الكوكب الدري فيما يتخرج على االأ�سول النحوية من الفروع الفقهية - جمال   -1

الدين االأ�سنوي.
احلمريي  عبدالله  اأبو   - االإ�سالم  علوم  من  العربية  مبنزلة  م  االأعال  رو�سة   -2

االأ�سبحي الغرناطي .
اأثرالعربية يف ا�ستنباط االحكا م الفقهية يف ال�سنة النبوية - الدكتوريو�سف   -3

العي�ساوي
اأثر اللغة يف اختالف املجتهدين - عبد الوهاب عبد ال�سالم طويلة .  -4

الفقهية  اإبن ه�سام االن�ساري يف ا�ستنباط االحكام  النحوية عند  اأثر ال�سنعة   -5
وترجيحها - حامد الغامدي )ر�سالة ماج�ستري( .

اأثر القواعد النحوية والبالغية يف البناء الفقهي لكتاب الرو�سة الندية - اأحمد   -6
اأبو جرار )ر�سالة ماج�ستري( .

واأثرها يف  تيمية  اإبن  االإ�سالم  �سيخ  موؤلفات  والنحوية يف  اللغوية  الدرا�سات   -7
ا�ستنباط االحكام ال�سرعية،- الدكتور هادي اأحمد فرحان ال�سجريي .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 508اخلام�ساأ�سول الفقه )4(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )3(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  دليل القيا�ش االأ�سويل تعريفه واأهميته وحجيته وانواع   
القيا�ش واملجال الذي يعمل فيه دليل القيا�ش وبيان �سروط اأركان القيا�ش  وبيان 

اأحكام العلة و بيان م�سالك العلة الن�سية واال�ستنباطية  وبيان قوادح العلة .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب ببع�ش مباحث علم االأ�سول وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.  .1
تدريب الطالب علي فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها.   .2

تعريف الطالب بالقيا�ش كم�سدر من م�سادر الت�سريع االإ�سالمي واآراء الفقهاء فيه.  .3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
العلماء االأول واآراء  اأهميته وحجته  وبيان  القيا�ش  تعريف 

فيه .
2

2اأدلة املثبتني) اجلمهور (.الثاين
2اأدلة النفاة والرد عليهم .الثالث
2اأنواع القيا �ش.الرابع

2جمال القيا�ش.اخلام�ش
2اأركان القيا�ش مع التمثيل و�سروط كل ركن .ال�ساد�ش

واحلكمة ال�سابع ال�سبب  وبني  بينها  والفرق  تعريفها  العلة 
و�سروط العلة. 

2

2م�سالك العلة:"الن�ش واالإمياء".الثامن
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ال�شوؤون العلمية

، التا�سع والتق�سيم  ال�سرب   ، العلة:"االإجماع  م�سالك 
املنا�سبة".

2

الدوران، العا�سر ال�سبة،  املناط،  العلة:"تنقيح  م�سالك 
الطرد".

2

التاأثري وعدم احلادي ع�سر “النق�ش، الك�سر ، عدم  قوادح العلة: 
العك�ش  ".

2

2قوادح العلة: "القلب ، القول باملوجب ، الفرق".الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

املراجع:
1/ نهاية ال�سوؤل �سرح منهاج االأ�سول - االأ�سنوي.

2/ اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري .
3/ الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ.د.وهبة الزحيلي .

4/ اأ�سول ال�سرخ�سي - ال�سرخ�سي.
5/ ك�سف االأ�سرار - البزدوي.

6/ االإحكام يف اأ�سول االأحكام - االآمدي.
7/ البحر املحيط - الزرك�سي .

8/ امل�ست�سفى - االإمام الغزايل .
9/ رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب - االإمام ابن ال�سبكي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 509اخلام�ساأحاديث االأحكام )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
واالآداب  باملعامالت  املتعلقة  االأحكام  اأحاديث  بع�ش  يتناول   املقرر   هذا   

وطريقة ا�ستباط االحكام الفقهية ، وبيان اآراء الفقهاء يف ذلك  .
اأهداف املقرر:

االأدلة  من  ال�سرعية  االحكام  ا�ستنباط  يف  العلماء  مناهج  علي  الطالب  اإطالع   /1
التف�سيلية.

متكني الطالب من فهم املراد من اأحاديث االحكام.  /2
تعميق فهم الطالب من ا�ستنباط االحكام من اأحاديث االحكام.  /3

الوقوف على اأحاديث البيوع وفهمها يف كتب ال�سنة.  /4
تدريب الطالب علي ا�ستخراج االحكام من منت احلديث.  /5

الوقوف علي كتب ال�سروح املختلفة ومعرفة تخريج احلديث.  /6
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
ال�سركة االأول باب  منا،  رجل  )تويف  حديث:   /1

 /2 التعريفات-احلكم  الواردة،  اللغات  والوكالة، 
حديث:  ال�سريكني(3/  )اأناثالث  تعايل:  قوله  حديث 
)ق�سةالع�سيف وبيان جوازالوكالة فياإ قامةاحلدود( 

تخريجا – �سرحا – ا�ستخراجا لالأحكام

2

1/ حديث: )العرايا، العارية امل�سمونة واملوؤداة (الثاين
2/ حديث: )من اقتطع �سربا من االأر�ش( 3/ حديث: 
ثالثة انا خ�سمهم يوم القيامة( تخريجا – �سرحا – 

ا�ستخراجا لالأحكام

2
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1/ حديث: )ان اأحق ما اخذمت عليه اجرا كتاب الله( الثالث
)جاءتني  قالت:  عنها  الله  ر�سي  عائ�سة  2/حديث: 
بريرة – �سروط الوالء واملكاتب( تخريجا – �سرحا 

لالأحكام – ا�ستخراجا 

2

عن الرابع نهي  عنهما  الله  ر�سي  عمر  )ابن  حديث:   /1
بيع حبل  )النهي عن  االأوالد(2/حديث:  اأمهات  بيع 
يبيعه  فال  طعاما  ا�سرتى  )من  3/حديث:  احلبلة( 
عنهما  الله  عمرر�سي  )ابن  يكتاله(4/حديث:  حتى 
قال: ابتعت زيتًا يف ال�سوق( تخريجًا – �سرحا – 

ا�ستخراجا لالأحكام

2

اأيوب اخلام�ش )اأبو  1/حديث: )ال تلقوا اجللب( 2/ حديث: 
االن�ساري من فرق بني والد ولدها( 3/ حديث: اأن�ش 
 – تخريجا  املدينة(  ال�سعر يف  قال:)غالء  مالك  ابن 

�سرحا- ا�ستخراجا لالأحكام  

2

1/حديث: )معمر بن عبد الله ال يحتكر اإال خاطئ(2/ال�ساد�ش
حديث: )اأبوهريرة الت�سروا االإبل والغنم( 3/حديث: 
)مر ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم علي �سربة من 
طعام فادخل يده فيها( 4/حديث: )من حب�ش العنب 
اأيام القطاف حتى يبيعه ملن يتخذه خمرًا( تخريجا – 
�سرحا-ا�ستخراجا لالأحكام 3/حديث: )مر ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم علي �سربة من طعام فادخل 
يده فيها( 4/حديث: )من حب�ش العنب اأيام القطاف 
�سرحا-  – تخريجا  خمرًا(  يتخذه  ملن  يبيعه  حتى 

ا�ستخراجا لالأحكام

2

)العقد ال�سابع بال�سمان( 2/ حديث:  1/ حديث: )اخلراج 
املوقوف( تخريجا – �سرحا – ا�ستخراجًا لالأحكام 

2
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املاء( 2/حديث: الثامن ال�سمك يف  1/حديث: )ال ت�سرتوا 
)نهي ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأن تباع ثمرة 
امل�سامني  بيع  عن  النهي   (: تطعم( 3/ حديث  حتى 
ا�ستخراجا   – �سرحا   – تخريجا  واملالقيح( 

لالأحكام 

2

اأ قال الله عرثته، التا�سع اأقال م�سلمًا بيعته  1/حديث: )من 
باب خيار املجال�ش( 2/حديث: )اإذا تبايع الرجالن 
 – �سرحا   – تخريجًا  باخليار(  منهما  واحد  فكل 

ا�ستخراجًا لالأحكام

2

1/ حديث: )الربا ثالث و�سبعون بابًا( 2/ حديث: العا�سر
)النهي عن ربا الف�سل( 3/ حديث: )الذهب بالذهب 
والف�سة بالف�سة( 4/ حديث: )ابي امامة: من �سفع 
ا�ستخراجا   – �سرحا   – تخريجا  �سفاعة(  الأخيه 

لالأحكام

2

2/ احلادي ع�سر توؤبر(  ان  بعد  نخال  ابتاع  )من  حديث:   /1
حديث: )ابي �سعيد اخلدري: اأ�سيب رجل يف عهد 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف ثمار ابتاعها(3/ 
 – تخريجا  املال"(  اغت�ساب  حرمة  حديث:)بيان 

�سرحا – ا�ستخراجًا لالأحكام

2

الغني الثاين ع�سر )مطل  حديث:   /1 وال�سمان:  احلوالة  باب 
ظلم( 2/ حديث: )ال كفالة يف حد( 3/ حديث: )على 
 – �سرحا   – تخريجا  توؤديه(  حتى  اخذت  ما  اليد 

ا�ستخراجًا لالأحكام . 

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ فتح الباري �سرح �سحيح البخاري – ابن حجر الع�سقالين .

2/ كتباحلديث ال�ستة امل�سهورة .
3/ الغرر .اأ.د.  ال�سديق حممد االأمني ال�سرير.
4/ الفقه االإ�سالمي واأدلته .اأ. د. وهبة الزحيلي.

5/ �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام . االإمام ال�سنعاين .
6/ املغني مع ال�سرح الكبري . ابن قدامة .

7/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد . ابن ر�سد.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 510اخلام�سفقه االأ�سرة )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
فقه االأ�سرة )1(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  حقوق االأبناء بالن�سب والر�ساعة واحل�سانة ، وبيان اأحكام   
النفقات، واختالف الزوجني يف الزوجية ويف متاع البيت، وبيان اأنواع الفرقة الزوجية: 
واملري�ش  عليه  واملحجور  املكره  طالق  حكم  وبيان  اأحكام  من  به  يتعلق  وما  الطالق 

والتوكيل والتمليك يف الطالق واأق�سام الطالق واأ�سباب الطالق وطرق دفعه.
اأهداف املقرر:

1. تب�سري الطالب بعناية االإ�سالم باالأ�سرة واأهميتها ودورها يف املجتمع.
2. املقارنة بني نظرة االإ�سالم لالأ�سرة ونظرة غريه.

3. تب�سري الطالب بحقوق االأبناء التى كفلها له ال�سرع .
4. تب�سري الطالب باأنواع الفرقة الزوجية وتو�سيح اأحكام الطالق.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2حقوق االأبناء- الن�سب.االأول
2الر�ساعة.الثاين
2احل�سانة.الثالث
2النفقات: تعريفها، م�سروعيتها، اأحكامها.الرابع

2اختالف الزوجني يف الزوجية ويف متاع البيت.اخلام�ش
تعريفه، ال�ساد�ش الطالق:  اأواًل:  واأنواعها:  الزوجية  الفرقة 

م�سروعيته، حكمه، حكمته.
2

2اأنواع الطالق والفرق بني الطالق والف�سخ.ال�سابع
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ال�شوؤون العلمية

2اأركان الطالق و�سروطها يف املذاهب االأربعة.الثامن
2�سيغ الطالق واألفاظه )ال�سريح والكنائي(.التا�سع
التوكيل العا�سر واملري�ش،  عليه  واملحجور  املكره  طالق 

والتمليك يف الطالق.
2

و�سروطها احلادي ع�سر امل�ساف،  املعلق،  املنجز،  الطالق:  اأق�سام 
واأحكامها.

2

2اأ�سباب الطالق وطرق الوقاية منه.الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد .

2/ املجموع - النووي .
3/ بدائع ال�سنائع . الكا�ساين .

4/ املغني - ابن قدامة.
5/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ.د.وهبة الزحيلي .

6/ فقه االأ�سرة - اأ.د. عمر يو�سف حمزة.
7/ االأحوال ال�سخ�سية - االإمام حممد اأبو زهرة .

8/ الفقه املالكي واأدلته - احلبيب بن طاهر.
9/ بلغة ال�سالك - االأمام ال�ساوي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 511اخلام�سفقه الق�ساء

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
واإ�سدار  الق�ساء  ووالية  واأهميته  الق�ساء  معرفة  على  ي�ستمل  املقرر   هذا   
الق�ساء  ون�ساأة  والتحكيم  واملظامل  احل�سبة  ووالية  الق�ساء  وا�ستقالل  االأحكام  
وتطوره لذلك جاء هذا املقرر حمققًا الأهدافه واأنه مفيد للفقيه والقا�سي واملحت�سب و 

مفيد للطالب فيما يجب معرفته عن الق�ساء.
اأهداف املقرر:

اإعطاء الطالب فكرة وا�سحة عن طبيعة الق�ساء يف االإ�سالم.  -1
تعريف الطالب بكيفية حتقيق العدل الق�سائي واال�ستفادة باملنهج الق�سائي يف   -2

االإ�سالم.
معرفة ما يجب اأن يتحلى به القا�سي من اآداب.  -3

تعريف الطالب بكيفية �سري الدعوي.  -4
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
واأهميته، االأول ون�ساأته،  وم�سروعيته،  الق�ساء،  تعريف 

وخطره، ومن�سبه، وحكمه، وطلب الدخول فيه
2

2اأركان الق�ساء، و�سروط القا�سي واآدبةالثاين
)بالعزل الثالث واليته  وانتهاء  القا�سي،  اخت�سا�سات 

واالنعزال( 
2

االأدلة، الرابع ترتب  )ال�سريعة،  القا�سي  يق�سي  مبا 
االجتهاد(، نق�ش حكم القا�سي، احلكم على الغائب. 

2

2والية احل�سبة، والية املظامل، والتحكيم.اخلام�ش
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ال�شوؤون العلمية

اأهميتها، اأطرفها )املدعي-املدعى ال�ساد�ش الدعوى: تعريفها، 
عليه(

2

طرق االإثبات: اأواًل: ال�سهادة: تعريفها، م�سروعيتها، ال�سابع
اأهميتها، مراتبها.

2

التي الثامن املواطن  واالأداء(،  )التحمل  ال�ساهد  �سروط 
ي�سرتط فيها العدد، الرجوع عن ال�سهادة.

2

2ثانيًا: اليمني والنكول: تعريفهما، اأحكامهما.التا�سع
2ثالثًا: االإقرار: تعريفه، حجيته، �سروط اأحكامه.العا�سر

رابعًا: القرائن: تعريفها، اأنواعها، اأقوال العلماء يف احلادي ع�سر
)القيافة،  الفقهية  القرائن  احلدود وغريها،  فيها يف 

الفرا�سة، اخلط، القرعة(

2

الكالب الثاين ع�سر الوراثية،  )الب�سمة  الق�سائية  القرائن 
البولي�سة(

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1- تب�سرة احلكام . ابن فرحون.
2- النظام الق�سائي يف االإ�سالم .د. حممد الزحيلي 

3- التنظيم الق�سائي االإ�سالمي .د. حامد حممد اأبو طالب 
4- الق�ساء يف االإ�سالم .حممد عبد القادر اأبو فار�ش 

5- القوانني الفقهية – ابن جزي 
6- اأدب القا�سي – ابن اأبي الدم احلموي .

7- املوؤلفات واملن�سورات اخلا�سة بالتنظيم الق�سائي .
8-  نظام الق�ساء يف ال�سريعة االإ�سالمية – د. عبد الكرمي زيدان .

9- االأحكام ال�سلطانية . املاوردي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 512اخلام�سفقه الوقف

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول التعريف بالوقف وبيان اأركانه  واالأحكام املتعلقة بهذه   
الوقف،  عن  ،والرجوع  الوقف  انتهاء  وبيان  الوقف  على  النظر  واأحكام   االأركان 
ال�سودان  وخارج  داخل  االأوقاف  ونظام  تاأريخ  يف  ،ونظرة  الوقف  بيع  ،واأحكام 

وبيان اأحكام الوقف ال�سلطاين  مع تطبيقات للوقف من خالل ال�سمنارات . 
اأهداف املقرر:

1- تعريف الطالب اأحكام الوقف.
2- تاأهيل  الطالب للفتوى يف اأحكام الوقف.

3- .تعريف الطالب بنظام الوقف واإدارته يف ال�سودان.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
خ�سائ�سه، االأول حكمه،   ، م�سروعيته   ، الوقف  تعريف 

غاياته، مقا�سده، اأنواعه.
2

األفاظها، الثاين ال�سيغة،  االأول:  الركن  الوقف:  اأركان 
�سروطها.

2

املري�ش، الثالث وقف  �سروطه،  الواقف:  الثاين:  الركن 
وقف املدين، وقف الذمي، وقف الف�سويل.

2

ال�سروط الرابع ال�سحيحة،  ال�سروط  الواقفني:  �سروط 
كن�ش  الواقف  )�سرط  الع�سرة(  )ال�سروط  الباطلة 

ال�سارع(.

2

على اخلام�ش الوقف  �سروطه،  عليه،  املوقوف  الثالث:  الركن 
من �سيوجد، الوقف على االأوالد.

2
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ال�شوؤون العلمية

الركن الرابع: املوقوف، �سروطه، وقف العقار، وقف ال�ساد�ش
املنقول، وقف امل�ساع.

2

�سلطة ال�سابع الوقف،  ناظر  �سروط  الوقف،  على  النظر 
تعيينه، حدود ت�سرفه، اأجرته، عزله، تعدد النظار.

2

رجوعًا الثامن يعد  ما  الوقف،  عن  الرجوع  الوقف،  انتهاء 
وما ال يعد، ما يجوز الرجوع فيه وما ال يجوز.

2

2اأحكام بيع الوقف.التا�سع
تاريخ العا�سر بال�سودان،  االأوقاف  هيئة  نظام  يف  نظرة 

االأوقاف بال�سودان )داخل وخارج ال�سودان(، اإدارة 
الوقف.

2

2الوقف ال�سلطاين احكامه ن�ساأته تطوره .احلادي ع�سر
2تطبيقات الوقف )�سمنارات(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ �سرح فتح القدير – الكمال بن الهمام
2/ ال�سرح ال�سغري ــ الدردير. 

3/ رو�سة الطالبني ــ النووي. 
4/ املغني ــ ابن قدامة

5/ الو�سايا والوقف يف الفقه االإ�سالمي – اأ.د.وهبة الزحيلي. 
6/ الو�سيط يف املرياث والوقف والو�سية – د.اإبراهيم اأحمد عثمان.

6/ الوقف ــال�سيخ عي�سوي.
7/ �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية "الوقف"ـ ـ د. اأحمد حممد عبد املجيد .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 513اخلام�ساأحكام الذكاة ال�سرعية وال�سيد

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  تعريف الذكاة قبل اال�سالم  وحكمها واحلكمة منها ،   
وم�سروعية الذبح واأنواعه   و�سننه ومكروهاته ، وذكاة احليوان البحري والربمائي 
و�سفة الذكاة ال�سرعية و�سروط الذبح والذابح وطرق الذبح احلديثة وبيان اأحكام 
يف  اال�سرتاك  وحالة   ، وملكيته  ال�سيد  اآلة  و�سروط   ، وال�سيد  واالأ�سحية  العقيقة 

ال�سيد .
اأهداف املقرر:

1. درا�سة اأحكام الذكاة ال�سرعية  وال�سيد درا�سة مقارنة.
2. معرفة اأحكام امل�سائل امل�ستحدثة املتعلقة بالذبح وال�سيد.

3. معرفة احلكمة من ت�سريع اأحكام الذكاة ال�سرعية .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2تعريف الذكاة قبل اال�سالم، وحكمه واحلكمة منها.االأول
2م�سروعية الذبح واأنواعه. و�سننه ومكروهاته. الثاين
2ذكاة احليوان الربي والبحري والربمائي .الثالث
اأو الرابع املوت  على  امل�سرف  ذبح  ال�سرعية-  الذكاة  �سفة 

املري�ش.
2

2فيما تكون به الذكاة )اآلة الذبح(.اخلام�ش
2�سروط الذبح، والذابحال�ساد�ش

2طرق الذبح احلديثةال�سابع
2العقيقة واالأ�سحية واأحكامهماالثامن

2تعريف ال�سيد حكمه وم�سروعيته .التا�سع
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ال�شوؤون العلمية

2�سروط ال�سائد واإباحة ال�سيد.العا�سر
2�سروط اآلة ال�سيد )االآلة واحليوان(.احلادي ع�سر

2ملكية ال�سيد وحالة اال�سرتاك يف ال�سيد.الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

املراجع:
1/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد.

2/ ال�سرح ال�سغري - الدردير .
3/ املجموع - النووي.

4/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين .
5/ املغني - ابن قدامة

6/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ.د. وهبة الزحيلي .
7/ الفقه املالكي واأدلته - احلبيب بن طاهر
8/ الذخرية يف فروع املالكية - القرايف .

9/ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 614ال�ساد�ساأ�سول الفقه )5(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )4(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  م�سائل التعار�ش والرتجيح بني االأدلة ال�سرعية  من حيث   
مفهوم التعار�ش ومدى وقوعه بني االأدلة ومناهج  العلماء يف دفعه والتعار�ش بني االأخبار 

والتعار�ش بني االأقي�سة ، والتعريف باالجتهاد وجماالته واأحكام القليد والتلفيق.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب ببع�ش مباحث علم االأ�سول وتهيئته ذهنيًا ملعرفة كيفية ا�ستنباط   /1
االأحكام ال�سرعية . 

تعريف الطالب بالتعار�ش والرتجيح وما يتعلق بهما من مباحث.   /2
تعريف الطالب ومتكينه من الرتجيح بني التعار�ش يف االأقي�سة .  /3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

تعريف التعار�ش ، حقيقة وقوعه ، اأمثلة على التعار�ش االأول
يف الكتاب وال�سنة .

2

2تعار�ش االأقوال واالأفعال .الثاين
2منهج احلنفية يف دفع التعار�ش .الثالث
2منهج ال�سافعية يف دفع التعار�ش .الرابع

2الرتجيح : تعريفه ، اأنواعه.اخلام�ش
2الرتجيح من جهة ال�سند واأمثلته .ال�ساد�ش

2الرتجيح من جهة املنت واأمثلته .ال�سابع
2الرتجيح من جهة احلكم واملدلول واأمثلته .الثامن

2الرتجيح باأمر خارج واأمثلته . التا�سع
2الرتجيح بني االأقي�سة )من جهة االأ�سل( .العا�سر
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2الرتجيح بني االأقي�سة )من جهة الفرع( .احلادي ع�سر
2الرتجيح بني االأقي�سة )من جهة العلة ( .الثاين ع�سر

24جمموع  ال�ساعات
املراجع:

1/ االإحكام يف اأ�سول االأحكام  - االآمدي.
2/ نهاية ال�سول - االأ�سنوي.

3/ اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري .
4/ الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ.د .وهبة الزحيلي . 

5/ التعار�ش والرتجيح - الربزجني .
6/ البحر املحيط - الزرك�سي

7/ ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول فخر االإ�سالم - البزدوى .
8/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربي .

9/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 615ال�ساد�ساأحاديث االأحكام )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأحاديث االأحكام )1(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  بع�ش اأحاديث االأحكام املتعلقة باملعامالت " البيوع "   

واالآداب وطريقة ا�ستباط االحكام الفقهية ، وبيان اآراء الفقهاء يف ذلك  .
اأهداف املقرر:

1/ اإطالع الطالب علي مناهج العلماء يف ا�ستنباط االحكام ال�سرعية من االأدلة التف�سيلية.
2/ متكني الطالب من فهم املراد من اأحاديث االحكام 

3/ تعميق فهم الطالب من ا�ستنباط االحكام من اأحاديث االحكام
4/ الوقوف على اأحاديث البيوع وفهمها يف كتب ال�سنة 

5/ التدريب على ا�ستخراج االحكام من منت احلديث م�ستخدما القواعد االأ�سولية
6/ الوقوف علي كتب ال�سروح املختلفة ومعرفة تخريج احلديث .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع

1/ حديث: )اأبو هريرة وخالد اجلهني: اأن رجاًل من االأول
االعراب اتي ر�سول الله(     2/ حديث: )خذوا عني(

الله  ر�سول  ايل  امل�سلمني  من  رجل  )اأتى  3/ حديث: 
بن  ماعز  اأتي  )ملا  و�سلم( 4/ حديث:  عليه  الله  �سلى 

مالك ايل النبي(

2
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الله عنه انه الثاين 1/ حديث: )عن عمر بن اخلطاب ر�سي 
عليه  واأنزل  باحلق  حممدًا  بعث  الله  ان  فقال:  خطب 
اإذا  يقول  الله  ر�سول  )�سمعت  حديث:   /2 الكتاب( 
زنت اآمة اإحكام( 3/ حديث: )اأقيموا احلدود على ما 
ملكت اأميانكم( 4/ حديث: )اأن امراأة من جهينة اأتت 

النبي وهي حبلى من الزنا(

2

عليه و�سلم رجاًل الثالث الله  النبي �سلى  1/ حديث: )رجم 
من اأ�سلم ورجاًل من اليهود وامراأه( 2/حديث: )كان 
يف اأبياتنا روجيل �سعيف فخنث باأمه من اإمائهم( 3/

حديث: )من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط( 4/ حديث: 
)اأن النبي �سرب غرب وكذلك اأبي بكر وعمر(

2

و�سلم الرابع عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  )لعن  1/حديث: 
احلدود  2/حديث:)ادفعوا  الرجال(  من  املخنثني 
هذه  )اجتنبوا  3/حديث:  مدفعًا(  لها  وجدمت  ما 
نزل  )ملا  عنها( 4/ حديث:  الله  نهى  التي  القاذورات 

عذري قام ر�سول الله على املنرب( 

2

1/حديث: )اأول لعان كان يف االإ�سالم اأن �سريك بن اخلام�ش
�سحماء قذفه هالل بن امية(  2/ حديث: )لقد اأدركت 
)من قذف مملوكه  بكر وعمر وعثمان(3/حديث:  اأبا 

يقام عليه احلد يوم القيامة(

2

دينـــــار( ال�ساد�ش ربع  حدااإال يف  �سارق  يد  يقطع  )ال  حديث: 
2/حديث: )اأن النبي قطع يف جمن ثمنه ثالثة دراهم( 
3/حديث: )لعن الله ال�سارق( 4/حديث: )ات�سفع يف 
على خائن وال  )لي�ش  الله( 5/حديث:  حد من حدود 

خمتل�ش وال منتهب قطع(

2
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1/حديث: )ال قطع يف ثمر( 2/ حديث: )اأتى ر�سول ال�سابع
الله �سلى الله عليه و�سلم بل�ش قد اعرتف( 3/ حديث: 
ال�سارق  يغرم  :)ال  حديث   /4 فاقطعوه(  به  )اذهبوا 
التمر  عن  �سئل  )اأنه  5/حديث:  احلد(  عليه  اأقيم  اإذا 

املعلق(

2

ف�سفع الثامن رداءه  �سرق  الذي  بقطع  اأمر  1/حديث:)ملا 
فيه( 2/حديث:)جيء ب�سارق ايل النبي فقال اأقتلوه( 
اخلام�سة  يف  القتل  اأن  ال�سايف  )ذكر  3/حديث: 

من�سوخ(

2

1/حديث :) اأتى برجل قد �سرب اخلمر( 2/ حديث: التا�سع
)ق�سة الوليد بن عتبة( 3/ حديث: )اأنه قال يف �سارب 

اخلمر(

2

حديث: )اإذا �سرب اأحدكم فليتقي الوجه( 2/ حديث: العا�سر
)ال تقام احلدود يف امل�ساجد( 3/ حديث: )لقد اأنزل 
)نزل حترمي اخلمر(  الله حترمي اخلمر( 4/ حديث: 

5/حديث: )كل م�سكر خمر( 

2

1/ حديث: )ما اأ�سكر كثريه فقليله حرام( 2/حديث: احلادي ع�سر
الله مل  )اأن  ال�سقاء( 3/ حديث:  الزبيب يف  له  )ينبذ 
)�سئل  حديث:   /4 عليكم(  حرم  فيما  �سفاءكم  يجعل 

النبي �سلى الله عليه و�سلم عن اخلمر(
1/ حديث: )ال يجلد فوق ع�سر اأ�سواط اال يف حد من الثاين ع�سر

حدود الله تعاىل( 2/ حديث: )اأقيلوا ذوي الهيئات( 
3/ حديث: )تكون فنت فكن فيها عبد الله املقتول( 4/ 

حديث: )من قتل دون ماله فهو �سهيد(

2

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
1/ فتح الباري �سرح �سحيح البخاري - ابن حجر الع�سقالين .

2/ كتب احلديث ال�ستة امل�سهورة .
3/ الغرر - اأ.د.  ال�سديق حممد االأمني ال�سرير.
4/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي.

5/ �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام - االإمام ال�سنعاين.
6/ املغني مع ال�سرح الكبري - ابن قدامة .

7/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 616ال�ساد�سمقا�سد ال�سريعة

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يف  وتطبيقاتها  املقا�سد  وقواعد  االجتهادية  املقا�سد  يتناول  املقرر   هذا   

املعامالت واالأحوال ال�سخ�سية والق�ساء وغريها.
اأهداف املقرر:

1. اأن يتعرف الطالب علي املقا�سد اال�ستقرائية وكيفية الرتجيح بني املقا�سد.
2. اأن يتعرف الطالب علي املقا�سد املتعلقة باأبواب الفقه.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2املقا�سد اال�ستقرائية:حقيقتها،حجيتها،�سوابطها.االأول
2االجتهاد املقا�سدي:تعريفه،تاأريخه،حجيته.الثاين
2االجتهاد املقا�سدي:�سوابطه،جماالته.الثالث
2الرتجيح املقا�سدي.الرابع

قواعد املقا�سد :) تعريفها،ن�ساأتها،حجيتها،اأق�سامها( اخلام�ش
القواعد الكلية العامة ملقا�سد ال�سريعة.

2

2قواعد املقا�سد: القواعد اخلا�سة ملقا�سد ال�سريعة.ال�ساد�ش
2قواعد املقا�سد: القواعد اخلا�سة برفع احلرج.ال�سابع
الفقهية،اأوال: الثامن االأحكام  يف  ال�سريعة  مقا�سد  تطبيق 

مقا�سد العبادات.
2

2ثانيا: مقا�سد املعامالت.التا�سع
2ثالثا: مقا�سد االأحوال ال�سخ�سية.العا�سر
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ومقا�سد احلادي ع�سر وال�سهادة،  الق�ساء  مقا�سد  رابعا: 
اجلنايات.

2

2خام�سا: مقا�سد االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

املراجع:
1- املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة - ال�ساطبي.

2- نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي - اأحمد الر�سونى.
3- قواعد املقا�سد عند ال�ساطبي - د. عبد الرحمن الكيالين.

4- مقا�سد ال�سريعة - الطاهر بن عا�سور.
5- االجتهاد املقا�سدي - عبد الرحمن الربيعة.

6- معلمة زاند للقواعد وال�سوابط والقواعد.
7- فقه املقا�سد -  اأ.د. عبدالله الزبري عبد الرحمن 

8- مقا�سد ال�سريعة  - عالل الفا�سي .
9- مقا�سد ال�سريعة - د. حامد يو�سف العامل .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 617ال�ساد�سفقه الهبة والو�سية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تنفيذ  وطرق  و�سروطهما،  واأحكامهما  والو�سية  الهبة  يتناول  املقرر   هذا   
الو�سايا ومبطالت الو�سية ، ودرا�ستهما متكن الطالب من الفتوى يف اأحكام الهبة 

والو�سية مما يخدم بذلك املجتمع وحميطه الذي فيه .
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب باأحكام الهبة و الو�سية.
2. تاأهيل الطالب للفتوى يف اأحكام الهبة والو�سية.                                           

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

وحكمتها، االأول ،حكمها  م�سروعيتها  تعريفها،  الهبة: 
اأهميتها، اأركانها  .

2

2ال�سيغة ، �سروط الواهب، واآراء الفقهاء فيه.الثاين
له الثالث املوهوب  �سروط  اأحكامه،  املوهوب  �سروط 

واأحكامه 
2

2حكم الهبة لالأوالد حكم القب�ش يف الهبةالرابع
وهبة اخلام�ش املوت،  مر�ش  املري�ش  هبة  الهبة،  عن  الرجوع 

الثواب ، مبطالت الهبة.
2

حكمتها، ال�ساد�ش حكمها،  م�سروعيتها،  تعريفها،  الو�سية: 
الفرق بينها وبني املرياث .

2
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و�سروط ال�سابع واأنوعها  ال�سيغة،  �سروط  الو�سية،  �سروط 
املو�سي واأحكامه

2

به الثامن املو�سي  و�سروط  واأحكامه  له  املو�سي،  �سروط 
واأحكامه

2

والو�سية ملح�سورين التا�سع  ، له،واأحكامه  املو�سى  �سروط 
وعري حم�سورين وق�سمة املنفعة.

2

2طرق تنفيذ الو�سايا والو�سية باالأجزاءالعا�سر
2والو�سية بالتزيلاحلادي ع�سر

الفقه مقارنة الثاين ع�سر الو�سية يف  الو�سايا، ومبطالت  تزاحم 
بالقانون

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1- �سرح فتح القدير - ابن الهمام .
2- ال�سرح ال�سغري - الدردير.

3  ــ رو�سة الطالبني - النووي
4- املغني - ابن قدامة.

5-الو�سايا والوقف يف الفقه االإ�سالمي - اأ. د.وهبة الزحيلي .
6-الو�سيط يف املرياث والوقف والو�سية - د. اإبراهيم اأحمد عثمان

7.املجموع - النووي.
8ـ القوانني الفقهية - البن جزي .

9ــ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 618ال�ساد�سفقه االأميان والنذور

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وبيان  واأ�سنافها  والنذور   واأنواعها  االأميان  تعريف  يتناول   املقرر   هذا   

اأحكامهما واأحكام احلنث وكفارته .
اأهداف املقرر:

1- تعريف الطالب باأحكام االأميان والنذور.
2- تكوين �سخ�سية الطالب الفقهية تكوينًا ينعك�ش اأثره يف اإ�سالح املجتمع.

3-  تدريب الطالب على فهم الكتب الفقهية االأ�سلي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
– االأول اليمني  حكم  ا�سطالحًا   – لغة  اليمني  تعريف 

 – يجوز  ال  وما  به  احللف  يجوز  ما   - م�سروعيتها 
�سيغ اليمني. االأميان ب�سفات الله واأفعاله

2

تعريف ميني الثاين  - اأحكامها  وبيان  املنعقدة  اليمني  تعريف 
اللغو وبيان ما يرتتب عليها - اليمني الغمو�ش وحكمها.

2

)االميان الثالث ترفعها  والتي ال  الكفارة  ترفع  التي  االميان 
بالله املنعقدة وقول القائل ا�سهد واق�سم واالميان التي 

لي�ست ب�سي (

2

�سروط االإ�ستثناء املوؤثر يف اليمني ، االأميان التي يوؤثر الرابع
فيها االإ�ستثناء.

2

2موجب احلنث و�سروطه واأحكامه .اخلام�ش
رافع احلنث الكفارة ، متي ترفع الكفارة احلنث وكم ال�ساد�ش

ترفع.
2
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ال�شوؤون العلمية

تعريف النذور ، حكم النذور ودليلها ، اأركان النذور ال�سابع
امللتزم  ركن  كل  و�سروط  املنذر  اأركان   ، ودليلها 

وامللتزم به وال�سيغة.

2

يلزم،حكم الثامن ال  وما  منها  يلزم  ما  وبيان  النذر  اأ�سناف 
نذر املع�سية وحكم النذر بتحرمي املباح

2

بيان الواجب يف النذر املطلق ، حكم النذر بامل�سي ايل التا�سع
بيت الله احلرام.

2

حكم النذور بامل�سي اإىل م�سجد النبي �سلى الله عليه العا�سر
و�سلم اأو امل�سجد االأق�سي ، وهو يريد ال�سالة فيه، اأو 

امل�ساجد التي يرجي فيها ف�سل زائد .

2

حكم من نذر ذبح ابنه يف مقام اإبراهيم ، حكم من نذر احلادي ع�سر
ماله كله ، اأو جله يف �سبيل الله ، اأو يف اأعمال الرب ، 

لزيد من النا�ش. 

2

2حكم نذر غري املقدور عليه.الثاين ع�سر
24جمموع  ال�ساعات

املراجع:
1/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين. 
2/ ال�سرح ال�سغري - الدردير. 

3/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد.  
4/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ.د. وهبة الزحيلي .

5/ الفقه املالكي واأدلته - احلبيب بن طاهر .
6/ الذخرية يف فروع املالكية - القرايف.

7/ املجموع - النووي .
8/ املغني - ابن قدامة .

9/ بلغة ال�سالك - االإمام ال�ساوي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 619ال�ساد�سفقه االختالف

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
من  ومناذج  واآدابه  و�سوابطه  باالختالف  التعريف  يتناول  املقرر   هذا   
اختالف ال�سلف ال�سالح ، ومناذج من الق�سايا الع�سرية التي وقع فيها االختالف 
ودرا�سة هذا املقرر يدعو امل�سلمني عامة والدعاة اإىل اال�سالم والعاملني له خا�سة اإىل 
االحتاد واالألفة والت�سامن واجتماع القلوب والتئام ال�سفوف ، والتحذير من التفرقة 

والتعادي الظاهر والتباغ�ش الباطن .
اأهداف املقرر:

1/ تاأهيل الطالب من فهم االختالف الفقهي واأ�سبابه .
2/ تو�سيح ا�سباب الوحدة بني امل�سلمني .

3/ بيان فوائد درا�سة فقه االختالف .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
واالختالف، االأول اخلالف  بني  اخلالف،الفرق  تعريف 

وال�سقاق  واجلدل  اخلالف  وبني  واملخالفة  واخلالف 
واملناظرة و�سروطها واآفاتها

2

اأنواع االختالف ، واأدب االختالف ال�سائغ و�سوابطه الثاين
العامة عند ال�سلف

2

، الثالث اللغة  يف   ، املذهب  اأ�سول  يف  االختالف:  اأ�سباب 
يف رواية ال�سنن ،يف قواعد الرتجيح عند التعار�ش ، 

التفاوت يف فهم ال�سريعة ، واختالف البيئات .

2
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ال�شوؤون العلمية

الوحدة هي االأ�سل ، مناذج من اختالف ال�سحابة يف الرابع
حياة النبي �سلى الله عليه و�سلم وبعد مماته

2

وحبهم اخلام�ش عنهم  الله  ر�سي  ال�سحابة  اأدب  من  مناذج 
لبع�سهم بع�سا مهما اختلفوا .

2

2 مناذج من اختالف واأدب التابعني وتابعيهم .ال�ساد�ش
واأ�سرار ال�سابع  ، االأربعة  االأئمة  واأدب  اختالف  من  مناذج 

التع�سب املذهبي ، واالآثار والبيئة واالختالف .
2

من اأدب اخلالف يف اال�سالم : االن�ساف ، ت�سويب الثامن
 ، باالآخر  الظن  اإح�سان   ، املخطئ  وتخطئة  امل�سيب 
العمل فيما عليه االتفاق ، االإعذار يف اخلالف املعترب، 
باأدب  االلتزام   ، اأمكن  ما  اخلالف   مواطن  حتا�سي 

احلوار و�سرائط املناظرة .

2

حول �سرح وفوائد حديث :)�ستفرتق اأمتي اإىل ثالث التا�سع
و�سبعني فرقة( .

2

احلاكم العا�سر تن�سيب  كيفية   : خالفية  فقهية  ق�سايا 
وتنفيذية،  برملانية  مهام  املراأة  وتويل  اليوم،  امل�سلم 
والت�سوير،  والغناء،  واملو�سيقى  احلجاب  وق�سايا 

واالنتخابات.

2

من عوامل دعم اخلالف : اجلهل ، اختالف االأولويات ، احلادي ع�سر
النظرة اجلزئية ، التع�سب املذهبي ، النظرة ال�سيا�سية ، 
الواقع االقت�سادي ، االأهواء ال�سخ�سية ، �سعف الوازع 

الديني ، غياب �سمول الروؤية وعدم احرتام االآخر.

2

من عوامل وحدة االأمة : وحدة املعبود ، وحدة الوجهة ، الثاين ع�سر
االعت�سام بالكتاب وال�سنة ، وال�سورى ، وا�ستمرار احلوار 

باحل�سنى ، اإدراك اأهمية الوحدة وخطورة اخلالف .

2

24جمموع  ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ بني التفرق املذموم واالختالف امل�سروع - د. القر�ساوي.

2/ اأ�سباب االختالف بني الفقهاء - عبدالله بن عبد املح�سن الرتكي .
3/ االإن�ساف - البطليو�سي .

4/ حما�سرات يف اخلالف - علي اخلن .
5/ اآداب االختالف - د. طه جابر العلواين .

6/ رفع املالم عن االأئمة االأعالم - البن تيمية .
7/ كيف نتعامل مع الرتاث والتمذهب واالختالف - د. يو�سف القر�ساوي .

8/ فقه االختالف مبادئه و�سوابطه- د. حممد اأني�ش م�سطفى اخلليل .
9/ اأ�سباب االختالف يف الفروع الفقهية - د. حمد ال�ساعدي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 620ال�ساد�سال�سيا�سة ال�سرعية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
لبناء  الد�ستورية  والنظم  ال�سرعية  بال�سيا�سة  التعريف  يتناول  املقرر  هذا   
الدولة االإ�سالمية ، واالأ�ساليب التي من خاللها يتم تن�سيب احلاكم ، وبيان م�سادر 
نظام  وبيان   ، ال�سيا�سي  بالنظام  املتعلقة  الكلية  القواعد  وذكر  ال�سيا�سي  الت�سريع 

االنتخابات يف ال�سودان ، واأحكام فقه التعامل من غري امل�سلمني .
اأهداف املقرر:

1. التعريف بعلم ال�سيا�سة ال�سرعية ومفهومها.
2. تزويد الطالب باأ�سول ال�سيا�سة ال�سرعية ومقا�سدها وقواعدها الكلية.

3. ربط الواقع املعا�سر بالكتاب وال�سنة للجمع بني االأ�سالة واملعا�سرة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
يف االأول وال�سلطة  واحلكم  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تعريف 

املمار�سة  وحكم  بينها  واملقارنة  اال�سطالح   و  اللغة 
ال�سيا�سية واأهميتها

2

وظائفها الثاين  ، اإقامتها  حكم  تعريفها،  االإ�سالمية  الدولة 
وواجباتها

2

ال�سلطة فى الدولة االإ�سالمية: تعريفها، انواعها ، مبدا الثالث
الف�سل بني ال�سلطات فى النظام االإ�سالمي والغربى

2

اأنواعها، الرابع تعريفها،  االإ�سالمية،  الدولة  فى  الواليات 
�سروط توليتها

2
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ال�شوؤون العلمية

احلاكم  امل�سلم تعريفه، حكم تن�سيبه، �سروطه، طرق اخلام�ش
توليته، حكم والية املراأة للحكم والق�ساء  وحكم والية 

غري امل�سلم للحكم والق�ساء

2

ال�سرع-ال�ساد�ش الدين-حتكيم  حرا�سة  احلاكم:  واجبات 
�سيا�سة للدنيا بالدين-ب�سط احلريات-اإقامة العدل

2

ال�سورى :تعريفها، حكمها، اأنواعها، اإلزامها ، جمالها ال�سابع
، جماالت اإعمال راأي االإمام ، مقارنتها بالدميقراطية 

2

مقارنة الثامن تعريفها-حكمها-اأنواعها-اأحكامها-  البيعة: 
بني البيعة واالإنتخابات

2

بذلها- التا�سع حكمها-�سرائط  :تعريفها-  املنا�سحة 
 : ال�سرعية  ال�سيا�سة  فقه  مرتكزات  م�سروعيتها 
)فقه الن�سو�ش يف �سوء املقا�سد ، فقه الواقع ،فقه 

املوازنات ، فقه الالأولويات، فقه التغري (

2

2م�سادر الت�سريع ال�سيا�سي وقواعدها الكليةالعا�سر
،اإدارتها احلادي ع�سر طرقها   ، اأنواعها   – حكمها  االإنتخابات 

وت�سريعاتها يف ال�سودان 
2

االإ�سالمية الثاين ع�سر الدولة  يف  امل�سلمني  غري  مع  التعامل  فقه 
)احلقوق والواجبات(

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ ال�سيا�سة ال�سرعية - ابن تيمية.
2/ نظام احلكم يف االإ�سالم - عبد القدمي زلوم.

3/ االأحكام ال�سلطانية - املا وردى.
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ال�شوؤون العلمية

4/ االأحكام ال�سلطانية - الفراء .
5/ معامل القربة يف اأحكام احل�سبة - ابن االأخوة التون�سي .  

6/ فقه الدولة امل�سلمة - د. يو�سف القر�ساوي.
7/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي .
8/نظام احلكم يف االإ�سالم - تقي الدين النبهان .

9/ نظام احلكم يف االإ�سالم - د. عبد احلميد متويل .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

103ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 721ال�سابعفقه املرياث )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول علم املواريث ببيان اأهميته وم�ستنده يف ال�سريعة االإ�سالمية   
بالرتكة  املتعلقة  احلقوق  وبيان   ، االإ�سالم  قبل  االإرث  من  اجلاهلية  موقف  وبيان 
وترتيبها واأركان واأ�سباب و�سروط االإرث وحاالته وموانعه ، وتق�سيم املواريث على 
اأ�سحابها وتطبيق حل امل�سائل الفر�سية عليها وبيان اأنواع احلجب واأ�سول امل�سائل  

وت�سحيحها بالتطبيق .
اأهداف املقرر:

1ـ اأعداد الطالب ملعرفة اأحكام املواريث وتق�سيم الرتكات .
2ـ تعريف الطالب على احلكمة من ت�سريع املرياث .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع

فى االأول وم�ستنده  اأهميته  وبيان  الفرائ�ش  علم  تعريف 
فى  عليه  ماكان  مع  ومقارنتة  االإ�سالمية  ال�سريعة 

اجلاهلية.

2

2احلقوق املتعلقة بالرتكة وترتيبها واأركان املرياث.الثاين
2اأ�سباب االرث و�سروط موانعه.الثالث
و�سروط الرابع الزوجني  توريث  الفرو�ش-  اأ�سحاب 

توارثهما- تطبيقاته .
2

2توريث البنت وبنت االإبن – تطبيقاته.اخلام�ش
2حاالت مرياث االأب واالأم – تطبيقاته.ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

2حاالت مرياث االأوالد الأم  )االأخ واالأخت الأم (.ال�سابع
– تطبيقاته. واالأخت الثامن ال�سقيقة  حاالت مرياث االأخت 

الأب - تطبيقاته .
2

2حاالت مرياث االأخت الأب و تطبيقاته.التا�سع
2حاالت مرياث اجلدة و تطبيقاته.العا�سر

االأخوة احلادي ع�سر مع  اجلد  مرياث   - اجلد  مرياث  حاالت 
واالأخوات االأ�سقاء الأب ، و تطبيقاته.

2

ت�سحيحها- الثاين ع�سر امل�سائل  اأ�سول   - واحلرمان  احلجب 
تطبيقاته.

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

املرياث فى ال�سريعة االإ�سالمية  - ال�سيخ حممد علي ال�سابوين.  /1
اأحكام الرتكات واملواريث - االإمام حممد اأبو زهرة  /2

املرياث والو�سية فى االإ�سالم - د. زكريا الربدي�سي .  /3
املرياث - اأ.د ال�سديق حممد االأمني ال�سرير .   /4

العذب الفائ�ش �سرح عمدة الفار�ش - اإبراهيم بن عبد الله الفر�سي .  /5
�سرح الرحبي - ال�سبط املارديني .  /6

فقه االأ�سرة - د. زكريا الربي .   /7
املرياث - د. معاوية ح�سن املهدي .  /8

�سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1991م "املرياث" - د. اأحمد حممد عبد   /9
املجيد.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 722ال�سابعاأ�سول الفقه )6(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )5(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  االجتهاد والتقليد والتلفيق من خالل بيان املق�سود بهما   

وبيان اأق�سامهما واأنواعهما واأحكامهما .
اأهداف املقرر:

االأحكام  ملعرفة  ذهنيًا  وتهيئته  االأ�سول  علم  مباحث  ببع�ش  الطالب  تعريف   -1
ال�سرعية. 

2- تدريب الطالب على فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها.  
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع 
2االجتهاد تعريفه، دليل م�سروعيته وحكمه، وحكمته.االول 
باأعتبار مابذل الثاين اأق�سام االجتهاد ، تق�سيمات االجتهاد 

من جهد، باإعتبار املجتهد، حمله ، وباإعتبار مو�سوعه، 
اجتهاد فردى، اجتهاد جماعي.

2

2�سروط االجتهاد وجماله.الثالث 
2خلو الع�سر من املجتهدين وجتزوؤ  االجتهاد.الرابع 

التخريج اخلام�ش  م�ستقل-  غري  م�ستقل-  االجتهاد:  مراتب 
على املذاهب.

2

2االإ�سابة واخلطاأ يف االجتهاد عند الفقهاء.ال�ساد�ش 
2التفوي�ش يف االجتهاد- نق�ش االجتهاد.ال�سابع 
2تعدد قول املجتهد- تغري اجتهاده.الثامن 

2تغري االأحكام بتغري الزمان.التا�سع 
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ال�شوؤون العلمية

2التقليد تعريفه، اأنواعه، الفرق بينه وبني االإتباع.العا�سر 
2م�سائل واأحكام التقليد.احلادي ع�سر 

2التلفيق : تعريفه، اأنواعه، حكمه.الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

املراجع 
1/ نهاية ال�سوؤل �سرح منهاج االأ�سول - اال�سنوى .

2/االإحكام فى اأ�سول االأحكام - االآمدي .
3/ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول فخر االإ�سالم - البزدوى .
4/الوجيز اأ�سول الفقه االإ�سالمى - اأ.د.وهبة الزحيلى.

5/اأ�سول الفقه - حممد اأبى النور زهري .
6/املوافقا - ال�ساطبي .

7/امل�ست�سفى - الغزايل .
8/ار�ساد الفحول - االإمام ال�سوكاين .

9/البحراملحيط يف اأ�سول الفقه - الزرك�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 723ال�سابعالفقه املقارن )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
امل�ساألة  اإىل  النظر  كيفية  يف  تدريبه  على  كثريًا  الطالب  ي�ساعد  املقرر  هذا   
الفقهية الواحدة من اأكرث من زاوية اأو منظور حينما يطلع على اآراء الفقهاء واأدلتهم 
ويقارن بينها ،  حيث تناول هذا املقرر عدة م�سائل فقهية على �سبيل املثال ولي�ش 

احل�سر لكي تدر�ش باملقارنة بني املذاهب.
اأهداف املقرر:

تب�سري الطالب باأ�سباب االختالف بني العلماء.  -1
�سببًا  كانت  التي  االأ�سولية  القواعد  ا�ستنباط  يف  الطالب  قدرات  تنمية   -2

لالختالف. 
تنمية ملكة القدرة على الرتجيح بني اأراء الفقهاء .  -3

كيفية  على  وتدريبه  فيها  املختلف  الفقهية  امل�سائل  من  الطالب  ح�سيلة  زيادة   -4
الو�سول اإىل اجلمع بني االأراء ما اأمكن .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع 

الو�سوء، حكم االول  اإناء  يف  اإدخالهما  قبل  اليدين  غ�سل 
املاء اإذا خالطته جنا�سة ومل تغري اأحد اأو�سافه الثالثة، 

حكم طهارة املراأة ب�سور الرجل وعك�سه.

2

توقيت امل�سح على اخلفني، حتديد املحل املم�سوح من اخلف،النوم الثاين
واإبطاله للو�سوء، حكم نق�ش الو�سوء مب�ش الذكر. 

2

حكم الثالث   ، بالتيمم  االأيدي  من  مب�سحه  املاأمور  احلد 
امل�سم�سة واال�ستن�ساق يف الغ�سل.

2
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ال�شوؤون العلمية

قبل الرابع  من  اخلارج  الدم  يف  والكدرة  ال�سفرة  حكم 
اإذا متادى بها الدم، حكم  املراأة ، حكم امل�ستحا�سة 
مرات  عدد  منها.  ي�ستباح  وما  احلائ�ش  مبا�سرة 

غ�سل امل�ستحا�سة. 

2

حكم اخلام�ش  امليتة،  بجلد  االنتفاع  حكم  النجا�سة  اإزالة  حكم 
املني، حكم ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها للغائط والبول

2

يقوله ال�ساد�ش  ما  ال�سبح،  اأذان  وقت  الع�سر،  وقت  اآخر 
فيها  ال�سالة  جتوز  التي  لالأذان،املوا�سع  ال�سامع 

والتي الجتوز وحكم ال�سالة داخل الكعبة.

2

القراءة الواجبة يف ال�سالة، حكم رفع اليدين يف ال�سالة ال�سابع 
وموا�سعها، هيئة اجللو�ش يف ال�سالة، موا�سع �سجود 

ال�سهو، و�سجود ال�سهو ملو�سع ال�سك .

2

حكم �سالة اجلماعة، حكم اإعادة �سالة اجلماعة ملن الثامن 
�سالها، كيفية �سالة الفائتة للم�سبوق.

2

ال�سفر، وقت اجلمعة، �سفة التا�سع  ال�سالة يف  حكم ق�سر 
�سالة  �سيغة  الفجر  ركعتي  يف  امل�ستحبة  القراءة 

الك�سوف و�سيغة القراءة فيها.

2

النية العا�سر  وقت  ومائة،  ع�سرين  عن  زاد  فيما  االإبل  زكاة 
لل�سوم، طريق اخلرب يف روؤية هالل رم�سان وعدد 

املخربين، القول يف احلجامة لل�سائم. 

2

القول يف القى لل�سائم، حكم �سوم يوم عرفة، حكم احلادي ع�سر 
اعتكاف املراأة . 

2

كان الثاين ع�سر  من  حكم   ، راأ�سه  وتغطية  املحرم  تطليق  حكم 
حمرمًا واأكل من �سيد �سائده حالل.

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - اإبن ر�سد احلفيد .

2/ املغنى - اإبن قدامه .
3/ الذخرية يف فروع املالكية - القرايف .

4/ املب�سوط - االإمام ال�سرخ�سي.
5/ املجموع - االأمام النووى .

6/ الكتاب يف تخريج الفروع على االأ�سول - البدخ�سي .
7/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 724ال�سابعاأثر القواعد االأ�سولية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف بالقواعد االأ�سولية واأهميتها والفرق بينها وبني   
وتابعي  والتابعني  وال�سحابة  النبوة  عهد  وتطورها يف  ون�ساأتها   ، الفقهية  القواعد 
الفروع  تبنى  الفقه حيث  اأ�سول  لعلم  التطبيقي  املقرر يعترب اجلانب  التابعني وهذا 
الفقهية على االأ�سول والقواعد التي تو�سل اإليها العلماء من خالل درا�ستهم النظرية 
وامل�سرتك  واخلا�ش  والعام  :املفهوم  اأبواب  خالل  من  ذلك  بني  وقد  الفقه  الأ�سول 
واملطلق واملقيد وداللة االأمر والنهي وما يتعلق بهما من اأحكام وغريها من امل�سائل.

اأهداف املقرر:
معرفة اأثر القواعد االأ�سولية والتعرف على اختالفات الفقهاء.  -1

تقوية ملكه الفهم واال�ستنباط عند الطالب.  -2
الوقوف على �سمول ال�سريعة االإ�سالمية و�سالحيتها لكل زمان ومكان واإظهار   -3

اأن للفروع قواعد كلية ت�سبطها.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
بينها االول  والفرق  االأ�سولية،  والقواعد  باالأثر،  التعريف 

وبني القواعد الفقهية وال�سابط الفقهي، وبيان اأهمية 
درا�ستها والفائدة منها.

2

النبوي، الثاين العهد  يف  االأ�سولية  القاعدة  وتطور  ن�ساأة 
واأبرز  التابعني،  وتابعي  والتابعني،  ال�سحابة،  وعهد 

امل�سنفات التي األفت فيها.

2
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ال�شوؤون العلمية

كيفية بناء القواعد االأ�سولية عند احلنفية وال�سافعية، الثالث 
والفرق بني التق�سيمني. 

2

املطلق علي الرابع  العام واخلا�ش، واأثر حمل  اأثر تعار�ش 
املقيد. 

2

2اأثر اال�سرتاك، واأثر مفهوم املخالفة.اخلام�ش 
اأثر االختالف يف دالالت االأمر: )موجب االأمر، الفور، ال�ساد�ش 

التكرار(.
2

2اأثر داللة النهي )اقت�ساء النهي الف�ساد اأو البطالن( ال�سابع 
االختالف الثامن  واأثر  ال�ساذة،  القراءة  االختالف يف  ثر  اأ 

يف احلديث املر�سل.
2

اأثر خرب الواحد اإذا خالف )القيا�ش، ما تعم به البلوى، التا�سع 
عمل الراوي( 

2

2اأثر االختالف يف جمال القيا�ش وم�سالك العلة.العا�سر 
2اأثر االختالف يف قول ال�سحابي واال�ست�سحاب. احلادي ع�سر 

2اأثر االختالف يف �سد الذرائع وعمل اأهل املدينة.الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1- �سلم والو�سول لبناء الفروع على االأ�سول - ال�سريف التلم�ساين.

2- التمهيد يف تخريج الفروع على االأ�سول - اال�سنوي .
3- تخريج الفروع على االأ�سول - للزجناين .

4- اأ ثر االختالف يف القواعد االأ�سولية - اخلن .
5- ك�سف اال�سرار - للبزدوى.

6- ميزان االأ�سول - ال�سمرقندى.
7- الو�سول اإىل قواعد االأ�سول - للتمرتا�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 725ال�سابعالقواعد الفقهية ال�سغرى

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
القواعد الفقهية الكربىالفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول القواعد الفقهية ال�سغرى التي يتفرع عنها فرعان فاأكرث   
اأوبابني وهذا املقرر ي�سبط امل�سائل املنت�سرة وي�سم بع�سها  وتكون خمت�سة بباب 

اإىل بع�ش يف �سلك واحد مما يعطي الفقيه ت�سورا وا�سحا عن هذه الفروع .
اأهداف املقرر:

1- تعريف الطالب بالقواعد الفقهية ال�سغرى واأهميتها وتاأ�سيلها واأمثلتها  .
2- الوقوف على جهود العلماء يف تقعيد القواعد الفقهية وحتديد ال�سوابط اجلزئية. 
3- اال�ستعانة بقواعد الفقه على التعرف على حكم اجلزئيات وامل�سائل الفقهية .

4- تنمية القدرات يف تفعيل القواعد وال�سوابط للفقه االإ�سالمي.
5- تنمية القدرات يف تطبيق القواعد وال�سوابط يف امل�سائل الفقهية املعا�سرة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع

– االول  التبعية  – اأ�سباب  القاعدة  – معنى  تابع  التابع 
االأدلة على هذه القاعدة .

2

القواعد املتفرعة عن قاعدة التابع تابع وهي )من ملك الثاين
�سيئًا ملك ماهو من �سروراته – التابع ال يفرد باحلكم 
– اإذا �سقط االأ�سل �سقط الفرع- قد يثبت الفرع دون 

االأ�سل- يغتفر يف التوابع ماال يغتفر يف غريها.

2

- الثالث  القاعدة  معنى   - الن�ش  مورد  يف  لالجتهاد  م�ساغ  ال 
  - مبثله  ينق�ش  ال  االجتهاد   - القاعدة  على  املبنية  الفروع 
معنى القاعدة - االأدلة على القاعدة - الفروع املبنية عليها. 

2
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ال�شوؤون العلمية

ماحرم اأخذه حرم اإعطاءه – معنى القاعدة – الدليل الرابع 
االأ�سل  تعذر  – اإذا  عليها  املبنية  – الفروع  عليها 

ي�سار اإىل البدل . 

2

اخلراج اخلام�ش   - بامل�سلحة  منوط   الرعية  على  الت�سرف 
بال�سمان. 

2

2الغرم بالغنم – اجلواز ال�سرعي ينايف ال�سمان  . ال�ساد�ش 
اليجوز الأحد اأن يت�سرف يف ملك الغري بال اإذن – ال�سابع 

ي�ساف الفعل اإىل الفاعل ال االآمر ما مل يكن جمربًا .
2

2الثابت بالربهان كالثابت بالعيان - ال�ساقط ال يعود . الثامن 
االجمايل التا�سع  املعنى   ، اإهماله  من  اأوىل  الكالم  اإعمال 

للقاعدة واالأدلة عليها.
2

2موا�سلة القواعد املندرجة حتتها وتطبيقاتها الفقهيةالعا�سر 
-ماثبت احلادي ع�سر  الذات   تبدل  مقام  قائم   امللك  �سبب  تبدل 

بال�سرع مقدم على ماثبت  بال�سرط. 
2

املعلق بال�سرط يجب ثبوته عند ثبوت ال�سرط – يلزم الثاين ع�سر 
مراعاة ال�سرط بقدر االإمكان . 

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/االأ�سباه والنظائر - ال�سيوطى .
2/القواعد االأ�سولية بني االأ�سالة و التوجيه - الدكتور حممد بكر ا�سماعيل .

3/ مو�سوعة القواعد الفقهية - الدكتور حممد �سدقي البورنو.
4/ القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها- الدكتور �سالح بن غامن ال�سدالنز

5/ املمتع يف القواعد الفقهية - الدكتور م�سلم بن حممد الدو�سري.
6/ اال�سباه والنظائر - ابن جنيم امل�سري.

7/ القواعد الفقهية - د.عبد العزيز حممد عزام .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 726ال�سابععلم املنطق

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف باملنطق وبيان مو�سوعه وفائدته ون�ساأته ومعانيه   
 ، واأق�سامه  واال�ستقراء  و�سروبه   القيا�ش  واأق�سام   ، واأحكامه  وق�ساياه  وكلياته 

والتحليل والرتكيب  والتمثيل.
اأهداف املقرر:

1. توجيه الطالب ل�سلوك املنهج القومي يف التفكري .
2. تعريف الطالب باالأ�سياء على وجهها ال�سحيح. 

3. ع�سمة الذهن من التفكري اخلطاأ.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2تعربف املنطق ومو�سوعه وفائدته ون�ساأته وتطورهاالول 
وت�سديق( الثاين )ت�سور  واأنواعه  احلادث  العلم  تعربف 

وتق�سيم العلم اإىل �سروري ونظري
2

كلي الثالث  اإىل  وتق�سيمها  املعاين  )تعريف  املعاين  مباحث 
وجزئي(

2

الكليات اخلم�ش وبيان وجه احل�سر فيها ، واملعرفات الرابع 
واأق�سام املعرف اإىل )حد ولفظ ور�سم(

2

2الق�سايا واأحكامها )تعريف الق�سية واأق�سامها(اخلام�ش 
2التناق�ش تعريفه واأق�سامه واأنواع العك�شال�ساد�ش 

2القيا�ش)تعريفه وتق�سيمه اإىل اقرتاين وا�ستثنائي(ال�سابع 
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ال�شوؤون العلمية

2�سروب القيا�ش : االأ�سكال و�سروطها )ال�سكل االأول(الثامن 
2�سروب القيا�ش : االأ�سكال و�سروطها )ال�سكل الثاين(التا�سع 
2اال�ستقراء  واأق�سامه ومراحله العا�سر 

واأق�سام احلادي ع�سر  بينهما  والفرق  تعريفهما  والرتكيب  التحليل 
الرتكيب

2

التمثيل الثاين ع�سر  واأنوعه والفرق بني  واأركانه  )تعريفه  التمثيل 
والقيا�ش(

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ �سوابط املعرفة - الدكتور هبنكة امليداين .
2/ معيار العلم - االإمام الغزايل .

3/ ال�سلم يف املنطق و�سروحه - �سهاب الدين حمد بن عبد الفتاح امللوي .
4/ املر�سد ال�سليم يف املنطق احلديث والقدمي - د. عو�ش جاد حجازي .

5/ علم املنطق - االأ�ستاذ اأحمد عبده خري الله .
6/ اال�ستقراء - اإبراهيم جمال الدين .

7/ جتديد علم املنطق يف �سرح اخلبي�سي على التهذيب - عبد املتعال ال�سعيدي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 727ال�سابعاخلطابــــــــــة

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول تعريف اخلطابة واأركانها وعوامل درا�سة جناح اخلطابة   

وحتليل اخلطبة ومميزاتها .
اأهداف املقرر:

1/ ربط املادة باأ�سولها االإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة.
2/ اأن يتمكن الطالب من معرفة االأ�س�ش العلمية التي تقوم عليها اخلطبة.

3/ اأن يعرف االأ�سلوب االأدبي كيفية التاأثري يف املخاطب واأقناعه بالغر�ش املطلوب.
4/ اأن ينمو ذوق الطالب باالطالع على اأنواع خمتلفة من اخلطب البليغة.

5/ غر�ش القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ش الطالب.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع
2تعريف اخلطابة وحتديد عنا�سرهااالأول

2اأركان اخلطبةالثاين 
2عوامل جناح اخلطبةالثالث

2درا�سة االأ�سلوب االأدبي للخطبة )االألفاظ واملعاين(الرابع 
2اأهمية ح�سن االإلقاء يف اخلطبة و�سفات اخلطيب الناجحاخلام�ش 
2اخلطابة يف اجلاهليةال�ساد�ش

2اخلطابة يف ع�سر �سدر االإ�سالم وع�سر بني اأميةال�سابع
2اخلطابة يف الع�سر العبا�سيالثامن

2مميزات اخلطبة ال�سيا�سية واخلطبة احلربية التا�سع
2حتليل خطبتني من الع�سر اجلاهليالعا�سر
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ال�شوؤون العلمية

2حتليل خطبتني من ع�سر �سدر االإ�سالماحلادي ع�سر
حتليل خطبتني من الع�سر االموي – حتليل خطبتني الثاين ع�سر

من الع�سر العبا�سي
2

24جمموع ال�ساعــــات
املراجع:

1/ اخلطابة واإعداد اخلطيب - �سلبي .
2/ اخلطابة - االإمام اأبو زهرة.

3/ فن اخلطابة - علي حمفوظ .
4/ جمهرة خطب العرب - اأحمد زكي �سفوت

5/ اخلطابة: تاريخها وقواعدها واأدبها - ح�سني جمعة العاليل .
6/ اخلطابة عند العرب - رامي منري .

 7/ جمموعة خطب االأئمة واالأعالم .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 728ال�سابعفقه النوازل

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف بفقه النوازل من خالل ت�سليط ال�سوء على مبادئه   
الع�سرة واأهميته واأنواع و�سوابط وم�سادر فقه النوازل  من خالل نوازل الطهارة 
وفق  لها  اأحكام  واإعطاء  والطب  االأ�سرة  ونوازل  واجلنايات  واملعامالت  والعبادات 

ميزان ال�سرع .
اأهداف املقرر:

1- الوقوف على جهود العلماء والباحثني يف فقه النوازل .
2- بيان عظمة االإ�سالم ومرونته و�سالحيته لكل زمان ومكان ، ومواكبته للق�سايا امل�ستجدة.
3- التعرف على ماجد من امل�سائل والنوازل الفقهية وحكمها ال�سرعي موؤيدا بالدليل. 

4- اال�سهام فى تكوين امللكة الفقهية التي تعني على االجتهاديف ق�سايا النوازل.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع اال�سبوع 
2مقدمة عن فقه النوازل ت�سمل املبادئ الع�سرة. االول 
اأنواع النوازل ،خطوات الثاين اأهمية درا�سة فقه النوازل، 

منهج درا�سة النازلة. . 
2

فقه الثالث  فى  االجتهاد  �سوابط  النازلة،  جمتهد  �سروط 
النوازل ،م�سادر فقه النوازل.

2

االأ�سنان الرابع  تركيب  اجلاف،  التنظيف  الطهارة:  نوازل 
ال�سناعية، طالء االأظافر، تنقية املياه. ال�سحية. 

2
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ال�شوؤون العلمية

نوازل ال�سالة: حتديد جهة القبلة باالأجهزة احلديثة، اخلام�ش 
عرب  االإمام  متابعة  والطائرة،  ال�سفينة  يف  ال�سالة 
و�سائل االإعالم، ترك ح�سور �سالة اجلماعة اأوجمع 

ال�سالة للحاجة.

2

االأموال ال�ساد�ش  زكاة  النقدية،  االأوراق  زكاة  الزكاة:  نوازل 
نهاية  مكافاأة  زكاة  ال�سهري،  الراتب  زكاة  العامة، 

اخلدمة، زكاة املال املحرم، زكاة احلقوق املعنوية، 

2

احلقن ال�سابع  العالجية،  احلقن  العني،  قطرة  ال�سيام:  نوازل 
املغذية الوريدية، بخاخ الربو، منظار املعدة، التربع بالدم 

2

جثة الثامن  للعزاء، حجز  واجللو�ش  النعي  اجلنائز:  نوازل 
امليت من قبل امل�ست�سفى، نقل امليت من بلد اىل اآخر، 

ت�سريح جثث املوتى. 

2

نوازل العقود: بطاقة االإئتمان: تعريفها واأنواعها وحكم التا�سع
كل نوع، تغري قيمة العملة واأثره يف التعامل والديون، 

التعامل بالربا يف دار احلرب ، بنوك احلليب. 

2

اأو العا�سر  حدًا  املقطوع  الع�سو  اإعادة  اجلنايات:  نوازل 
ق�سا�سًا، القتل بال�سقع الكهربائي ،القتل الرحيم. 

2

،عقد احلادي ع�سر  الزواج  قبل  الطبي  :الفح�ش  االأ�سرة  نوازل 
على  ،العقد  املعا�سرة  االت�سال  بو�سائل  الزواج 

احلامل من زنا.

2

نوازل الطب :جراحة التجميل ،عملية رتق غ�ساء البكارة الثاين ع�سر 
ممار�سة  ال�سناعي،  ،التلقيح  اغت�ساب  اأو  زنى  من 

الطبيب لعملية االإجها�ش، عزل مري�ش االإيدز.

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ فقه النوازل )ق�سايا فقهيه معا�سرة( - د.بكر عبد الله اأبو زيد.

2/ فقه النوازل يف العبادات - د.خالد بن على امل�سيقح .
3/ فقه النوازل جلنة اإعداد املناهج باجلامعة االأمريكية املفتوحة.

4/ م�ستجدات فقهية يف ق�سايا الزواج والطالق - اأ�سامة عمر �سليمان االأ�سقر .
5/ فقه النوازل - اجليزاين  .

6/ جملة الفقه االإ�سالمي التابعة ملنظمة املوؤمتر اال�سالمي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 729ال�سابعفقه اجلنايات

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول التعريف بالفقه اجلنائي واجلرمية والفرق بني احلدود   
والق�سا�ش والتعازير وبيان اأحكام  اجلناية يف النف�ش وفيما دون النف�ش ، وبيان 
اأحكام القتل والق�سا�ش والدية وبيان اأحكام الق�سامة وبيان احكام احلدود والردة 

والزنا والقذف وال�سرقة واحلرابة وبيان عقوبة الزنديق وال�ساحر. 
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب بالفقه اجلنائي ومو�سوعاته ومنهج ال�سريعة يف معاجلة اجلرمية.
2. الوقوف على اأحكام احلدود والق�سا�ش يف الفقه االإ�سالمي. 
3. اإبراز مدى متيز ال�سريعة االإ�سالمية على القوانني الو�سعية .

4. التعرف على االأحكام ال�سرعية املتعلقة بفقه اجلنايات .
5. كيفية التعامل مع الكتب الفقهية القدمية يف م�سائل احلدود واجلنايات. 

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

باجلناية االأول التعريف  اأ�سوله،   ، اجلنائي  الفقه  تعريف 
احلدود  بني  الفرق   ، اجلرائم  اأق�سام   ، واجلرمية 

والق�سا�ش والتعازير .

2

اجلراح وال�سجاج: تعريفهما ، واأنواعهما ، وحكمهما، الثاين
وطرق اإثباتهما وعقوبتهما .

2

اإبانة االأع�ساء : تعريفها ، ومايرتتب عليها وعقوبتها . الثالث
وال�سراية : تعريفها ، واأحكامها .

2
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ال�شوؤون العلمية

القتل :تعريفه وحكمه واأنواعه، طرق اإثباتهو عقوبته الرابع
يف املذاهب االأربعة.

2

النف�ش اخلام�ش على  اجلناية  يف  واأحكامه  تعريفه  الق�سا�ش 
وفيما دونها و�سروطه وم�سقطاته .

2

الدية : تعريفها واأنواع الدية على النف�ش  ومقاديرها، ال�ساد�ش
يف  واأحكامهما  العدل  وحكومة  االأر�ش  ومقادير 

املذاهب االأربعة .

2

الق�سامة:تعريفها  م�سروعيتها ، و�سروطها واأحكامها ال�سابع
يف املذاهب االأربعة .

2

اإثباتها الثامن وطرق  و�سروطها  تعريفها   : الردة  حد 
تعريفه   : البغي  .وحد  املرتدين  واأحكام  وعقوبتها 

واأق�سامه و�سروطه وعقوبته .

2

واأ�سناف التا�سع اإثباته  تعريفه و�سروطه وطرق   : الزنا  حد 
الزناة وعقوبتهم، و م�سقطات العقوبة 

2

اإثباته العا�سر وطرق  و�سروطه  واأركانه  تعريفه  القذف:  حد 
تعريفه    : اخلمر  �سرب  .حد  وم�سقطاته  وعقوبته 

وموجبه. .. و�سروطه وطرق اإثباته وعقوبته .

2

املال احلادي ع�سر و�سروط  و�سروطها  تعريفها   : ال�سرقة  حد 
امل�سروق و�سفة ال�سارق الذي يجب اإقامة احلد عليه 

وطرق اإثبات جرمية ال�سرقة وعقوبتها وم�سقطاتها .

2

حد احلرابة : تعريفها و�سروطها وعقوبتها وم�سقطاتها الثاين ع�سر
يف املذاهب االأربعة ، وعقوبة الزنديق وال�ساحر .

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/بداية املجتهد ونهاية املقت�سد . ابن ر�سد .

2/الفقه االإ�سالمي واأدلته .اأ.د. وهبة الزحيلي .
3/الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي مقارنًا بالقانون الو�سعي . عبد القادر عودة.

4/الفقه على املذاهب االأربعة .عبد الرحمن اجلزيري .
5/الفقه اجلنائي يف ال�سرع االإ�سالمي . د. حممد عبد القادر اأبو فار�ش .

6/املجموع . النووي .
7/ املغني . ابن قدامة .

8/ املب�سوط . االإمام ال�سرخ�سي .
9/ الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي . عبداخلالق النواوي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 830الثامناأ�سول الفقه )7(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
ا�سول الفقه )6(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول ماهية الن�سخ ، والفرق بينه وبع�ش االألفاظ ذات ال�سلة ثم   
مو�سوع تعليل االأحكام ، واأخريًا الفتوى وبع�ش اأحكامها ، فهذه املو�سوعات مت�ش 

الواقع املعا�ش للمجتمع ب�سورة مبا�سرة .
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب ببع�ش مباحث علم االأ�سول وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.
2. التعريف باأحكام النا�سخ واملن�سوخ واأثر الن�سخ .
3. التعريف بالفتوى و�سروطها وحكم االمتناع عنها

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

2تعريف الن�سخوبيان ف�سيلة علم النا�سخ واملن�سوخاالأول
2حكم الن�سخ واحلكمة منه واأركانه و�سروطهالثاين
والتقييد، الثالث والتخ�سي�ش  والبداء  الن�سخ  بني  الفرق 

قبل  والن�سخ   - بدل  اإىل  الن�سخ   - الن�سخ  وحمل 
باالأثقل والزيادة  االأخف  ، ون�سخ  الفعل  التمكني من 

على الن�ش

2

2اأنواع الن�سخ يف االأدلة الن�سية وغريهاالرابع
2وجوه الن�سخ يف القراآن الكرمي واأحواله مع التمثيلاخلام�ش
2طرق معرفة النا�سخ واملن�سوخ ، وزمن الن�سخال�ساد�ش

2تعليل االأحكام واأراء العلماء فيهال�سابع
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ال�شوؤون العلمية

اجلمهور الثامن بني  والتخ�سي�ش  الن�سخ  بني  الفرق 
واالأحناف

2

الفتوى تعريفها اأركانها )املفتي ، امل�ستفتى ، امل�ستفتى التا�سع
فيه(

2

2�سروط الفتوى واأ�سبابهاالعا�سر
2االإمتناع عن الفتوى واأحكامهاحلادي ع�سر

2مراجعةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ نهاية ال�سول �سرح مناهج االأ�سول - اال�سنوي .

2/ االإحكام يف اأ�سول االأحكام - االآمدي .
3/ الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ.د. وهبه الزحيلي .

4/ اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري .
5/ اإر�ساد الفحول - االإمام ل�سوكاين .

6/ امل�ست�سفى - الغزايل .
7/ البحر املحيط - الزرك�سي .

8/ رفع احلاجب عن خمت�سر بن احلاجب - ابن ال�سبكي .
9/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 831الثامنفقه املرياث )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
فقه املرياث )1(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وكيفية  ودرجاتها  واأنواعها  الن�سبية  بالع�سبة  التعريف  يتناول  املقرر  هذا   
ذوي  وتوريث  الفرو�ش  اأ�سحاب  على  والرد  بالعول  والتعريف   ، فيها  التوريث 
االأرحام بالتطبيق ، وبيان التوريث بالتقدير كتوريث اخلنثى امل�سكل واحلمل واملفقود 
والغرقى والهدمى واحلرقى وال�سدمى ، وت�سحيح امل�سائل وكيفية التوريث باالإدالء 

باجلهتني ، والتوريث بح�ساب املنا�سخات والتخارج .
اأهداف املقرر:

1- اإعداد الطالب ملعرفة اأحكام املواريث وتق�سيم الرتكات .
2- اإعداد الطالب ملعرفة كيفية اإي�سال احلقوق الأ�سحابها .

3- معرفة �سور االإرث بالتقدير واالحتياط .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
2الع�سبة الن�سبية تعريفها – اأنواعها ، ودرجاتها .االأول
2كيفية توريث الع�سبة الن�سبية.الثاين
2العول ، تعريفه وتطبيقاته.الثالث
2الرد على اأ�سحاب الفرو�ش ، تعريفه ، تطبيقاته.الرابع

2توريث ذوي االأرحام وتطبيقاته.اخلام�ش
2التوريث بالتقدير : توريث اخلنثي م�سكل.ال�ساد�ش

2التوريث بالتقدير : توريث احلمل.ال�سابع
2التوريث بالتقدير : توريث املفقود.الثامن
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ال�شوؤون العلمية

2الغرقى والهدمى واحلرقى وال�سدمى.التا�سع
2ت�سحيح االإنك�سار يف م�سائل املواريث.العا�سر

2االإدالء بجهتني.احلادي ع�سر
2املنا�سخات والتخارج.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. املواريث يف ال�سريعة االإ�سالمية - ال�سيخ حممد علي ال�سابوين .
2. اأحكام الرتكات واملواريث - االإمام حممد اأبو زهرة .

3. املواريث يف ال�سريعة االإ�سالمية - لل�سيخ يا�سني اأحمد اإبراهيم .
4. الي�سري يف اأحكام الفرائ�ش - االأمني احلاج حممد اأحمد .

5. العذب الفائ�ش �سرح عمدة الفار�ش - اإبراهيم بن عبد الله الفر�سي .
6. �سرح الرحبية ل�سبط املارديني .

7. املواريث - اأ.د. االأمني حممد ال�سرير.
8. املرياث - د. معاوية ح�سن املهدي .

9. فقه االأ�سرة - د. زكريا الربي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 832الثامنالفقه املقارن )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
الفقه املقارن )1(الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
الراجح  والقل  الواحدة  امل�ساألة  يف  الفقهاء  اآراء  تبيني  يتناول  املقرر  هذا   
واال�ستنباط  الرتجيح  ملكة  تنمية  اإىل  يوؤدي  مما  املوؤيدات  اأو  الرتجيح  واأ�سباب 
للقواعد الفقهية لدى الطالب مثل وذلك بذكر بع�ش امل�سائل على �سبيل املثال ولي�ش 
احل�سر حتى ي�ستطيع الطالب اأن مييز بني االأقوال ومعرفة الراجح واملرجوح ، بل 

يتدرب اأي�سا على ا�ستخال�ش الدقائق واخلفايا من بني ثنايا الن�سو�ش املختلفة .
اأهداف املقرر:

تب�سري الطالب باأ�سباب االختالف بني العلماء.  -1
تنمية قدرات الطالب يف ا�ستنباط القواعد االأ�سولية التي كانت �سببًا لالختالف.   -2

تنمية ملكة القدرة على الرتجيح بني اأراء الفقهاء .  -3
زيادة ح�سيلة الطالب من امل�سائل الفقهية املختلف فيها وتدريبه على كيفية الو�سول.  -4

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

حكم تكرار الدعوة عند تكرار احلرب ، حكم ما افتتح االأول
امل�سلمون من االأر�ش عنوة وحكم الواجب يف اجلزية 

2

مقدار الثاين  ، الر�ساع  يف  الواحدة  املراأة  �سهادة  قبول 
الر�ساع املحرم 

2

احلامل  الثالث عدة   ، الرجعة  يف  اال�سهاد   ، املحرم  نكاح 
املتوفى عنها زوجها

2

املن�سو�ش الرابع مع  عيوبها  ت�ساوت  اإذا  ال�سحايا  حكم 
عليها يف احلديث ، اآخر زمان الذبح ، حكم الت�سمية 

على الذبيحة

2
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ال�شوؤون العلمية

حكم اأكل اجلارح من ال�سيد ، القول يف جن�ش ال�سباع اخلام�ش
املحرمة ، القول يف ذوات احلافر االأن�سية

2

ما يجوز فيه التفا�سل ، حكم بيع الثمار قبل اأن تزهو، ال�ساد�ش
القول يف بيع و�سرط

2

مثاًل مبثل ال�سابع بالف�سة  والف�سة  بالذهب  الذهب  بيع  حكم 
ويدًا بيد ، القول يف كراء االأر�ش

2

يف الثامن والقول  ال�سفعة  حق  يف   ، احلجام  ك�سب  يف 
امل�سفوع فيه

2

2القول فيمن وجد �سلعته بعينها عند املفل�ش ، التا�سع
حكم العارية ، حكم ا�ستعارة ما ينتفع به امل�ستعري وال العا�سر

�سرر على املعري فيه
2

2حكم �سمان الرهن عند هالكه بيد املرتهناحلادي ع�سر
، الثاين ع�سر املقتول  ويل  عفا  اإذا  القاتل  من  الدية  اأخذ  حكم 

الن�ساب الذي يجب فيه قطع اليد وتقديره
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ بداية املجتهد ونهاية املخت�سر - ابن ر�سد احلفيد .
2/املجموع - االإمام النووي .

3/املغني - ابن قدامه .
4/الذخرية يف فروع املالكية - القرايف .

5/الفقه االإ�سالمي واأدلته  - اأ. د. وهبة الزحيلي .
6/املب�سوط - ال�سرخ�سي.

7/الفقه املالكي واأدلته - احلبيب بن طاهر.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 833الثامناأ�سول الفتيا

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التعريف  باأ�سول الفتيا وامل�سطلحات  ذات ال�سلة والفرق   
بينها وبني الفتيا ، ون�ساأة وتطور الفتيا يف عهد النبوة وال�سحابة والتابعني وتابعي 
 ، وامل�ستفتي  املفتي  واآداب  املفتي  اأحكام و�سروط  بالفتيا من  يتعلق  ، وما  التابعني 
وحكم   ، واجلماعية  الفردية  الر�سمية  والفتيا   ، الفتيا  وو�سائل  و�سوابط  ومناهج 

اخلطاأ واآثار الفتيا على الفرد واملجتمع .
اأهداف املقرر:

معرفة الطالب مبفهوم الفتيا واالإفتاء واملفتي وامل�ستفتي ون�ساأة الفتيا وتطورها  .1
بيان �سروط الفتيا و�سوابط الفتاوى عرب و�سائل االأعالم احلديثة  .  .2

الوقوف على اآداب االإفتاء واملفتى وامل�ستفتى.  .3
متكني  الطالب من ا�ستيعاب اآثار الفتيا على الفرد واملجتمع وتوظيفها خلدمة   .4

ق�سايا االأمة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
مفهوم الفتيا واالفتاء واملفتي وامل�ستفتي،امل�سطلحات االأول

 ، النقل   ، ال�سهادة  ،الق�ساء  )االجتهاد  ال�سلة  ذات 
والراأي(

2

ن�ساأة الفتيا وتطورها :الفتوى يف عهد النبوةوال�سحابة الثاين
والتابعني واأئمة الفقه،تهيب االفتاء واجلراأة عليه. 

2

2م�سروعية الفتيا ،حكمها ،وم�سادرها.الثالث
2ف�سل الفتيا ومنزلتها ،وجماالتها.  الرابع
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ال�شوؤون العلمية

2�سروط وجوب االفتاء واآدابها.اخلام�ش
حقامل�ستفتي ال�ساد�ش وفى  نف�سه  حق  يف  :�سروطه  املفتي 

،اآدابه،م�سائل تتعلق به
2

2امل�ستفتي :�سفته، اآدابه، وواجباته،م�سائل تتعلق به.ال�سابع
،التلفيق الثامن والت�ساهل  التي�سري  بني  الفتيا:الفتيا  مناهج 

فقه  يف  املعا�سرة  املناهج  بالراأي،  الفتيا،االفتاء  يف 
النوازل )املت�سدد واملت�سيب والو�سطى(

2

يجوز التا�سع ال  ومن  يفتى  اأن  له  يجوز  من  الفتيا:  �سوابط 
،تغري الفتوى �سوابط الفتيا يف و�سائل االعالم.

2

االفتاء الر�سمي واملوؤ�س�سي والفردي واجلماعي،�سيغ العا�سر
وو�سائل التعبري عن الفتوى.

2

،رجوع احلادي ع�سر عليه  يرتتب  وما  الفتيا:اأ�سبابه  فى  اخلطاأ 
املفتي عن فتواه.

2

اآثار الفتيا على الفرد واملجتمع ،توظيف الفتيا خلدمة الثاين ع�سر
ق�سايا االمة املعا�سرة .

2

24جمموع  ال�ساعات
املراجع:

1/اإعالم املوقعني - االإمام ابن القيم .
2/اآداب املفتي وامل�ستفتي - ابن ال�سالح.

3/اآداب املفتي - االإمام النووي.
4/الفتوى اأهميتها و�سوابطها واآثارها - د. حممد ي�سرى اإبراهيم.

5/الفتيا ومناهج االإفتاء - حممد �سليمان االأ�سقر .
6/الفتوى يف االإ�سالم - حممد جمال الدين القا�سمي.

7/ اأ�سول الفتيا - حممد �سليمان االأ�سقر .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 834الثامناملعامالت امل�سرفية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول ن�ساأة امل�سارف وتطورها وتاأ�سيل واأ�سلمة امل�سارف يف   
ال�سودان ، وبيان مناذج من املعامالت امل�سرفية وتكييفها الفقهي كاالأوراق املالية 
وال�سيكات والكمبياالت واخل�سم على االأوراق املالية واالأ�سهم وال�سندات والودائع 
امل�سرفية والتحاويل الداخلية واخلارجية و�سرف العمالت واالعتمادات وخطابات 

ال�سمان وال�سهادات والعمليات اال�ستثمارية .
اأهداف املقرر:

1.التعريف باأهمية امل�سارف االإ�سالمية ودورها يف اإدارة املال .
2. التعريف باالأوراق املالية والودائع امل�سرفية

3. التعريف بخطابات ال�سمان و�سهادات اال�ستثمار وتكييفها ال�سرعي .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
واأهميتها االأول وتطورها  ن�ساأتها  االإ�سالمية  امل�سارف 

واجلهود  وتاريخه  ال�سودان  يف  امل�سارف  واإ�سالم 
املبذولة لذلك وكيفية املحافظة عليه

2

مقدمة يف اأعمال امل�سارف اخلدمات واال�ستثمارات، الثاين
وتكييفها  والكمبياالت  وال�سيكات  التجارية  االأوراق 

ال�سرعي

2

2اخل�سم على االأوراق التجارية تعريفه وتكييفه الفقهيالثالث
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ال�شوؤون العلمية

االأ�سهم الرابع  : واأنواعها  واأهميتها  تعريفها  املالية  االأوراق 
وال�سندات وغريهما

2

2اأ�سواق االأوراق املالية واأحكامها ال�سرعيةاخلام�ش
2الودائع امل�سرفية تعريفها واأنواعها وتكييفها ال�سرعيال�ساد�ش

2التحاويل الداخلية واخلارجية وتكييفها ال�سرعيال�سابع
2�سرف العمالت تعريفه وعالقته بالتحاويل وتكييفه ال�سرعيالثامن

2االعتمادات تعريفها واأنواعها وتكييفها ال�سرعيالتا�سع
2خطابات ال�سمان تعريفها واأنواعها وتكييفها ال�سرعيالعا�سر

2�سهادات اال�ستثمار تعريفها واأنواعها وتكييفها ال�سرعياحلادي ع�سر
العقود الثاين ع�سر اأهم  على  )تطبيقات  اال�ستثمارية  العمليات 

امل�سرفية( ، املرابحة ، امل�ساركة ، امل�ساربة ، ال�سلم، 
املزارعة(

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك االإ�سالمية .
2/ ال�سريعة االإ�سالمية واالأعمال امل�سرفية - د. �سامي جمود.

3/ فقه املعامالت املالية املعا�سرة - اأ.د. وهبة الزحيلي .
4/ فقه املعامالت امل�سرفية - د. يو�سف عبد الله ال�سبيلي .

5/ العقود ال�سرعية احلاكمة للمعامالت امل�سرفية - د. عي�سى عبده .
6/ املعامالت املالية املعا�سرة - خالد امل�سيقح .

7/ املعامالت املاليةاملعا�سرة يف الفقه االإ�سالمي - د. حممدعثمان ب�سري.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 835الثامنفقه اجلهاد

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
نف�ش  يف  الفري�سة  هذه  وزرع  واأحكامه  اجلهاد  فري�سة  يتناول  املقرر  هذا   
الدار�ش، وبيان حكم العمليات اال�ست�سهادية واأحكام ال�سهيد، والغنيمة والفيء واالأنفال، 

وبيان عقد اأهل الذمة، واأحكام اجلزية قدميا وحديثا، واأحكام املهادنة مع العدو.
اأهداف املقرر:

1. اإعداد الطالب لفهم فقه اجلهاد .
2. اإعداد الطالب للقيام بدوره اجلهادي دفاعًا عن بي�سة االإ�سالم .

3. مترين الطالب لفهم االأحكام من م�سادرها االأ�سلية .
4. اإحياء فري�سة اجلهاد يف نف�ش الطالب.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

جهاد االأول �سروطه،  حكمه،  ف�سله،  اجلهاد،  تعريف 
املتطوع املدين، حكم اإ�ستئذان االبوين للجهاد

2

مراتب الثاين اجلهاد،  �سرع  اأجلها  من  التي  االأ�سباب 
اجلهاد، جماالته .

2

دور االإمام يف اجلهاد، واجب الرعية جتاه االإمام يف الثالث
�ساأن اجلهاد

2

االأحكام املتعلقة باإعداد القوة، حكم الفرار من العدو الرابع
وتكافوؤ القوى يف ميزان الفقه االإ�سالمي

2

احلرب، اخلام�ش �سروط  املحاربة،  والدولة  احلربي  تعريف 
اأحكام امل�ستاأمن، من ال يقتلون

2
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ال�شوؤون العلمية

النكاية: تعريفها، م�سروعيتها، اأحكامها يف النفو�ش ال�ساد�ش
واالأموال

2

التعامل مع العدو املرتب�ش بامل�سلمني، حكم العمليات ال�سابع
االإ�ست�سهادية

2

ال�سهادة، الثامن ف�سل  ال�سهادة،  �سروط  ال�سهيد،  تعريف 
اأق�سام ال�سهداء، اأحكام ال�سهيد

2

�سلب التا�سع حكم  الغنائم،  ق�سمة  وكيفية  الغنيمة  تعريف 
املقتول، حكم الغلول

2

تعريف الفيء، بيان كيفية ق�سمته عند فقهاء املذاهب العا�سر
تعريفها  حيث  من  باالأنفال  املتعلقة  االأحكام  االأربعة، 

وم�سروعيتها ومن اأي �سيء جتوز، ومقدارها

2

يف احلادي ع�سر واملعنوية  املادية  حقوقهم  بني  الذمة،  اأهل  عقد 
الفقه، وواجباتهم

2

اجلزية، اأحكامها قدميًا وبديلها حديثًا، اأحكام املهادنة الثاين ع�سر
مع العدو

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد .
2/ ال�سيا�سة ال�سرعية - د. يو�سف القر�ساوي.   

3/ املغني - ابن قدامه .
4/ املجموع - االأمام النووي .

5/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين .
6/ الفقه اال�سالمي واأدلته - اأ.د. وهبة الزحيلي .

7/ حا�سية ابن عابدين - ابن عابدين .
8/ املب�سوط - ال�سرخ�سي .

9/ حا�سية الد�سوقي - الد�سوقي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س هـ 836الثامنفقه الزكاة املعا�سر

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-الفقه واأ�سولهالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
زكاة  وبيان  اأحكام  من  بهما  يت�سل  وما  النقدين  زكاة  يتناول  املقرر   هذا   
املال احلرام  املدخرة وزكاة  التعاونية واالموال  التجارة وزكاة اجلمعيات  عرو�ش 
االأ�سهم  وزكاة  امل�ستاأجرة  االأر�ش  وزكاة  ال�سركات  وزكاة  امل�ستفاد  املال  وزكاة 
وال�سندات وبيان نظم معلومات الزكاة واجلوانب التطبيقية املعا�سرة حل�ساب الزكاة 

ونظرة يف نظام ديوان الزكاة يف ال�سودان .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب باأحكام الزكاة يف بع�ش املجاالت املعا�سرة.  -1
الزكاة  �ساأن  يف  الزمان  حوادث  من  ي�ستجد  فيما  الفتوى  من  الطالب  متكني   -2

تاأ�سياًل لق�ساياها.
تعريف الطالب بنظام الزكاة يف ال�سودان .  -3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

زكاة النقدين: املق�سود بهما احللي ، زكاة املجوهرات االأول
والنفائ�ش ، زكاة املعادن والكنوز.

2

الربح الثاين يف  الزكاة  مفهومها،  التجارة  عرو�ش 
واخل�سارة، الزكاة يف حالة �سحن الب�سائع التي مر 

عليها �سنتني ومل تبع.

2

تقومي الب�ساعة و�سعرها ، املخرج يف عرو�ش التجارة الثالث
التجارة  عرو�ش  يف  اخللطة  اأثر  العني؟  اأم  القيمة 

ال�سراكة يف التجارة بني امل�سلم وغريه.

2
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ال�شوؤون العلمية

زكاة املخ�س�سات زكاة اجلمعيات التعاونية واالأموال الرابع
املدخرة ، زكاة املال احلرام واملال الربوي.

2

2زكاة املال امل�ستفاد: الدخول، االأجور، املرتبات، املهن احلرة.اخلام�ش
، ال�ساد�ش حكمها  يف  وما   ، امل�سانع  زكاة   ، ال�سركات  زكاة 

زكاة العمارات والعقارات.
2

وحكم ال�سابع ال�سرائب  زكاة  امل�ستاأجرة:  االأر�ش  زكاة 
اجتماع ال�سرائب والزكاة ، زكاة الر�سوم.

2

2زكاة االأ�سهم، زكاة ال�سندات.الثامن
2حما�سبة الزكاة، الزكاة االألكرتونية نظم معلومات الزكاة.التا�سع
2اجلوانب التطبيقية املعا�سرة حل�ساب الزكاة.العا�سر

، احلادي ع�سر ا�ستحقاقاتهم   ، اآدابهم  بهم  املق�سود  الزكاة:  جباة 
حكم ر�سم اخلدمة من �سهمهم.

2

2اإ�ستثمار مال الزكاة نظرة يف نظام ديوان الزكاة ال�سوداين.الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/فقه الزكاة  - د. يو�سف القر�ساوي .

 2/اجلوانب التطبيقية املعا�سرة لفقه وحما�سبة الزكاة - د. ع�سام اأبو الن�سر. 
3/ت�ساوؤالت معا�سرة عن زكاة عرو�ش التجارة - د. ع�سام اأبو الن�سر.

 4/نظام ديوان الزكاة يف ال�سودان - مواقع االنرتنت املتعلقة بالزكاة.
 5/الدوريات ال�سادرة عن ديوان الزكاة ال�سوداين.

6/الفتاوى احلديثة املتعلقة بفقه الزكاة من جممع الفقه االإ�سالمي .
7/املب�سوط - ال�سرخ�سي .

8/املغني - ابن قدامه.
9/نوازل الزكاة - الغفيلى .
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ال�شوؤون العلمية

مطلوبات التخ�س�س : )ق�سم ال�سريعة والقانون(:
رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر

مت - �س �س 201الثاينعلم االإجرام والعقاب
متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التعريف بعلم االإجرام والعقاب والوقوف علي الظاهرة االإجرامية من حيث   
و�سبل  اجلرمية  وقوع  اإيل  توؤدي  التي  االأ�سباب   و  وتطورها  ون�ساأتها  مفهومها 

مكافحة هذه االأ�سباب �سواء من اجلوانب النف�سية واالجتماعية والثقافية والبيئية .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب وهو يف بداية درا�سته لل�سريعة والقانون على الظاهرة االإجرامية   /1
من حيث مفهومها ون�ساأتها وتطورها .

اإيل وقوع اجلرمية و�سبل مكافحة  توؤدي  التي  االأ�سباب   الطالب مبعرفة  اإملام   /2
هذه االأ�سباب �سواء من اجلوانب النف�سية واالجتماعية والثقافية والبيئية .

اإطالع الطالب على مفهوم العقوبة وخ�سائ�سها واأنواعها من الناحية الفقهية   /3
والقانونية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

مفهوم اجلرمية يف الفقه االإ�سالمي والقانون ، اأهمية االأول
 ، والقانون  االإ�سالمي  الفقه  يف  االإجرام  علم  درا�سة 

مو�سوع علم االإجرام يف الفقه والقانون 

2

2ن�ساأة وتطور علم االإجرام يف الفقه االإ�سالمي والقانون الثاين
2اأ�سباب االإجرام يف الفقه االإ�سالمي والقانون الثالث
يف الرابع العلمية  )املذاهب  القانون  يف  االإجرام  اأ�سباب 

تف�سري الظاهرة االإجرامية(
2
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ال�شوؤون العلمية

موا�سلة الأ�سباب االإجرام يف القانون ) املذاهب العلمية اخلام�ش
يف  تف�سري الظاهرة االإجرامية( 

2

العوامل الفردية واأثرها يف ارتكاب اجلرمية يف الفقه ال�ساد�ش
االإ�سالمي والقانون )ال�سن، اجلن�ش، ال�سكر(

2

العوامل البيئية واأثرها يف ارتكاب اجلرمية يف الفقه ال�سابع
االإ�سالمي والقانون)االأ�سرة، املدر�سة ،االأ�سدقاء(

2

الفقه الثامن يف  وخ�سائ�سها  واأهدافها  العقوبة  تعريف 
يف  العقاب  علم  وتطور  ون�ساأة  والقانون  االإ�سالمي 
الفقه االإ�سالمي والقانون واأنواع العقوبات يف الفقه 

االإ�سالمي والقانون

2

واأنواعها التا�سع وخ�سائ�سها  االحرتازية  التدابري  مفهوم 
االإ�سالمي  الفقه  يف  واالإ�سالح  الرعاية  وتدابري 

والقانون

2

املدار�ش العلمية  يف حتديد اأغرا�ش العقوبة يف الفقه العا�سر
 ، القدمية  التقليدية  )املدر�سة  والقانون   االإ�سالمي 

املدر�سة التقليدية احلديثة ، املدر�سة الو�سعية(

2

يف احلادي ع�سر العقوبة  اأغرا�ش  حتديد  يف  العلمية  املذاهب  
االجتماعي  الدفاع  والقانون)حركة  االإ�سالمي  الفقه 
احلديثة ، الدفاع االجتماعي عند جراماتيكا- الدفاع 

االجتماعي عند مارك اأن�سل(

2

والقانون الثاين ع�سر االإ�سالمي  الفقه  يف  العقابية  املوؤ�س�سات 
وتنفيذ العقوبة يف الفقه والقانون .

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ علم االإجرام والعقاب - د. حممودجنيب ح�سني .

2/ علم االإجرام والعقاب- اأ. د. اأحمدعلي حمو .
3/ علم االإجرام والعقاب - د .فوزية عبدال�ستار .

4/ علم االإجرام - د. روؤوف عبيد .
5/ علم االإجرام والعقاب - اأ.د. حممد حمي الدين عو�ش .

6/ علم االإجرام - اأ. قر�سي حممد فار�ش .
7/ علم االإجرام والعقاب - اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر .
8/ اجلرمية اأ�سبابها وكيفية مكافحتها - اأ. عمر حوري .

9/ علم االإجرام والعقاب - د. ه�سام اأبو الفتوح . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 302الثالثاأ�سول الفقه )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر التعريف بالدالالت واق�سامها واهميتها وطرق ا�ستنباط   
االأحكام ال�سرعية ، ثم تق�سيم الدالالت باعتبار الو�سع اللغوي وداللته علي املعني ، 

وبع�ش القواعد املتعلقة بهذين النوعني .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب ببع�ش مباحث اال�سول ،وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.  .1
االألفاظ  باأهميته مباحث  تعريفه  الطالب من خالل  عند  اال�ستنباط   ملكة  تنمية   .2

ودالالت اللغة العربية .
التدريب على فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها .  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

ا�ستنباط االأول واأهميتها وطرق  واأق�سامها  الداللة  تعريف 
االأحكام ال�سرعية )داللة االألفاظ(.

2

تق�سيم االألفاظ باعتبار داللتها على املعاين: التق�سيم الثاين
االأول : باعتبار و�سع اللفظ للمعني.

2

وجمازًا الثالث حقيقة  عليه  تدل  التي  �سيغه  تعريفه  االأمر: 
وموجبه .

2

القواعد املتعلقة بداللة االأمر اقت�ساء االأمر للوحدة والتكرار الرابع
داللة االأمر املطلق .داللة االأمر الواقع بعد احلظر.

2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

142ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

القواعد املتعلقة بداللة االأمر: داللة االأمر على الفور اأو اخلام�ش
الرتاخي. االأمر بال�سيء هل هو نهى عن �سده.

2

النهي: تعريفه ،ال�سيغ التي تدل عليه حقيقة اأو جمازًا ال�ساد�ش
وموجبه .

2

2القواعد املتعلقة بداللة النهى.ال�سابع
2املطلق واملقيد تعريفهما وحكمهما.الثامن

، التا�سع العموم  .تخ�سي�ش  العموم  األفاظ  تعريفه  العام: 
داللة العام.

2

2امل�سرتك: تعريفه، اأ�سبابه ،حكمه.العا�سر
، احلادي ع�سر املعني  يف  اللفظ  داللة  باعتبار  الثاين  التق�سيم 

احلقيقة واملجاز ، اأق�سامها ، حكمها .
2

2ال�سريح والكناية ،تعريفها ،اأق�سامها ،حكمها.الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ. د. وهبة الزحيلي . 

2/اأ�سول الفقه - حممد اأبو  النور زهري .
3/ اأ�سول الفقه - ال�سيخ علي ح�سب الله .

4/ ك�سف االأ�سرار - البزدوي.
5/ اأ�سول ال�سرخ�سي - لالإمام ال�سرخ�سي.

6/ نهاية ال�سول - االإ�سنوي.

7/البحراملحيط - الزرك�سي.
8/ اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .

9/ الوجيز يف اأ�سول الفقه - د. عبد الكرمي زيدان.
رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
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ال�شوؤون العلمية

القانون الد�ستوري والنظم 
ال�سيا�سية )1(

مت - �س �س 303الثالث

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تعريف الطالب مب�سادر القاعدة  الد�ستورية ومبختلف التجارب الد�ستورية    
واأركانها واالأنظمة  واأنواعها  الدولة  ال�سودان منذ اال�ستقالل ومبفهوم  التي عرفها 

ال�سيا�سية املختلفة ،والوقوف علي اإ�سهامات الفقه االإ�سالمي يف جماالت احلكم .
اأهداف املقرر:

متكني الطالب من معرفة خمتلف التجارب الد�ستورية  التي عرفها ال�سودان منذ   /1
اال�ستقالل .

تعريف الطالب باإ�سهامات الفقه االإ�سالمي يف جماالت احلكم .  /2
تعريف الطالب مب�سادر القاعدة الد�ستورية واملبادئ العامة التي تنظم احلكم   /3

يف الدولة املعا�سرة
التعريف مبفهوم الدولة واأركانها .  /4

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

)تعريفه االأول الد�ستوري  القانون  ماهية   ، القانون  تق�سيم 
 ، ،ال�سكلية  التاريخية  اللغوية،  للمفاهيم  وفقًا 
املو�سوعية (التمييز بني القانون  الد�ستوري  وغريه  

من امل�سطلحات امل�سابهة.

2

الر�سمية  الثاين )امل�سادر  الد�ستورية  القاعدة   م�سادر 
الت�سريع ، العرف ، امل�سادر التف�سريية الق�ساء، الفقه(

2
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ال�شوؤون العلمية

2موا�سلة يف م�سادر القاعدة الد�ستورية.الثالث
اأ�ساليب ن�ساأة الد�ساتري )دميقراطية ، غري دميقراطية( الرابع

اأنواع الد�ساتري من حيث ال�سكل )مدونة ، عرفية ( من 
حيث التعديل )مرنه ،جامدة( .

2

القاعدة اخلام�ش تنفيذ  �سمانات   . الد�ستور  �سمو  مبداأ 
الد�ستورية ، الرقابة على د�ستورية القوانني

2

2موا�سلة )املحكمة الد�ستورية(.. ال�ساد�ش
، ال�سابع التعديل  وكيفية  ونهايته،)�سلطة  الد�ستور  تعديل 

اإجراءات ونطاق التعديل ، اأ�ساليب نهاية الد�ساتري(.
2

،�سماته، الثامن ،مكوناته  ال�سيا�سي  النظام  مفهوم  متهيد 
وظائفه .متيزه عن م�سطلح الدولة

2

،ال�سلطة التا�سع ،االإقليم  واأركانها)ال�سعب  الدولة  مفهوم 
ال�سيا�سية(النظريات التي تف�سر ن�ساأة الدولة.

2

،وظائف العا�سر مركبة  ،دول  موحدة  دول  الدول:  اأنواع 
الدولة.

2

�سيادة الدولة ،مفهومها )النظريات التي تربر �سيادة احلادي ع�سر
الدولة(.

2

االأنظمة ال�سيا�سية من حيث ممار�سة ال�سلطة)االأنظمة الثاين ع�سر
،الدكتاتورية،  ،اال�ستبدادية  املطلقة  الفردية(امللكية 

موقف الفكر االإ�سالمي من ذلك

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

االأنظمة ال�سيا�سية والد�ستورية املقارنة - د. ح�سان حممد �سفيق العاين.  /1
القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية - اأ. د . ي�ش عمر يو�سف.  /2
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ال�شوؤون العلمية

االأنظمة ال�سيا�سية - جواد علي كاظم .  /3
نظام ا حلكم يف االإ�سالم - د .عبداحلميد متويل .  /4

ال�سلطات ا لثالث يف الد�ساتري العربية والفكرال�سيا�سي االإ�سالمي - د. �سليمان   /5
الطماوي .

النظام ال�سيا�سي يف االإ�سالم - د. عبدالعزيزعزت اخلياط .  /6
الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري - د. نعمان احمداخلطيب  /7

املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري - موري�سدوفرجيه .  /8
النظم ال�سيا�سية - د. �سالح الدين عامر .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 404الرابعاأ�سول الفقه )3(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )2(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتناول التق�سيم الثالث من اأق�سام داللة اللفظ على املعنى باعتبار   
وبيان  املعنى  على  اللفظ  داللة  اأق�سام  من  الرابع  التق�سيم  وبيان  واخلفاء  الو�سوح 
املعاين  حروف  وبيان  به  العمل  و�سروط  وحجيته  واأنواعه  تعريفه  املخالفة  مفهوم 

كحروف العطف وحروف اجلر واأ�سماء الظرف وحروف ال�سرط .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب ببع�ش مباحث االأ�سول،وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.  .1
االألفاظ  مباحث  باأهمية  تعريفه  خالل  من  الطالب  عند  اال�ستنباط  ملكة  تنمية   .2

ودالالت اللغة العربية.
تدريب الطالب على فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها.  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

الو�سوح االأول دالالت  باعتبار   : للدالالت  الثالث  التق�سيم 
واخلفاء مفهوم وا�سح الداللة )1( وا�سح الداللة عند 

احلنفية )الن�ش والظاهر( .

2

واملف�سر( الثاين )املحكم  احلنفية  عند  الداللة  وا�سح   )2(
والعمل عند التعار�ش بني وا�سح الداللة .

2

2وا�سح الداللة عند اجلمهور واأق�سامه.الثالث
2غري وا�سح الداللة عند احلنفية)1( )اخلفي وامل�سكل(.الرابع

2غري وا�سح الداللة عند احلنفية)2( )املجمل واملت�سابه(.اخلام�ش
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ال�شوؤون العلمية

2اأنواع غري وا�سح الداللة عند اجلمهور.ال�ساد�ش
التق�سيم الرابع:تق�سيم اللفظ باعتبار كيفية داللته على ال�سابع

املعنى عند احلنفية : داللة العبارة وداللة االإ�سارة .
2

2داللة الن�ش ، داللة االقت�ساء عند احلنفية .الثامن
داللة التا�سع اجلمهور  عند  املعني  على  اللفظ  داللة  طرق 

املنطوق وداللة املفهوم : مفهوم املوافقه. 
2

2مفهوم املخالفة تعريفه، اأنواعه، حجيته و�سروط العمل به.  العا�سر
2حروف املعاين :حروف العطف-حروف اجلر .احلادي ع�سر

2ا�سماء الظرف-حروف ال�سرط.الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ اأ�سول الفقه - اأبو النور زهري .

2/ الوجيز يف اأ�سول الفقه - اأ.د. وهبة الزحيلى
3/ اأ�سول الفقه - االإمام حممد ابوزهرة .

4/ نهاية ال�سول - االأ�سنوى.
5/ اإر�ساد الفحول - ال�سوكانى .

6/ االإحكام يف اأ�سول االأحكام - االآمدي . 
7/ امل�ست�سفى - للغزايل .

8/ رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب - ابن ال�سبكي.
9/ البحر املحيط يف اأ�سول الفقه  - الزرك�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
قانون املعامالت املدنية

)نظرية العقد )1((
مت - �س �س 405الرابع

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يعمل املقرر على تعريف الطالب مب�سادر االلتزام العامة والتزود مبعلومات   
ال�سوداين مع  االإ�سالمية والقانون  ال�سريعة  املدنية يف  املعامالت  ن�ساأة وتطور  عن 
معرفة اأركان العقد واملبادئ التي حتكمه يف ال�سريعة االإ�سالمية والقانون مع بيان 

وجوب حتديد م�سمون العقد وتف�سريه، وبيان اأعلية التعاقد واأنواعها.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب مب�سادر االلتزام للعامة واأن العقد  هو م�سدرها املبا�سر االأول.  /1
ال�سريعة  يف  املدنية  املعامالت  وتطور  ن�ساأة  عن  مبعلومات  الطالب  تزويد   /2

االإ�سالمية والقانون ال�سوداين.
ال�سريعة  يف  حتكمه  التي  واملبادئ  العقد  اأركان  معرفة  من  الطالب  متكني   /3

االإ�سالمية والقانون مع بيان وجوب حتديد م�سمون العقد وتف�سريه.
تعريف الطالب باالأهلية واأنواعها وعيوب االإرادة.  /4

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

ال�سريعة االأول املدنية يف  املعامالت  وتطور  ون�ساأة  مفهوم 
لغة  العقد  مفهوم   ، االلتزام  م�سادر  والقانون، 
وا�سطالحًا املادة )33( وم�سروعيته واأهميته والفرق 

بينه وبني الت�سرف وااللتزام واالإدارة املنفردة 

2

اأركان العقد: الر�سا )االإيجاب والقبول (، و�سائل التعبري الثاين
عن  االإرادة بني الفقه والقانون، املواد )39-34(
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ال�شوؤون العلمية

اآثار التعبري عن االإرادة وبدايتها و�سقوطها مع بيان الثالث
ما ذهب اإليه الفقهاء املواد )42-40(

2

، الرابع الغائبني  بني  التعاقد   : الر�سا  يف  خا�سة  حاالت 
عقد االإذعان ، الوعد بالتعاقد ، العربون ، بيع املزاد 

املواد)43- 47(

2

، اخلام�ش االإ�سالمي  الفقه  يف  انعقاده  و�سروط  العقد  اإمتام 
حكم اإجراء العقود  بو�سائط االت�سال احلديثة ،زمان 
الفقهاء   اإليه  ذهب  ما  بيان  مع  العقد  انعقاد  ومكان 

املواد  )43-39(

2

اأهلية التعاقد وت�سمل تعريف االأهلية ، اأنواعها ، اثر ال�ساد�ش
م  االعتباري  ال�سخ�ش  اأهلية   ، االأهلية  علي  ال�سن 

 )62-53(

2

والتدلي�ش  ال�سابع الغلط  والقانون  الفقه  بني  االإدارة  عيوب 
املواد )68-63(

2

موا�سلة عيوب االإرادة :االإكراه والغنب و اال�ستغالل  الثامن
املواد )69-68( 

2

اآثارها التا�سع بالوالية ،�سروطها  تعريفها ،عالقتها  الوكالة: 
مع بيان اأحكامها الفقهية املواد)52-48(

2

الفقهاء   العا�سر اإليه  ذهب  ما  بيان  مع  و�سروطه  العقد  حمل 
املواد )86-78(

2

العقد احلادي ع�سر �سروط   ، البطالن  تعريف   : بالبطالن  العقد 
الباطل ، االأثار املرتتبة علي العقد الباطل ، انتقا�ش 

العقد ، حتول العقد  املواد )90-87(

2

العقد القابل لالإبطال  : تعريفه وحاالته ،االأثر املرتتب الثاين ع�سر
على العقد  القابل لالإبطال  املواد )95-91( 

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
امللكية ونظرية العقد يف ال�سريعة االإ�سالمية  - االإمام حممد اأبوزهرة .  /1

الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبه الزحيلي .  /2
العقد يف قانون املعامالت املدنية مقارنًا بال�سريعة االإ�سالمية - القا�سي حممد   /3

�سالح علي .
قانون العقود ال�سوداين : درا�سة مقارنة - د. عبدالله اإدري�ش و.د. اأبومدين   /4

الطيب الب�سري
قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984م .  /5

املذكرةالتف�سريية للقانون املدين امللغي ل�سنة 1971م .  /6
العقدواالإرادةاملنفردة - د. اأبوذرالغفاري .  /7

م�سادرااللتزام يف الفقه االإ�سالمي -  د. ال�سنهوري .  /8
الو�سيط يف القانون املدين - د. ال�سنهوري .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 406الرابعالقانون الدويل العام

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
العام ون�ساأته وتطوره وم�سادره  الدويل  القانون  املقرر تعريف  يتناول هذا   
واأ�سخا�سه والتمثيل الدبلوما�سي واملنازعات الدولية ومقارنة ذلك بالفقه االإ�سالمي. 

اأهداف املقرر:
اأن يتعرف الطالب على مفهوم ون�ساأة القانون الدويل العام .  /1

تب�سري الطالب باأهميه قواعد القانون الدويل ودورها يف حل املنازعات الدولية   /2
وا�ستقرار املعامالت بني الدول

بيان اأهمية التمثيل الدبلوما�سي للدول ودروه يف التبادل بني الدول يف �ستى   /3
العالقات الدولية .

اأن يتعرف الطالب على و�سائل احلل ال�سلمي للمنازعات الدولية .   /4
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
خ�سائ�سه االأول وبيان  العام  الدويل  القانون  تعريف 

وفروعه  العام  الدويل  القانون  +عالقة  ووظائفه 
بالقوانني وقواعد ال�سلوك االأخرى

2

2ن�ساأة القانون الدويل العام وتطوره الثاين 
2م�سادر القانون الدويل العام واملعاهدات الثالث
2موا�سلة م�سادر القانون الدويل العام الرابع

2ا�سخا�ش القانون الدويل العام للدولة اخلام�ش
2موا�سلة ا�سخا�ش القانون الدويل العام ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

2التمثيل الدبلوما�سي والقن�سلي ال�سابع
2احلدود البحرية الثامن 

القوة التا�سع  ايل  اللجوء  حترمي  )مبدى  الدولية  املنازعات 
واملحافظة على ال�سلم(

2

الق�سائية العا�سر  )الطرق  الدولية  للمنازعات  ال�سلمي  احلل 
وغري الق�سائية(

2

2امل�سوؤولية الدولية )اجلنائية واملدنية(احلادي ع�سر 
2موا�سلة امل�سوؤولية الدولية الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
املراجع

1/ القانون الدويل العام - د. علي �سادق اأبو هيف .
2/ القانون الدويل العام - د. حممد �سامي عبداحلميد واآخرون .

3/ القانون الدويل العام - د. حممد رفعت عبد الوهاب .
4/ القانون الدويل العام يف ال�سلم واحلرب - د. ال�سافعي حممد ب�سري .

5/ القانون   الدويل العام - د. م�سطفي اأحمد فوؤاد .
6/ القانون الدويل العام - د. حممد �سعيد الدقاق .

7/ الو�سيط يف القانون الدويل العام )املبادئ العامة( - د. عبد الكرمي علي اخل�سري. 
8/ املباديء العامة يف القانون الدويل املعا�سر - د. ال�سيد م�سطفى اأحمد اأبواخلري.

9/ قانون ال�سالم يف االإ�سالم - د. حممدطلعت الغنيمي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 407الرابعالقانون اجلنائي )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
واأ�سا�ش  العام   الق�سم  اجلنائي  بالقانون  الطالب  تعريف  املقرر  يتناول   
امل�سوؤولية اجلنائية ، وال�سروع واال�سرتاك اجلنائي ، والعقوبة واأق�سامها وم�سقطاتها 

والتعوي�ش والتدابري بالرعاية واالإ�سالح.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب باملبادئ العامة التي تخ�سع له اجلرائم .  /1
التعريف بامل�سوؤولية اجلنائية �سوابطها وموانعها .   /2

تعريف الطالب باأق�سام اجلرائم واأنواعها مع تدري�ش القانون اجلنائي تدري�سا   /3
مهنيا وفقهيا .

تعريف الطالب بالعقوبات واأنواعها .  /4
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
وا�سطالحا(االأول )لغة  اجلنائي  القانون  تعريف 

يف  الت�سريعي  التطور  وبيان  واأهميته  وم�سروعيته 
ال�سودان- تعريف اجلرمية )لغة وا�سطالحا(–بيان 

اأنواع اجلرائم )الق�سا�ش-احلدود- التعازير(.

2

الفقه الثاين )يف  اجلنائي  للقانون  االأ�سا�سية  املبادئ 
االإ�سالمي والقانون(

2

�سرح امل�سطلحات الواردة يف املادة )3(من القانون الثالث
اجلنائي ل�سنة1991م)املدلول ال�سرعي والقانوين(. 

2

)تابع( �سرح امل�سطلحات الواردة يف املادة )3(من القانون الرابع
اجلنائي ل�سنة1991م )املدلول ال�سرعي والقانوين(.

2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

154ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

نطاق �سريان القانون اجلنائي ال�سوداين – من حيث اخلام�ش
االأثر  من  ال�سريعة  موقف  املكان  –من حيث  الزمان 

الرجعي م)7-4(.

2

امل�سوؤولية ال�ساد�ش والقانون:1-  الفقه  يف  التكليف  اأهلية 
اجلنائية : اأ/فعل ال�سغري ب/موانع االأهلية يف الفقه 
 – 3–النوم4  ال�سكر   –2 اجلنون   -1 والقانون: 

العته م)10-8(

2

اجلواز ال�سرعي الأفعال املكلفني )درا�سة مقارنة(.1-ال�سابع
 ، ال�سرعي  الدفاع   حق  وا�ستعمال  الواجب  اأداء 

االإكراه م )13-11(

2

العر�سي الثامن 2-احلادث   ، موا�سلة1-ال�سرورة 
غري  االأفعال  الوقائع   يف  اخلطاأ   -4 ،3-الر�سا 

االختيارية م )14 ،، 18( 

2

اجلنائي التا�سع عنه2-اال�سرتاك  والعدول  1-ال�سروع 
4–اال�سرتاك  جنائي  التفاق  تنفيذا  3–اال�سرتاك 
دون اتفاق جنائي5- االأمر بارتكاب جرمية واالإكراه 
واملعاونة  التحري�ش   -7 اجلنائي  6-االتفاق  عليها، 

)درا�سة مقارنة(املواد )26-19(

2

)لغة العا�سر تعريفها  والقانون(:  الفقه  واأنواعها)يف  العقوبة 
وا�سطالحا( –اأنواع العقوبات : . 1-عقوبة االإعدام 
–التعازير(2– –الق�سا�ش  )احلدود  جرائم  يف 

واأحكامه4  –3-الق�سا�ش  ال�سلب  مع  االإعدام 
املواد)33-27( والتغريب  5–النفي  –ال�سجن 

2
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ال�شوؤون العلمية

اجللد احلادي ع�سر واأحكامها.2-  العقوبات(1-الغرامة  )تابع 
3– امل�سادرة واالإبادة 4–اإغالق املحل 5-العفو عن 

العقوبة املواد)38-34(

2

1- تعيني العقوبة التعزيرية 2–تعدد اجلرائم والعود الثاين ع�سر
دون  ما   – النف�ش  يف  الدية  مقدار  التعوي�ش   -3
النف�ش 4- تدابري الرعاية واالإ�سالح ، نظرة ال�سريعة 

االإ�سالمية للطفل وال�سيخ الكبري املواد)49-39(

2

24 جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .
2/ قانون العقوبات ال�سوداين معلقٌا عليه - د. حممد حمي الدين عو�ش .

3/ النظريةالعامة للقانون اجلنائي ال�سوداين - د. ي�ش عمر يو�سف.
4/ الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي - عبدالقادرعودة.

5/ �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين - د. عو�ش احل�سن النور .
6/ العقوبة يف الفقه الإ�سالمي - اأحمد فتحي بهن�سي .

7/ اجلرمية والعقوبة - االإمام حممد اأبو زهرة.
8/ �سرح القانون اجلنائي ل�سنة 1991م - د. عبد الله الفا�سل عي�سى . 

9/ جملة االأحكام الق�سائية ال�سودانية باأعدادها املختلفة .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
القانون الد�ستوري

والنظم ال�سيا�سية )2(
مت - �س �س 408الرابع

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
القانون الد�ستوريال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

والنظم ال�سيا�سية )1(
و�سف املقرر:

التنفيذية،  )الت�سريعية،  العامة  لل�سطات  الد�ستور  تنظيم  املقرر  يتناول   
ال�سيا�سية  باالأحزاب  والتعريف  العامة،  واحلريات  احلقوق  وتنظيم  الق�سائية(، 

والنظم االنتخابية، يف ظل د�ساتري ال�سودان املختلفة والفقه االإ�سالمي.
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب بتنظيم الد�ستور لل�سطات العامة يف الفقه والقانون.
2/ تعريف الطالب بتنظيم الد�ستور للحقوق واحلريات العامة.

3/ تعريف الطالب باالأحزاب ال�سيا�سية والنظم االنتخابية. 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
الد�ساتري االأول يف  العامة  لل�سلطات  الد�ستوري  التنظيم 

االإ�سالمي)التنفيذية  ال�سيا�سي  الفكر  املعا�سرة، ويف 
،الت�سريعية ،الق�سائية(.

2

د�ساتري الثاين ظل  يف  الد�ستوري  التنظيم 
،ال�سلطة  التنفيذية  1956م،1964م،1985م)ال�سلطة 

الت�سريعية ،ال�سلطة الق�سائية(.

2

التنظيم الد�ستوري يف ظل د�ستور 1973م) ال�سلطة الثالث
التنفيذية ،ال�سلطة الت�سريعية، ال�سلطة الق�سائية(.

2
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ال�شوؤون العلمية

ال�سودان الرابع د�ستور  ظل  يف  الد�ستوري  التنظيم 
،ال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  1998م،2005م)ا 

الت�سريعية، ال�سلطة الق�سائية(.

2

التنظيم الد�ستوري للحقوق واحلريات االأ�سا�سية بني اخلام�ش
املدنية  االإ�سالمي)وثيقة  ال�سيا�سي  والفكر  الد�ستور 

اإمنوزجًا ، د�ستور2005م (

2

،اأنواعها ال�ساد�ش ،تاأريخها  :مفهومها  الدميقراطية  االأنظمة 
،موقف  الفكر االإ�سالمي من ذلك

2

ال�سلطات .تعريف ال�سابع اأنظمة احلكم من حيث العالقة بني 
تطوره  ،تاأريخ  ،مفهومه  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ 

موقف الفكر االإ�سالمي من املبداأ

2

.مميزاته الثامن ،�سماته  ،مفهومه  الرئا�سي  احلكم  نظام 
،م�ساوئه .تطبيق على واقع التجربة ال�سودانية.

2

مميزاته التا�سع ،�سماته.  ،مفهومه  الربملاين  احلكم  نظام 
،م�ساوئه .تطبيق على واقع التجربة ال�سودانية.

2

اأنواع االأحزاب العا�سر االأحزاب ال�سيا�سية، تعريف احلزب، 
احلزبية  ،التعددية  احلزبية  ،الثنائية  الواحد  ،احلزب 

،موقف الفكر االإ�سالمي من االأحزاب.

2

الفردي احلادي ع�سر االنتخاب  .نظام  االنتخابية  االأنظمة 
،النظام  الن�سبي  القائمة)التمثيل  )االأغلبية(،نظام 

االنتخابي يف ال�سودان (

2

2حلقة نقا�شالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
االأنظمة ال�سيا�سية والد�ستورية املقارنة - د. ح�سان حممد �سفيق العاين .  /1

القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية - اأ.د . ي�ش عمر يو�سف .  /2
االأنظمة ال�سيا�سية - جواد علي كاظم .  /3

نظام احلكم يف االإ�سالم - د . عبداحلميد متويل .  /4
ال�سلطات الثالث يف الد�ساتري العربية والفكر ال�سيا�سي االإ�سالمي - د. �سليمان   /5

الطماوي .
النظام ال�سيا�سي يف االاإ�سالم - د. عبدالعزيزعزت اخلياط .  /6

الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري - نعمان اأحمد اخلطيب .  /7
املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري - موري�سدوفرجيه .  /8

النظم ال�سيا�سية - د. �سالح الدين عامر .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 409الرابعقانون االإجراءات اجلنائية )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر الفرق بني القانون املو�سوعي والقانون االإجرائي ومقارنة ذلك   
باإجراءات التقا�سي يف ال�سريعة االإ�سالمية ، مع بيان االأجهزة العدلية املخت�سة بالعمل 
اجلنائي والوقوف على معرفة اخت�سا�سها و�سلطاتها مقارنة بدرجات التقا�سي يف 
االإ�سالم ، وتو�سيح االإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع اجلرمية والك�سف عنها 

وباالإجراءات التي تتبعها املحكمة للنظر يف الدعوى اجلنائية .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بالفرق بني القانون الو�سعي  والقانون االإجرائي ومقارنة ذلك   -1
باإجراءات التقا�سي يف ال�سريعة االإ�سالمية.

معرفة  على  والوقوف  اجلنائي  بالعمل  املخت�سة  العدلية  االأجهزة  معرفة   -2
اخت�سا�سها و�سلطاتها مقارنة بدرجات التقا�سي يف االإ�سالم.

تزويد الطالب باالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع اجلرمية والك�سف عنها   -3
وباالإجراءات التي تتبعها املحكمة للنظر يف الدعوى اجلنائية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

– االأول اأهميته   – اجلنائية  االإجراءات  بقانون  1/التعريف 
عالقته بالقانون اجلنائي ون�ساأة وتطور االإجراءات اجلنائية 

يف ال�سودان ،ال�سرعيةاالإجرائيةفيالفقهوالقانون .

2

الواردة الثاين العامة  املبادئ  .�سرح  الفانون  تطبيق  نطاق 
ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون  من   )4( املادة  يف 
1991م – مقارنة مع ما جاء يف ال�سريعة االإ�سالمية 
، التف�سري الت�سريعي للم�سطلحات القانونية الواردة 
يف املادة )5( من قانون االإجراءات اجلنائية 1991م

2
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ال�شوؤون العلمية

اأنواع املحاكم اجلنائية  و�سلطاتها ، درجات التقا�سي الثالث
يف ال�سريعة االإ�سالمية املواد من )16-6(

2

وا�ستئناف الرابع و�سلطاتها  تكوينها   – اجلنائية  1/النيابة 
2/اأنواع  )17اإىل21(،  املواد  النيابة  وكيل  قرارات 
ال�سرطة يف قانون االإجراءات اجلنائية 1991م �سلطاتها 

املواد )22 -28(، 3/ النظام ال�سرطي يف االإ�سالم

2

يف  اخلام�ش النيابة  وكيل  �سلطة  االخت�سا�ش،  1/دائرة 
حتويل التحري ، �سلطة القا�سي يف حتويل الدعاوى 
واأثره  االخت�سا�ش  2/عدم   ،)31-29( اجلنائية  

القانوين املواد )32(

2

– ال�ساد�ش تقييدها  حاالت  اجلنائية   الدعوى  1/فتح 
اجلنائية  للدعوي  امل�سقط   2/التقادم  وانق�سائها، 
-33( املواد  تلك   من  االإ�سالمية  ال�سريعة  وموقف 

)38

2

الدعوى ال�سابع فتح  2/اإجراءات  واأحكامه      1/التحري 
اجلنائية اأمام �سرطة اجلنايات  واأحكام وكالة النيابة 

)املواد 39- 47(

2

التحري  يف حاالت خا�سة     1/ )اإجراءات التحري الثامن
العثور على جثة  التحري يف حالة  اإجراءات  الفورية 
– التحري بوا�سطة االإداري ال�سعبي    2/ وظائف 

املتحري و�سلطاته املواد )48 – 54(

2

1/�سلطات وكالة النيابة     2/�سلطات النيابة اجلنائية التا�سع
يف وقف الدعوى اجلنائية 3/�سلطة النيابة اجلنائية  
يف الوعد بوقف تنفيذ العقوبة  4/ �سلطة القا�سي يف 

تلقي االإقرارات املواد  )60-55(
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ال�شوؤون العلمية

اإعالن العا�سر  /2 واأحكامه     باحل�سور  التكليف   /1
التكليف باحل�سور خارج دائرة االخت�سا�ش املواد 

)66-61(

2

1/ القب�ش بوا�سطة وكيل النيابة اأو القا�سي 2/ حاالت احلادي ع�سر
التي  واجلهات  القب�ش  اأمر  �سكل   /3 االأخرى  القب�ش 
يوجه اإليها 4/ا�ستعمال القوة عند مقاومة القب�ش و�سبط 

االأ�سلحة 5/االإجراء بعد القب�ش املواد )83-67(
2الرقابة واحلظر، التفتي�ش و�سوابطه   املواد )84 -95(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ قانون االإجراءات اجلنائية 1991م .
2/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ . د. ي�ش عمر يو�سف .

3/ جملةاالأحكام الق�سائية باأعدادها املختلفة .
4/ الق�ساء والق�ساة يف الإ�سالم - د. ع�سام حممد �سبارو.

5/ قانون االإجراءات اجلنائية ال�سوداين معلقًا عليه -  د. حممد حمي الدين عو�ش. 
6/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - د. عبد الله الفا�سل عي�سى .

8/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ.د. حممد الفاحت ا�سماعيل .
9/ اجلرمية والعقوبة - االأمام حممد اأبو زهرة .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 510اخلام�ساأ�سول الفقه )4(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )3(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
هذا املقرر  يتناول  دليل القيا�ش االأ�سويل تعريفه واأهميته وحجيته وانواع   
القيا�ش واملجال الذي يعمل فيه دليل القيا�ش وبيان �سروط اأركان القيا�ش  وبيان 

اأحكام العلة و بيان م�سالك العلة الن�سية واال�ستنباطية  وبيان قوادح العلة .
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب ببع�ش مباحث علم االأ�سول وتهيئته ذهنيًا ملعرفة االأحكام ال�سرعية.
2. تدريب الطالب علي فهم الكتب القدمية وكيفية التعامل معها. 

3. تعريف الطالب بالقيا�ش كم�سدر من م�سادر الت�سريع االإ�سالمي واآراء الفقهاء فيه.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
العلماء االأول واآراء  اأهميته وحجته  وبيان  القيا�ش  تعريف 

فيه .
2

2اأدلة املثبتني) اجلمهور (.الثاين
2اأدلة النفاة والرد عليهم .الثالث
2اأنواع القيا �ش.الرابع

2جمال القيا�ش.اخلام�ش
2اأركان القيا�ش مع التمثيل و�سروط كل  ركن .ال�ساد�ش

واحلكمة ال�سابع ال�سبب  وبني  بينها  والفرق  تعريفها  العلة 
و�سروط العلة. 

2

2م�سالك العلة :"الن�ش واالإمياء".الثامن
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ال�شوؤون العلمية

2م�سالك العلة:" االإجماع، ال�سرب والتق�سيم، املنا�سبة".التا�سع
2م�سالك العلة:" تنقيح املناط، ال�سبة ، الدوران ، الطرد".العا�سر

وعدم احلادي ع�سر التاأثري  عدم  الك�سر،  العلة:" النق�ش،  قوادح 
العك�ش".

2

2قوادح العلة: "القلب ، القول باملوجب ، الفرق".الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1- نهاية ال�سول �سرح منهاج االأ�سول - االأ�سنوي.

2- اأ�سول الفقه - حممد اأبو  النور زهري.
3- الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي - اأ. د. وهبة الزحيلي.

4- اأ�سول ال�سرخ�سي - االإمام ال�سرخ�سي.
5- ك�سف االأ�سرار - البزدوي.

6- االإحكام يف اأ�سول االأحكام - االآمدي.
7- البحر املحيط - الزرك�سي.

8- اأ�سول الفقه - د. زكريا الربي .
9- اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 511اخلام�سقانون االأحوال ال�سخ�سية )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر اأحكام اخلطبة والزواج واآثارهما واأحكام االأهلية وفق قانون   

االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني بال�سودان لعام 1991م.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب باأحكام اخلطبة والزواج واآثارهما واأحكام االأهلية وفق قانون   /1
االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني بال�سودان لعام 1991م.

تكوين ملكة قانونية لدى الطالب م�ستمدة من الفقه والقانون.  /2
اإعداد الطالب قانونيَا مبا يوؤهله للبت يف ق�سايا االأحوال ال�سخ�سية.  /3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

لها،  االأول التقنني  وتاأريخ  ال�سخ�سية  باالأحوال  التعريف 
مو�سوع قانون االأحوال ال�سخ�سية )املرجعيات واالأ�سول( 
واأهميته وبيان ما اعتمد عليه امل�سرع ال�سوداين من مذاهب 

والتعريف باملبادي الفقهية ذات ال�سلة.

2

تعريف اخلطبة واأحكامها ، تعريف عقد الزواج املواد الثاين
)11-7(

2

2اأركان عقد الزواج: �سروط االنعقاد  املواد )12-14(الثالث
2املحرمات من الن�ساء : املواد )15- 19(الرابع

عقد اخلام�ش �سروط �سحة   ، الكفاءة   : الزواج  لزوم  �سروط 
الزواج :ال�سهادة، اأحكام املهر  املواد )28-20(

2
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ال�شوؤون العلمية

موا�سلة اأحكام املهر ،اأحكام الوالية يف الزواج املواد ال�ساد�ش
)42-29(

2

2اأحكام اجلهاز واالأمتعة  املنزلية  املواد )43-50( ال�سابع
2احلقوق الزوجية ، اأنواع الزواج  املواد )51-64(الثامن

2النفقة الزوجية  املواد )65-80(التا�سع
2نفقة االأقارب  املواد )80-90(العا�سر

2اأحكام الطاعة ، اأحكام الن�سب  املواد )91-108(احلادي ع�سر
2اأحكام احل�سانة املواد )109-126(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني ل�سنة 1991م .
2/ �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية - د. اأحمد حممد عبداملجيد .

3/ الن�سرات التف�سريية وامللحقات من دائرة االأحوال ال�سخ�سية باملحكمة العليا .
4/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين .

5/ �سرح فتح القدير - ابن الهمام .
6/ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق - الزيلعي .

7/ املجموع - االإمام النووي .
8/ املغني - ابن قدامة.

9/ االأحوال ال�سخ�سية - االإملم حممد اأبو زهرة .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

166ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 512اخلام�سالقانون اجلنائي )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
القانون اجلنائي )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر القانون اجلنائي الق�سم اخلا�ش، اجلرائم  وتعريفها واأق�سامها   
النظامية  بالقوات  الدولة، واملتعلقة  والعقوبات املرتتبة عليها، اجلرائم املوجهة �سد 
والطماأنينة العامة وبال�سالمة وال�سحة العامة، وباملوظف العام واملخلة ب�سري العدالة 

و التزييف والتزوير، واجلرائم املتعلقة باالأديان .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بالقانون اجلنائي )الق�سم اخلا�ش( وتبويبه وفقًا لروؤية امل�سرع   /1
ال�سوداين.

االإ�سالمي  الفقه  اجلرائم يف  لها  تخ�سع  التي  العامة  باملبادئ  الطالب  تعريف   /2
والقانون.

تعريف الطالب باأق�سام اجلرائم واأنواعها.  /3
االآثار  وبيان  واملال  دونها  وما  النف�ش  على  الواقعة  باجلرائم  الطالب  تعريف   /4

اجلزئية املرتتبة عليها يف الفقه القانون.
تعريف الطالب باجلرائم املتعلقة بالعر�ش واملخلة باالأدب العامة وال�سمعة واالعتداء   /5

علي احلرية ال�سخ�سية وما يرتتب عليها من اأثار جزئية يف الفقه والقانون.
تعريف الطالب باجلرائم �سد االإن�سانية واالبادة اجلماعية وجرائم احلرب.  /6
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ال�شوؤون العلمية

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

اجلرائم املوجهة �سد الدولة واجلرائم املتعلقة بالقوات االأول
النظامية  املواد )50-62(جرمية الف�ساد يف االأر�ش 

والبغي يف الفقه  االإ�سالمي.

2

بالطماأنينة الثاين املتعلقة  اجلرائم   )66-63( املواد  الفتنة 
العامة واملتعلقة بال�سالمة وال�سحة العامة املواد )67-

76( وموقف ال�سريعة االإ�سالمية من هذه اجلرائم .

2

اجلرائم املتعلقة باالإزعاج العام واخلمر واملي�سر املواد الثالث
واالأدوية  واالأ�سربة  باالأطعمة  واملتعلقة   )81-77(
والق�سوة على احليوان املواد )82-87( ما يحل وما 
يحرم من االأطعمة واالأ�سربة والتداوى يف ال�سريعة .

2

)88-103( الرابع املواد  العام  باملوظف  املتعلقة  اجلرائم 
درا�سة مقارنة .

2

اجلرائم املخلة ب�سري العدالة من املواد )104-116( اخلام�ش
اأحكام �سهادة الزور يف ال�سريعة االإ�سالمية

2

)117-124(ال�ساد�ش املواد  من  والتزوير  التزييف  جرائم 
وحرية  باالأديان  املتعلقة  واجلرائم  مقارنة  درا�سة 
الفكر واالعتقاد وحد الردة من املواد )128-125(.

2

اجلرائم الواقعة على النف�ش القتل العمد واأنواعه املواد ال�سابع
)129-132( درا�سة مقارنه ، وال�سروع يف االنتحار 
والتحري�ش عليه ، واالإجها�ش م )13-137( وموقف 

ال�سريعة االإ�سالمية من هذه اجلرائم 

2

اجلرائم الواقعة على ما دون النف�ش – االأذى والقوة الثامن
الزنا  وجرائم   ،  )144-133( م  واالإرهاب  اجلنائية 
-145( م  املحارم  ومواقعه  واالغت�ساب  واللواط 

150( درا�سة مقارنة بالفقه االإ�سالمي .

2
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ال�شوؤون العلمية

اجلرائم املخلة باالأدب العامة وجرائم القذف وال�سباب التا�سع
واإ�سانه ال�سمعة م )151-160( درا�سة مقارنه 

2

ال�سريعة العا�سر ال�سخ�سية يف  جرائم االعتداء على احلرية 
 ، احلرابة   : املال  على  الواقعة  واجلرائم  والقانون، 

ال�سرقة احلدية ، ال�سرقة التعزيرية م )174-161(.

2

موا�سلة اجلرائم الواقعة على املال : االبتزاز ،خيانة احلادي ع�سر
االأمانة ، االحتيال، ال�سك املردود ، التملك اجلنائي، 
والتعدي  اجلنائي  االإتالف  امل�سروق،  املال  ا�ستالم 
م  اإجرامي  لغر�ش  اأداة  �سنع  الرتب�ش،  اجلنائي، 

)175-185( مقارنة بال�سريعة االإ�سالمية .

2

اجلماعية واجلرائم الثاين ع�سر واالإبادة  االإن�سانية  اجلرائم �سد 
اخلا�سة باحلرب م )192-186( .

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .
2/ قانون العقوبات ال�سوداين معلقًا عليه - د. حممد حمي الدين عو�ش .

3/ �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين " الق�سم اخلا�ش" - اأ.د. ي�ش عمر يو�سف .
4/ الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي - عبدالقادرعودة .

5/ �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين - د. عو�ش احل�سن النور .
6/ العقوبة يف الفقه االإ�سالمي - اأحمد فتحي بهن�سي .

7/ �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين - د. عبد الله الفا�سل عي�سى .
8/ اجلرمية والعقوبة - االإمام حممد اأبو زهرة .

9/ جملةاالأحكام الق�سائية ال�سودانية باأعدادها املختلفة.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

169ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 513اخلام�سقانون االإثبات )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
الواجب مراعاتها عند  والبينة وال�سوابط  باالإثبات  التعريف  املقرر  يتناول   
االإ�سالمي  الفقه  االإثبات وو�سائله يف  ، وم�ستوى  املحكمة  اأمام  االإثبات  اأدلة  تقدمي 

وقانون االإثبات ال�سوداين .
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب بحقيقة نظام االإثبات يف الفقه االإ�سالمي وقانون االإثبات ال�سوداين.
2/ تعريف الطالب بال�سوابط الواجب مراعاتها عند تقدمي اأدلة االإثبات اأمام املحكمة.

3/ تزويد الطالب باملعلومات القانونية الدقيقة حول القيمة القانونية الأدلة االإثبات .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
التعريف باالإثبات :لغة وا�سطالحًا يف الفقه االإ�سالمي االأول

والقانون – اأهميته قانون االإثبات وحتديد وظيفته – 
بيان التطور الت�سريعي لقانون االإثبات يف ال�سودان 

االإثبات قانون  تطبيق  – نطاق  االإثبات  – مذاهب 

2

والقانون   الثاين االإ�سالمي  الفقه  يف  االإثبات  يف  العامة  املبادئ 
مبداأ   – االإثبات  يف  اخل�سوم  القا�سي-حق  حياد  مبداأ 
املواجهة باالأدلة بني اخل�سوم – اليجوز للخ�سم اأن ي�سنع 
دلياًل لنف�سه – اليجوز اإجبار اخل�سم على تقدمي دليل �سد 

نف�سه )اال�ستثناءات الواردة عليه(- تف�سري املادة )4(

2
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ال�شوؤون العلمية

عبء االإثبات :املبداأ العام – التمييز بني عبء االإثبات الثالث
 – خا�سة  حاالت  يف  االإثبات  –عبء  البينة  وتقدمي 
امل�سائل  يف  املدنية-  امل�سائل  (:يف  االإثبات  م�ستوى 
املحكمة  بها  تقوم  التي  االإثبات  اجلنائية(-اإجراءات 
االإثبات  عبء  بني  التفرقة  املعاينة(-  )امل�ساهاة، 

وم�ستوى االإثبات

2

2�سرح القواعد االأ�سولية الواردة يف املادة ) 5(الرابع
لغة اخلام�ش تعريفها-  البينة  اأ/  وقانونًا:   فقهًا  االإثبات  حمل 

يف  توافرها  الواجب  ال�سروط   – وا�سطالحًا( 
البينة – الوقائع املتعلقة بالدعوى – تعريف الواقعة 
الظرفية  )البينة  القانونية  للوقائع  مناذج  القانونية 

،�سروط قبولها (مقارنة بالفقه االإ�سالمي

2

البينة ال�ساد�ش املردودة-  البينة  �سروطها-  ب/البينةاملقبولة: 
املتح�سل عليها باإجراء غري �سحيح –منهج الق�ساء 

اإزاء البينة املتح�سل عليها باإجراء غري �سحيح

2

ج/ البينة املنتجة يف الدعوى – اأثر اخلطاأ يف قبول ال�سابع
البينة – تقدير البينات –العلم الق�سائي – التمييز 

بينه وبني علم القا�سي ال�سخ�سي 

2

االإقرار : االأحكام العامة لالإقرار )تعريفه- م�سروعيته الثامن
الق�سائي  غري  اأنواعه)الق�سائي-  حجيته-  –حكمه 
والفرق بينهما (- اأركانه – �سروط املقر – الفرق بني 

االإقرار واالعرتاف.

2
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ال�شوؤون العلمية

)تعريفها- التا�سع لل�سهادة  العامة  االأحكام  ال�سهادة: 
اأهلية   – االإثبات  يف  حجيتها  حكمها-  م�سروعيتها  
ال�ساهد )التحمل- االأداء( الفرق بني ال�سهادة واالإقرار

2

– العا�سر الزوجني  اأحد  �سهادة   – العام  املوظف  �سهادة 
�سهادة اأمناء ال�سر

2

ال�سهادة ال�سماعية-ال�سهادة بالنقل- �سهادة اخلبري- احلادي ع�سر
ال�سهادة وردها  – الطعن يف  ال�سهادة  تقدير ووزن 

ح�سانة ال�ساهد

2

2حلقة نقا�شالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع
1/ املبادئ العامة يف نظرية االإثبات - د. حممد جمال الدين زكي .

2/ �سرح قانون االإثبات فقها وت�سريعًا وق�ساًء - اأ. د. البخاري عبدالله اجلعلي .
3/ �سرح قانون االإثبات - اأ.د .حاج اآدم ح�سن الطاهر .

4/ و�سائل االإثبات - د. حممد م�سطفى الزحيلي.
5/ االإثبات الق�سائي - د. عزالدين حممد اأحمد االأمني .

6/ اأحكام عبء االإثبات - ع�سام اأحمد البهجي .
7/ اأحكام االلتزام واالإثبات - اأحمد �سوقي حممد عبدالرحمن .

8/ الطرق احلكمية - ابن القّيم اجلوزية .
9/ تب�سرةاحلكام - ابن فرحون .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
قانون املعامالت املدنية

)نظرية العقد )2((
مت - �س �س 514اخلام�س

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
قانون املعامالت املدنيةال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

)نظرية العقد )1((
و�سف املقرر:

واأثر  العقد،  ت�سوب  التي  اخليارات  واأحكام   ، العقد  تف�سري  املقرر  يتناول   
العقد، ونظرية الظروف الطارئة وانق�ساء العقد وما يرتتب على االإخالل به ،االأحكام 

املتعلقة باالإرادة املنفردة .
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب ب�سروط العقد واأثره يف الفقه والقانون.
2/ تعريف الطالب بنظرية الظروف الطارئة واأحكام االإرادة املنفردة.

3/ تعريف الطالب بطرف انق�ساء العقد وما يرتتب على االإخالل بها باجلزاء.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
القانون)االإرادة الظاهرة والباطنة(االأول العقد يف  تف�سري 

الفقهية واالأ�سولية املعمول بها يف تف�سري  والقواعد 
العقد املواد )102-96(.

2

الفقه الثاين يف  العقد  لزوم  ت�سوب  التي  اخليارات  اأحكام 
والقانون)خيار ال�سرط –خيار الروؤية( املواد )110-103(.

2

موا�سلة الأحكام اخليارات التي ت�سوب لزوم العقد – الثالث
خيار العيب املواد )110-103(

2
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ال�شوؤون العلمية

اأثر العقد بالن�سبة للمتعاقدين وللخلف العام واخلا�ش، الرابع
املواد)111- وال�سوري  امل�سترت  العقد  واأحكام 

)116

2

اأثر العقد بالن�سبة للغري: وي�سمل التعهد باإلزام الغري، اخلام�ش
اال�سرتاط مل�سلحة الغري املواد )126-122(

2

2نظرية الظروف الطارئة يف الفقه والقانون املادة )117( ال�ساد�ش
�سروط العقد، ال�سروط العامة للعقد، �سروط االإعفاء ال�سابع

للعقود  امل�سافة  ،ال�سروط  امل�سوؤولية  من  احلد  اأو 
اجلاهزة يف الفقه والقانون املواد )121-118(.

2

2انق�ساء العقد فقها وقانونا وي�سمل :الوفاء املادة )127(الثامن
جزاء االإخالل بالعقد يف القانون وي�سمل : ف�سخ العقد التا�سع

الف�سخ االتفاقي والق�سائي املواد)130-128(
2

موا�سلة جزاء االإخالل بالعقد يف القانون ، اال�ستحالة العا�سر
، التعوي�ش ،ال�سمان(يف الفقه والقانون 

2

االإ�سالمي احلادي ع�سر الفقه  واأحكامها يف  م�سروعيتها   ، االإقالة 
والقانون املواد )135-133(.

2

املوجه الثاين ع�سر الوعد  املنفردة،   باالإرادة  املتعلقة  االأحكام 
للجمهور يف الفقه والقانون املواد )137-136(.

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984م .  /1
امللكية ونظرية العقد يف ال�سريعة االإ�سالمية - االإمام اأبو  زهرة .   /2

الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبه الزحيلي .  /3
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ال�شوؤون العلمية

العقد يف قانون املعامالت املدنية مقارنًا بال�سريعة االإ�سالمية - القا�سي حممد   /4
�سالح علي .

قانون العقود ال�سوداين : درا�سة مقارنة - د. عبد الله اإدري�ش و د. اأبو  مدين   /5
الطيب الب�سري  . 

املذكرة التف�سريية للقانون املدين امللغى ل�سنة 1971م .  /6
العقدواالإرادة املنفردة - د. اأبوذرالغفاري .   /7

الو�سيط يف القانون املدين - د. ال�سنهوري .  /8
�سرح قانون املعامالت املدنية "العقد " - اأ.د. حممد ال�سيخ عمر .   /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 515اخلام�سقانون االإجراءات اجلنائية )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
قانون االإجراءات اجلنائية )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر التزويد املعريف يف بيان الفرق بني القانون املو�سوعي والقانون   
االإجرائي ومقارنة ذلك باإجراءات التقا�سي يف ال�سريعة االإ�سالمية ، مع بيان االأجهزة 
العدلية املخت�سة بالعمل اجلنائي والوقوف على معرفة اخت�سا�سها و�سلطاتها مقارنة 
اتباعها عند وقوع  الواجب  التقا�سي يف االإ�سالم ، وتو�سيح االإجراءات  بدرجات 
تتبعها  التي  واالإجراءات  االإفراج  حاالت  ومعاجلة  عنها  الك�سف  وو�سائل  اجلرمية 

املحكمة للنظر يف الدعوى اجلنائية حتى �سدور احلكم.
اأهداف املقرر:

 ، تزويد الطالب باخلطوات الواجب اتباعها عند وقوع اجلرمية للك�سف عنها   /1
واخلطوات التي تتبع للنظر يف الدعوى اجلنائية حتى �سدور احلكم.

معاجلة حاالت االإفراج بال�سمان.  /2
خطوات النظر يف الدعوى حتى �سدور احلكم.  /3

بيان مرحلة ما بعد �سدور احلكم.  /4
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
املحررات. 2/ االأول واالأ�سياء وحجز  االأموال  1/ �سبط 

�سوابط   /3 وكيفيته  الهارب  اأموال  على  احلجز 
�سبط  عند  االإجراءات   /4 االأموال.  يف  الت�سرف 

املال امل�سبوه اأو امل�سروق من املواد )104-96(

2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

176ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

بالنف�ش الثاين 1/ال�سمان  وحاالته:  بال�سمان  االإفراج 
واملال يف ال�سريعة االإ�سالمية 2/ االإفراج يف جرمية 
عقوبتها االإعدام اأو الق�سا�ش اأو القطع.    3/االإفراج 

باالإيداع املواد )116-105(

2

1/االإجراءات الوقائية يف الفقه والقانون – منع وقوع الثالث
اجلرمية.  2/ منع وقوع اجلرائم املتعلقة بالطماأنينة 

العامة واالإزعاج العام  - املواد )130-117 (

2

بال�سريعة الرابع مقارنة  للمحكمة  العامة  1/االأحكام 
املواد  من  املحاكمة  �سري  اإجراءات   /2 االإ�سالمية. 

)144-131(

2

2اإجراءات االتهام من املواد )145-152(اخلام�ش
اإجراءات اأخذ البينات من املواد ) 153- 158( يف ال�ساد�ش

الفقه والقانون
2

2اإجراءات اأخذ البينات من املواد) 159-165(ال�سابع
احلكم من املواد) 166اإىل 174( يف الدعوى اجلنائية الثامن

يف الفقه والقانون
2

2املحاكمة االإيجازية املواد) 175-178(التا�سع
اال�ستئناف والتاأييد والنق�ش من املواد) 179-188( العا�سر

يف الفقه والقانون
2

2التنفيذ من  املواد من) 189اإىل 200(احلادي ع�سر
2/الثاين ع�سر االإدانة   و�سقوط  1/العفو  متنوعة:   اأحكام 

االإ�سالمية  ال�سريعة  مع  مقارنة  الفرعية  الت�سريعات 
املواد) 213-201(

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/قانون االإجراءات اجلنائية 1991م .

2/�سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ . د. ي�ش عمر يو�سف .
3/ جملةاالأحكام الق�سائية باأعدادها املختلفة . 

4/الق�ساء والق�ساة يف الإ�سالم - د. ع�سام حممد �سبارو.
5/قانون االإجراءات اجلنائية ال�سوداين معلقًا عليه -  د. حممد حمي الدين عو�ش.

6/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - د. عبد الله الفا�سل عي�سى .
7/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر .
8/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ.د. حممد الفاحت ا�سماعيل . 

9/ اجلرمية والعقوبة - االأمام حممد اأبو زهرة .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 516اخلام�سالقانون االإداري

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
والعقود  االإداري  التنظيم  وكذلك  واأهميته  االإداري  بالقانون  التعريف   
ال�سبط  قواعد  علي  والوقوف  االإدارة  اأعمال  على  والرقابة  االإدارية  والقرارات 

االإداري واأغرا�سه.
اأهداف املقرر:

للعقود  االإداري  التنظيم  وكذلك  واأهميته  االإداري  بالقانون  الطالب  تعريف   /1
والقرارات االإدارية والرقابة على اأعمال االإدارة 

تعريف الطالب بقواعد ال�سبط االإداري واأغرا�سه.  /2
متكني الطالب من معرفة الفرق بني امل�سلحة العامة وامل�سالح اخلا�سة  وكيفية   /3

التعامل مع اأجهزة الدولة املختلفة �سواء كان  موظفًا اأو �سخ�سًا عاديًا. 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
تعريف القانون االإداري، اأهميته، م�سروعيته، جماالت االأول

تطبيقه ومو�سوعاته، معايري متييزه، ون�ساأته وتطوره
2

عالقة القانون االإداري بالقانون الد�ستور ي و بالقانون الثاين
املدين و باالإدارة العامة- خ�سائ�ش القانون االإداري 

2

م�سادر القانون االإداري يف الفقه االإ�سالمي والقانون الثالث
الو�سعي

2
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ال�شوؤون العلمية

التنظيم االإداري:  1/تعريف التنظيم االإداري.   2/ الرابع
تعريف املركزية االإدارية  واأنواعها ومزاياها وعيوبها. 
وبني  بينها  والفرق  االإدارية  الالمركزية  3/تعريف 

الالمركزية ال�سيا�سية

2

اأنواع الالمركزية  االإدارية )املرفقية االإقليمية(،التمييز اخلام�ش
بينها والالمركزية ال�سيا�سية واحلكم املحلي واالإدارة 

املحلية ،مزايا وعيوب الالمركزية االإدارية 

2

تطبيقات التنظيم االإداري يف الدولة االإ�سالمية، و يف ال�ساد�ش
ال�سودان 

2

مبداأ ال�سابع على  املفرو�سة  ،القيود  ال�سرعية  مبداأ  تعريف 
ال�سرعية، اأعمال ال�سيادة ، الظروف الطارئة. ال�سلطة 

التقديرية.

2

واأنواعه الثامن واأركانه  وعنا�سره  االإداري  القرار  تعريف 
وانق�سائه.

2

كيفية التا�سع  ، ،اأهدافه  ،اأنواعه  االإداري  ال�سبط  تعريف 
ممار�سه ال�سبط االإداري

2

التعاقد العا�سر ،قيود  وعنا�سره  االإداري  العقد  تعريف 
امتيازات  العقد  تنفيذ  التعاقد،  ،اأ�ساليب  االإداري 

ال�سلطة االإدارية

2

الرقابة على مبداأ ال�سرعية )الرقابة ال�سيا�سية ،الرقابة احلادي ع�سر
االإدارية(

2

2الرقابة الق�سائيةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
اأ�سول نظام االإدارة وتنظيم االإدارة - د. فوؤاد العطار .  /1

القانون االإداري - د. �سليمان حممد الطماوي.  /2
االأحكام ال�سلطانية . املاوردي  /3

مبادئ القانون االإداري ال�سوداين  - موالنا حممد حممود اأبو  ق�سي�سه.  /4
قانون الق�ساء االإداري ل�سنة 2005م.  /5

القانون الد�ستوري واالإداري - اأ. د. ي�ش عمر يو�سف.  /6
اأ�سول القانون االإداري - د. يو�سف ح�سني ب�سري .  /7

حممد  �سليمان  د.   - احلديثة  واالإدارة  ال�سيا�سة  واأ�سول  اخلطاب  بن  عمر   /8
الطماوي.

القرار االإداري - موالنا يو�سف عثمان ب�سري .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 617ال�ساد�ساأ�سول الفقه )5(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
اأ�سول الفقه )4(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املقرر يعمل علي زيادة املعرفة يف مباحث علم االأ�سول يف التعار�ش ودفعه   

والرتجيح وطرقه واالإجتهاد  والتقليد والتلفيق .
اأهداف املقرر:

1- متكني الطالب من االطالع علي مناهج ومعرفة طرق التعار�ش والرتجيح .
2- تعريف الطالب باالجتهاد وم�سروعيته و�سروطه .

3- تعريف الطالب بالتقليد والتلفيق واأحكامها .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
تعريف التعار�ش حقيقة وقوعه واأمثلة علي التعار�ش االأول

يف الكتاب وال�سنة.
2

الرتتيب الثاين مع  التعار�ش  دفع  يف  احلنفية  منهج 
واالأمثلة.

2

الرتتيب الثالث مع  التعار�ش  دفع  يف  ال�سافعية  منهج 
واالأمثلة..

2

2الرتجيح تعريفه ، و�سروطه و اأنواعه.الرابع
2الرتجيح بني االأدلة )من جهة ال�سند واأمثلته (اخلام�ش
2الرتجيح من جهة املنت واأمثلته.ال�ساد�ش

2الرتجيح من جهة احلكم واملدلول واأمثلته.ال�سابع
2الرتجيح باأمر خارج واأمثلته.الثامن
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ال�شوؤون العلمية

2الرتجيح بني االأقي�سة .التا�سع
م�سروعيته العا�سر  ، �سروطه   ، اأنواعه  تعريفه   : االجتهاد 

وجماله .
2

امل�سوبة احلادي ع�سر وراأي  االجتهاد  يف  واخلطاأ  االإ�سابة 
واملخطئة .

2

2التقليد والتلفيق تعريفهما واأحكامهما .الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1- نهاية ال�سول �سرح منهاج االأ�سول - االأ�سنوي.

2- اأ�سول الفقه - حممد اأبو النور زهري .
3- الوجيز يف اأ�سول الفقه االإ�سالمي  - اأ. د. وهبة الزحيلي .

4- االإحكام يف اأ�سول االأحكام - االآمدي.
5- التعار�ش والرتجيح - الربزجني .

6- البحراملحيط يف اأ�سول الفقه-. الزرك�سي .
7- اأ�سول الفقه - د. زكريا الربي .

8- اأ�سول الفقه - د. زكريا الربدي�سي .
9- امل�ست�سطفى - االإمام الغزايل .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 618ال�ساد�سقانون االأحوال ال�سخ�سية )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
قانون االأحوال ال�سخ�سية )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
واأحكام  والف�سخ(  والتطليق  )الطالق  الزوجية  الفرقة  اأحكام  املقرر  يتناول   

االأهلية والوالية وفق قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني بال�سودان لعام 1991م
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب باأحكام الفرقة الزوجية) الطالق والتطليق والف�سخ ( واأحكام االأهلية   /1
والوالية وفق قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني بال�سودان لعام 1991م.

تكوين ملكة قانونية لدى الطالب م�ستمدة من الفقه والقانون.  /2
اإعداد الطالب قانونيَا مبا يوؤهله للبت يف ق�سايا االأحوال ال�سخ�سية .  /3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

:تعريفه، االأول الطالق  اأنواعها،  تعريفها،  الزوجية  الفرقة 
م�سروعيته، األفاظه التي يقع بها املواد )133-127(

2

ال�سني الثاين اأنواعه:  �سروطه،    : الطالق  اأحكام 
و�سابق  الهازل  طالق  والبائن،  والبدعي،الرجعي 

اخلطاأ وال�سكران والغ�سبان املواد )138-134(

2

الطالق الثالث اأحكامه واأحكام   ، : تعريفه  ، اخللع  الرجعة 
على مال املواد )150-139(

2

التطليق: تعريفه و اأ�سبابه املعتمدة يف القانون  والتي الرابع
ت�سمل التطليق للعيب والعنة املواد )151 -161(

2

2التطليق لل�سرر وال�سقاق املواد )162-169(اخلام�ش
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ال�شوؤون العلمية

التطليق على الفدية، التطليق لالإع�سار املواد )170-ال�ساد�ش
)184

2

التطليق للغيبة وما يف معناها ، التطليق لالإيالء املواد ال�سابع
)195-185(

2

2التطليق للظهار واللعان املواد )196-203(الثامن
2الف�سخ ،اأحكام العدة املواد )204-213(التا�سع
)214-العا�سر املواد  ال�سغري  ت�سرفات  والوالية،  االأهلية 

)228
2

املال احلادي ع�سر وعلى  النف�ش  على  الوالية   ، االأهلية  عوار�ش 
املواد )242-229(

2

اأحكام الو�سي )243-258( واأحكام الغائب واملفقود الثاين ع�سر
املواد )266-259(

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني ل�سنة 1991م .
2/ �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية - د. اأحمد حممد عبداملجيد .

3/ الن�سرات التف�سريية وامللحقات من دائرة االأحوال ال�سخ�سية باملحكمة العليا . 
4/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين .

5/ �سرح فتح القدير - ابن الهمام .
6/ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق - الزيلعي .

7/ املجموع - االإمام النووي . 
8/ املغني - ابن قدامة.

9/ االأحوال ال�سخ�سية - االإمام حممد اأبو زهرة .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 619ال�ساد�سقانون االإثبات )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
قانون االإثبات )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
االإثبات،  يف  املادية  واالأدلة  ،والقرائن  الكتابية  االأدلة  قيمة  املقرر  يتناول   
اإثبات جرمية  بينة  االإثبات، والوقوف  علي  اليمني واأنواعها وحجيتها يف  واأحكام 

الزنا وجرائم احلدود االأخرى واأدلة االإثبات احلديثة.
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب بقيمة االأدلة الكتابية ،والقرائن واالأدلة املادية يف االإثبات.
2/ تعريف الطالب باأحكام اليمني واأنواعها وحجيتها يف االإثبات.

3/  تعريف الطالب ببينة اإثبات جرائم احلدود واأدلة االإثبات احلديثة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
العامة االأول :االأحكام  والقانون  الفقه   يف  امل�ستندات 

-حجيتها   م�سروعيتها  تعريفها   - للم�ستندات 
عيب  ال�ستدالل  ال�سهادة  قبول   - املخالفة  والبيانات 
يف امل�ستند - فقدان امل�ستندات - اأنواع امل�ستندات:  
 - �سروطها   - تعريفها   : الر�سمية  امل�ستندات   /1

حجيتها - حجية �سورها

2

– الثاين �سروطها   – تعريفها   : العادية  امل�ستندات   /2
حجيتها – الر�سائل والربقيات وحجيتها يف االإثبات 
الدفاتر   – عليها  املوقع  غري  والدفاتر  االأوراق   –
التجارية – امل�ستندات العتيقة- الطعن يف امل�ستندات 

و�سلطة املحكمة يف تقدير �سحتها 

2
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ال�شوؤون العلمية

– الثالث – م�سروعيتها  القرائن فقهًا وقانونًا:    تعريفها 
اأق�سامها – حجيتها .

2

االأدلة املادية: القافة    1/بينة االأثر –بينة اخلطوط الرابع
) ال�سخ�سية  ر  طاأبو  الب�سمة-بينة  – بينة 

2

بينة اخلام�ش  – ال�سريك  بينة   – ال�سرطي  الكلب  2/بينة 
املحت�سر – حجية االأحكام 

2

– حجيتها ال�ساد�ش – م�سروعيتها  اليمني  –تعريف  اليمني 
–�سيغتها – اأنواعها - اليمني احلا�سمة – حجيتها  

يف االإثبات – احللف والرد والنكول وداللتها

2

اليمني املتممة - حجيتها يف االإثبات – الفرق بينها  ال�سابع
ميني   – اال�ستظهار  ميني  احلا�سمة   اليمني  وبني 
اللعان – م�سروعية وحجية و�سيغة كل منهما املعاينة 

واخلربة –اإجراءاتها حجية تقدير اخلبري

2

2اإثبات جرائم احلدود :  بينة اإثبات جرمية الزناالثامن
– اإثبات جرمية التا�سع اإثبات جرائم احلدود االأخرى  بينة 

�سرب اخلمر
2

الأبي العا�سر اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  ر�سالة  احلدود:   درء 
مو�سى االأ�سعري 

2

2اأدلة االإثبات احلديثة احلادي ع�سر
2حلقة نقا�ش حول اأدلة االإثبات احلديثةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

187ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ املبادئ العامة يف نظرية االإثبات - د. حممد جمال الدين زكي .

2/�سرح قانون االإثبات فقها وت�سريعًا وق�ساًء - اأ. د. البخاري عبدالله اجلعلي .
3/�سرح قانون االإثبات - اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر .

4/و�سائل االإثبات - د. حممد م�سطفى الزحيلي .
5/االإثبات الق�سائي - د. عزالدين حممد اأحمد االأمني .

6/اأحكام عبء االإثبات - ع�سام اأحمد البهجي .
7/اأحكام االلتزام واالإثبات - اأحمد �سوقي حممد عبدالرحمن .

8/الطرق احلكمية - ابن القّيم اجلوزية .
9/ تب�سرةاحلكام - ابن فرحون .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 620ال�ساد�سقانون االإجراءات املدنية )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر  التعريف باالخت�سا�ش الق�سائي و االإجراءات املتبعة يف رفع   
الدعوى املدنية و ال�سري فيها واللجوء اإىل التقا�سي وح�سور اخل�سوم واأثر غيابهم  

يف  الفقه القانون والفقه االإ�سالمي .
اأهداف املقرر:

1/ التعرف على قانون االإجراءات املدنية ون�ساأته وتطوره.
2/ بيان اأهمية قانون االإجراءات املدنية واأثره على حتقيق العدالة.

3/ �سرح ن�سو�ش اجلزء االأول من قانون االإجراءات املدنية.
4/ ربط ن�سو�ش القانون باأ�سول الفقه االإ�سالمي . 

5/ اكت�ساب املهارات الالزمة لتطبيق ن�سو�ش القانون .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
تعريف قانون االإجراءات املدنية وا�ستعرا�ش مراحل االأول

ن�ساأته وتطوره وطبيعته وعالقته بالقوانني االأخرى، 
به  واملدعى  عليه  واملدعى  واملدعى  الدعوى  تعريف 

فقها وقانونًا .

2

الدويل الثاين االخت�سا�ش   ، )م6-1(  التمهيدية  االحكام 
)15-7(

2

2االخت�سا�ش النوعي والقيمي )املواد 16-21)الثالث
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ال�شوؤون العلمية

)م27-الرابع االإحالة  )م26-22(،  املحلي  االخت�سا�ش 
)28

2

امل�سائل التي تخرج عن �سلطات املحاكم )م29-30( اخلام�ش
، اإجراءات رفع الدعوى )م38-31)

2

2التكليف باحل�سور )م39-56)ال�ساد�ش
تقدير قيمة الدعوى)م57( ، ح�سوراخل�سوم وغيابهم ال�سابع

)م66-58) 
2

نظام اجلل�سات )م67-71( ، اإجراءات نظر الدعوى الثامن
)م78-72(

2

ال�سهود التا�سع  ، نظرالدعوى)م79ــ84(  اإجراءات  موا�سلة 
)م92-85)

2

الدين العا�سر عر�ش  )م95-93(،  والتدخل  االدخال 
جزئيا  للوفاء  املدعي  قبول   ، )م96(  والتعوي�سات 
)م98- وتركها  لدعوى  ا  �سقوط   ، )م97(  اأوكليًا 

)100

2

2احلكم يف الدعوى )م101-113(احلادي ع�سر
2الدعاوى اخلا�سة )م114-133(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

قواعد التقا�سي املدين يف قانون االإجراءات املدنية 1983م - موالنا رم�سان   /1
علي حممد.

�سرح قانون االإجراءات املدنية . اأ.د. حممدال�سيخ عمر .  /2
د.   -  ) بني خل�سوم  املواجهة  )قواعد  ل�سنة 1983م  املدنية  االإجراءات  قانون   /3

جماهد عبد القادر .
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ال�شوؤون العلمية

قانون االإجراءات املدنية ال�سوداين بني التحليل والتطبيق - د.حيدر اأحمد دفع الله.  /4
قواعداخت�سا�ش املحاكم املدنية يف القانون ال�سوداين واأحكام املحاكم - د.   /5

عزالدين حممد اأحمد .
مو�سوعة املرافعات املدنية والتجارية - انور طلبة .  /6

الوجيزيف دعاوى ق�سمة االفراز واالجبارعلى البيع - �سالح الدين �سراخلتم   /7
علي.

التعليق على قانون  ملرافعات املدنية والتجارية - د. اأحمداأبوالوفا .  /8
املر�سد يف ال�سوابق الق�سائية يف قانون االإجراءات املدنية )1970م-2001م(.  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
قانون العمل والتاأينات 

االجتماعية
مت - �س �س 621ال�ساد�س

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر قانون العمل وبيان نطاقه وخ�سائ�سه، واحلقوق وااللتزامات   
التي تتعلق بعقد العمل وتنظيم ا�ستخدام الن�ساء، االأحداث، وانتهاء عقد العمل، و 
بيان منازعات العمل وطرق حلها يف الفقه والقانون، التعريف بالتاأمينات  واحلقوق 

وااللتزامات التي تتعلق بعقد التاأمني وحكم ال�سريعة يف عقد التاأمني .
اأهداف املقرر:

التعريف بقانون العمل وبيان نطاقه وتاأ�سيله .  /1
تعريف الطالب باحلقوق وااللتزامات التي تتعلق بعقد العمل .  /2

بيان منازعات العمل وطرق حلها يف الفقه والقانون .  /3
وحكم  التاأمني  بعقد  تتعلق  التي  وااللتزامات  واحلقوق  بالتاأمينات  التعريف   /4

ال�سريعة يف عقد التاأمني.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
فقهًا االأول وتطوره  ن�ساأته   ، ،اأهميته  العمل  قانون  تعريف 

وقانونًا، مع بيان عالقة قانون العمل بالقوانني االأخرى
2

يف الثاين العمل  قانون  ،م�سادر  العمل  قانون  خ�سائ�ش 
الفقه والقانون

2

نطاق تطبيق قانون العمل ، الفئات امل�ستثناة من نطاق الثالث
عقد  ،اأنواع  العمل  عقد  تعريف  العمل  قانون  تطبيق 

العمل يف الفقه والقانون 

2
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ال�شوؤون العلمية

ال�سريعة الرابع مقارنة يف  درا�سة  العمل  التزامات �ساحب 
/2 العمل  �ساحب  1/تعريف  وت�سمل:   والقانون 
التزامات �ساحب العمل      3/ اجلزاءات املرتتبة على 

االإخالل بالتزامات �ساحب العمل

2

التزامات العامل درا�سة مقارنة يف ال�سريعة والقانون اخلام�ش
وت�سمل : 1/ تعريف العامل 2/التزامات العامل3/

اجلزاءات املرتتبة على االإخالل بالتزامات العامل

2

1/ال�ساد�ش وت�سمل:   والقانون  الفقه  يف  اال�ستخدام  تنظيم 
3/االإجازات  االأحداث  الن�ساء2/ت�سغيل  ت�سغيل 

والعطالت

2

انق�ساء عقد العمل )اإنهاء وانتهاء( عقد العمل يف الفقه ال�سابع
والقانون

2

2مراحل ت�سوية منازعات العمل فقها وقانونًاالثامن
2الف�سل التع�سفي يف الفقه والقانونالتا�سع
الفئات العا�سر ،ن�ساأته،  وا�سطالحًا  لغة  التاأمني  تعريف 

ال�سريعة  التاأمني، حكم  اأنواع  القانون،  امل�ستثناة من 
االإ�سالمية يف التاأمني 

2

حت�سيلها، احلادي ع�سر وكيفية  واال�سرتاكات،  التاأمني،  متويل 
تاأمني معا�سات اإ�سابات العمل

2

تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة ، املزايا التاأمينية ) الثاين ع�سر
املعا�ش- التعوي�ش – اال�ستبدال (.

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ قانون العمل " ال�سوداين " لعام 1997م .

2/ قانون التاأمينات االجتماعية " ال�سوداين " "تعديل" 2004م .
3/ �سرح قانون العمل - اأد. حممد عثمان خلف الله  .
4/ قانون العمل معلقًا عليه - د. حيدر اأحمد دفع الله .

5/ حما�سرات يف قانون العمل والتاأمينات االجتماعية - اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر.
6/ قانون العمل - اأحمد �سعيد الزمر .

7/ عقد التامني فقها وق�ساء - د.تاج ال�سرحممد حامد.
8/ قانون العمل - د. ع�سام اأنور �سليم .

9/ قانون العمل - د. ح�سن كريه . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 622ال�ساد�ساملنظمات الدولية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وتطورها  ن�ساأتها  و  تعريفها  حيث  من  الدولية  املنظمة  املقرر  هذا  يتناول    

والنظام القانوين لها واأنواعها ودواعي ان�سائها وح�ساناتها وامتيازاتها.
اأهداف املقرر:

1/ اأن يتعرف الطالب على مفهوم املنظمة الدولية و�سخ�سيتها القانونية .
2/ بيان ح�سانات وامتيازات املنظمة الدولية .

3/ الوقوف على فروع املنظمات الدولية العاملية واالقليمية  .
4/ بيان راأي الفقه االإ�سالمي يف عمل هذه املنظمات .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

، االأول  القانونية  �سخ�سيتها  الدولية،  املنظمة  تعريف 
هيكلها، اأنواع املنظمات الدولية 

2

2ن�ساأة وتطوراملنظمة الدولية الثاين
2النظام القانوين للمنظمة الدوليةالثالث
2ح�سانات وامتبازات املنظمة الدولية الرابع

، اخلام�ش اأهدافها   ، ان�سائها  )دواعي  املتحدة  االأمم  منظمة 
ع�سويتها(

2

2فروع منظمة االأمم املتحدة ال�ساد�ش
2منظمة االحتاد االفريقي ال�سابع 
2منظمة جامعة الدول العربية الثامن 
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ال�شوؤون العلمية

2منظمة الدول االإ�سالمية التا�سع 
2منظمة االيقاد العا�سر

2االحتاد االأوربي احلادي ع�سر
2منظمة الدول االمريكية الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ القانون الدويل العام - د. علي �سادق اأبو هيف .
2/ القانون الدويل العام - د.حامد �سلطان ، د. عائ�سة راتب ، د.�سالح الدين عامر.

3/ القانون الدويل العام - د. حممد �سامي عبداحلميد واآخرون .
4/ القانون الدويل العام - د. حممد رفعت عبد الوهاب .

5/ القانون الدويل العام يف ال�سلم واحلرب - د. ال�سافعي حممد ب�سري .
6/ قانون ال�سالم يف االإ�سالم - اأ. د. حممدطلعت الغنيمي .

 7/ ال�سخ�سية الدولية يف القانون الدويل العام - د. حممد كامل ياقوت .
8/ قانون التنظيم الدويل " النظرية العامة " - د. �سالح الدين عامر .

9/ الوجيز يف التنظيم الدويل - اأ.د. حممد طلعت الغنيمي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 723ال�سابعاملرياث )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
االإرث و�سروطه وموانعه، مع  واأ�سباب  املقرر علم املرياث ومكانته  يتناول   

التعريف بفقه املرياث الذي ياأخذ به قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1991م .
اأهداف املقرر:

1-  تعريف الطالب بف�سل علم املرياث ومكانته .
2- اإعداد الطالب ليكون عاملا باأحكام املواريث وتق�سيم الرتكات.

3- تعريف الطالب باأ�سباب االإرث و�سروطه وموانعه، مع التعريف بفقه املرياث الذي 
ياأخذ به قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1991م .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

يف االأول وم�ستنده  اأهميته  ،بيان  الفرائ�ش  علم  تعريف 
ال�سريعة االإ�سالمية مع �سرح جممل الآيات املواريث

2

اأ�سول املرياث عند )اليهود- امل�سيحيني- العرب يف الثاين
اجلاهلية(مع املقارنة  

2

بالرتكة الثالث املتعلقة  –املرياث(احلقوق  )الرتكة  تعريف 
وترتيبها واأركان املرياث

2

2اأ�سباب االإرث و�سروطه وموانعه )االأ�سلية والتبعية( الرابع
2اأ�سحاب الفرو�ش ،التعريف ،اأ�سحاب الن�سفاخلام�ش
2اأ�سحاب الربع ،اأ�سحاب الثمن والتطبيقات ال�ساد�ش

2اأ�سحاب الثلثني، والثلث والتطبيقاتال�سابع
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ال�شوؤون العلمية

2اأ�سحاب ال�سد�ش)اأم ،اأب ،جد ،جدة( الثامن
تكملة اأ�سحاب ال�سد�ش)ينت ابن ’اأخت الأب ،اأخ الأم التا�سع

.اأخت الأم(
2

2التع�سيب تعريفه ،اأنواعه ،الع�سبة بالنف�ش وجهاتهاالعا�سر
تكملة  التع�سيب ،الع�سبة بالغري ،الع�سبة مع الغري احلادي ع�سر

،امل�ساألة امل�سرتكة
2

املبارك الثاين ع�سر ،االأخ  امل�سائل  ،اأ�سول  واحلرمان  احلجب 
،االأخ ال�سقيق  

2

24جمموع  ال�ساعات
املراجع:

املرياث والو�سية يف االإ�سالم - د. زكريا الربدي�سي.  /1
املرياث يف ال�سريعة االإ�سالمية - ال�سيخ حممد علي ال�سابوين .  /2

اأحكام الرتكات واملواريث - االإمام حممد اأبو زهرة .  /3
اأ. د.  �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني ل�سنة 1991م " املرياث" -   /4

ال�سديق حممد االأمني ال�سرير .
العذب الفائ�ش �سرح عمدة الفار�ش - اإبراهيم بن عبدالله الفر�سي .  /5

�سرح الرحبية - �سبط املارديني .  /6
علم الفرائ�ش يف �سوء الكتاب وال�سنة - د. كمال عبد الله اأحمد املهالوي .  /7
املرياث يف الفقه االإ�سالمي والقانون ال�سوداين - د. معاوية ح�سن املهدي .  /8
�سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية " املرياث " - د. اأحمد حممد عبد املجيد .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 724ال�سابعالقانون التجاري

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
االأعمال  ونظرية  م�سادره   و  التجاري  بالقانون  التعريف   املقرر  يتناول   
التجارية   ، و درا�سة االأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل االئتماين يف املعامالت 
علي  التعرف  و   ، والقانون  الفقه  يف  التجاري  االإفال�ش  نظام  معرفة  و   ، التجارية 

املركز القانوين للتاجر وبيان االلتزامات التي يخ�سع لها .
اأهداف املقرر:

بيان مو�سوعات القانون التجاري والقواعد التي تنظمه يف الفقه والقانون.  /1

درا�سة االأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل االئتماين يف الفقه والقانون.  /2
املركز  علي  التعرف  مع   ، والقانون  الفقه  يف  التجاري  االإفال�ش  نظام  معرفة   /3

القانوين للتاجر وبيان االلتزامات التي يخ�سع لها .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
تعريف القانون التجاري، ذاتية القانون التجاري، طبيعة االأول

القانون التجاري ، نطاق تطبيق القانون التجاري
2

2م�سادر القانون التجاري يف الفقه والقانونالثاين
نظرية االأعمال التجارية يف الفقه والقانون، وت�سمل:   الثالث

معيار   /2 والتجارية  املدنية  االأعمال  بني  1/التفرقة 
التفرقة بني االأعمال املدنية والتجارية.

12/ االأعمال التجارية االأ�سلية  2/املحل التجاريالرابع
التجارية اخلام�ش االأعمال   /2 بالتبعية  التجارية  1/االأعمال 

املختلطة
2
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ال�شوؤون العلمية

نظرية التاجر يف الفقه والقانون وت�سمل:1/تعريف التاجر  ال�ساد�ش
2/ �سروط اكت�ساب �سفة التاجر 3/ التزامات التاجر

2

2موا�سلة لنظرية التاجرال�سابع
1/تعريف الثامن وي�سمل:   والقانون  الفقه  يف  االإفال�ش 

االإفال�ش  2/ االأ�س�ش التي يقوم عليها االإفال�ش 3/ 
الفرق بني االإفال�ش واالإع�سار      4/اأنواع االإفال�ش

2

�سروط التا�سع  /2 ال�سوداين  الت�سريع  يف  االإفال�ش  1/فعل 
اإعالن االإفال�ش 3/ اإجراءات طلب �سهر االإفال�ش 4/ اأمر 
اإ�سهار االإفال�ش 5/ اأيلولة مال املفل�ش 6/ اآثار االإفال�ش

2

1/ العا�سر وت�سمل  والقانون،  الفقه  يف  التجارية  االأوراق 
الكمبيالة

2

22/ ال�سيك   3/ ال�سند االأذيناحلادي ع�سر
2حلقة نقا�شالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ القانون التجاري - د. م�سطفى كمال طه .
2/ االأوراق التجارية - د.علي ح�سن يون�ش .  

3/ القانون التجاري - د. م�سطفى عابدين .
4/ اأ�س�ش قانون ال�سركات - د. اأبو ذ الغفاري ب�سري .

5/ ال�سركة وال�سراكة - د. اإبراهيم دريج  .
6/ القانون التجاري - د. ابت�سام ال�سيد .
7/ القانون التجاري - د. علي البارودي .
8/ القانون التجاري - با�سم حممد �سالح 

9/ القانون التجاري - د. �سميحة القليوبي .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 725ال�سابعقانون التحكيم

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر التعريف بالتحكيم وانواعه ومزاياه وبهيئات التحكيم وطرق   
وف�ش  لت�سوية  احلديثة  واالأ�ساليب   ، املحكمني  حكم  ،وحجية  وعزلهم  اختيارهم 

النزاعات فقهًا وقانونًا .
اأهداف املقرر:

1/ تعريف الطالب بقانون التحكيم يف الفقه االإ�سالمي والقانون الو�سعي .
2/ تعريف الطالب باالأ�ساليب احلديثة لت�سوية وف�ش النزاعات فقهًا وقانونًا .

3/ تاأ�سيل اأحكام وقواعد قانون التحكيم  ال�سوداين 2005م يف الفقه االإ�سالمي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
، االأول واأهميته   ، وتطوره  ن�ساأته   ، التحكيم  تعريف 

وم�سروعيته يف الفقه االإ�سالمي والقانون
2

الو�سائل االأخرى حلل املنازعات : ) الق�ساء – ال�سلح الثاين
وقانونًا فقها  – اخلربة(  – الوكالة  – التوفيق 

2

اأنواع التحكيم ، طبيعة التحكيم يف الفقه االإ�سالمي الثالث
والقانون ال�سوداين

2

التحكيم الرابع قانون  عليها  يقوم  التي  واالأ�س�ش  املبادئ 
ال�سوداين ل�سنة 2005م

2

2مزايا التحكيم وعيوبه فقها وقانونًااخلام�ش
2امل�سائل التي تخرج عن نطاق التحكيم ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

التحكيم، ال�سابع اتفاق  �سورة  تعريفه،  التحكيم:   اتفاق 
التحكيم  اتفاق   اآثار  التحكيم،  اتفاق  �سحة  �سروط 

فقها وقانونًا

2

هيئة التحكيم – املحكمني وطريقة تعينهم – ال�سروط الثامن
رد  املحكم-  –�سفات  املحكم  يف  توفرها  الواجب  

املحكمني وعزلهم فقهًا وقانونٌا

2

2االإجراءات املتبعة يف حالة التحكيم اخلا�ش / املنظم  التا�سع
منه، العا�سر االإ�سالمية  ال�سريعة  وموقف  املحكمني  حكم 

والطعن فيه )اإ�سدار احلكم، �سكل القرار التحكيمي(
2

2حكم املحكمني )حجيته وتنفيذه (احلادي ع�سر
2اأمثلة الأنظمة مراكز التحكيم يف العامل الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ الق�ساء يف االإ�سالم - د. حممد �سالم مدكور.
2/ كتاب اأدب القا�سي - حممد بن عبد الله بن حممد .

3/ قانون االإجراءات املدنية االإ�سالمي ال�سوداين معلًقًا عليه - د. حممد �ستا اأبو �سعد.
4/ التحكيم االختياري واالإجباري - د. اأحمد اأبو  الوفا .

5/ التحكيم الداخلي والدويل - د. اإبراهيم حممد اأحمد دريج . 
6/ النظام الق�سائي االإ�سالمي - د. اأحمد حممد مليجي .

7/ قانون االإجراءات املدنية ال�سوداين - اأ. د. حممد ال�سيخ عمر .
8 / التحكيم الدويل والداخلي - د.عبداحلميد املن�ساوي .

9/ �سرح قانون التحكيم ال�سوداين لعام 2005م - د. اإبراهيم حممد اأحمد دريج.
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 726ال�سابعقانون االإجراءات املدنية )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
قانون االإجراءات املدنية )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
القانونية  الناحية  من  االأحكام  تنفيذ  يف  املتبعة  االإجراءات  املقرر  يتناول   

والفقهية والتطبيقات العملية املتبعة يف املحاكم املدنية.
اأهداف املقرر:

1/ تزويد الطالب باالإجراءات املتبعة يف تنفيذ االأحكام من الناحية القانونية والفقهية. 
2/تزويد الطالب بالتطبيقات العملية املتبعة يف املحاكم املدنية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

والقانون االأول االإ�سالمي  الفقه  يف  االأحكام  تنفيذ  
املواد)213-205(

2

2موا�سلة تنفيذ االأحكام املدنية املواد )214-226(الثاين
2حجز املنقوالت املواد )227-236(الثالث
2حجز العقارات املواد ) 237-241(الرابع

2بيع املنقوالت املحجوزة املواد )242-253(اخلام�ش
2بيع العقار املحجوز املواد )254-265(ال�ساد�ش

2موا�سلة :بيع العقار املحجوز املواد )266-272(ال�سابع
2توزيع ح�سيلة التنفيذ  املواد )273-276(الثامن

2اأحكام متنوعة املواد )277- 285(التا�سع
جلنة القواعد ،االأحكام االأجنبية تنازع االخت�سا�ش العا�سر

املواد )294-286(
2

2جدول ق�سايا االأحوال ال�سخ�سيةاحلادي ع�سر
2جدول ق�سايا االأحوال ال�سخ�سيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ قانون االإجراءات املدنية االإ�سالمي ال�سوداين معلقًا عليه - د. حممد �ستا اأبو  �سعد.

2/ الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية - ابن القيم اجلوزية .
3/ �سرح قانون االإجراءات املدنية - اأ.د. حممد ال�سيخ عمر.

4/ قانون االإجراءات املدنية بني التحليل والتطبيق - د. حيدر حممد اأحمد دفع الله. 
5/ قواعد التقا�سي املدين يف قانون االإجراءات املدنية - موالنا رم�سان علي حممد.

6/ �سرح قانون املرافعات والتجارية - د. حممد اأبو  الوفا .
7/ الق�ساء يف االإ�سالم - د.عبد الكرمي زيدان .

8/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبه الزحيلي .
9/ قانون االإجراءات املدنية - د. حممد العامل اآدم . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 727ال�سابعالقانون الدويل االإن�ساين

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر التعريف بالقانون الدويل االإن�ساين وتطوره ، و اأحكام واآداب   
القتال واحلرب يف الفقه االإ�سالمي والقانون الدويل االإن�ساين  ، وتاأ�سيل القواعد 
التي اأقرتها االتفاقيات الدولية "جنيف والهاي" ، املنهجية القانونية التي تعني على 
االإن�سانية،  �سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  بها  حتدد  التي  القانونية  االأ�س�ش  معرفة 

وبيان اآليات تنفيذ القانون.
اأهداف املقرر:

والقانون  االإ�سالمي  الفقه  يف  واحلرب  القتال  واآداب  باأحكام  الطالب  تعريف   /1
الدويل االإن�ساين .

تاأ�سيل القواعد التي اأقرتها االتفاقيات الدولية "جنيف والهاي".      /2
تزويد الطالب باملنهجية القانونية التي تعينه على معرفة االأ�س�ش القانونية التي   /3

حتدد بها جرائم احلرب واجلرائم �سد االإن�سانية.      
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
االإ�سالم االأول يف  االإن�ساين  الدويل  بالقانون  التعريف 

ون�ساأته وتطوره واأهميته ومقارنته باالتفاقيات الدولية 
)جنيف والهاي(

2

2نظرة تاأ�سيلية مل�سادر القانون الدويل االإن�ساين.الثاين
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ال�شوؤون العلمية

املتعلقة الثالث الدولية  االتفاقيات  اأر�ستها  التي  املبادي  اأهم 
باحلرب

2

اأ�ساليب وو�سائل القتال امل�سروعة وغري امل�سروعة يف الرابع
االإ�سالم

2

اأ�ساليب وو�سائل القتال امل�سروعة وغري امل�سروعة يف اخلام�ش
اتفاقيات جنيف والهاي

2

يف ال�ساد�ش احلرب  اأثناء  القانونية  باحلماية  امل�سمولة  الفئات 
االأويل  جنيف  اتفاقيتي  �سوء  ويف  االإ�سالمي  الفقه 

والثانية

2

واجلا�سو�ش ال�سابع لالأ�سري  والقانوين  الفقهي  التكييف 
واملرتزق يف �سوء اتفاقية جنيف الثالثة

2

حماية غري املقاتلني "املدنيني" – ال�سيوخ – املراأة – الثامن
الطفل "يف الفقه االإ�سالمي واتفاقية جنيف الرابعة

2

حماية االأعيان املدنية واملمتلكات الثقافية و الدينية يف التا�سع
اأحكام الفقه االإ�سالمي واتفاقيات الهاي

2

التي العا�سر اجلرائم  الأنواع  والقانوين  الفقهي  التكييف 
ترتكب اأثناء احلرب

2

الدويل احلادي ع�سر القانون  اأحكام  لتنفيذ  الق�سائية  االآليات 
االإن�ساين )الق�ساء الوطني – الق�ساء الدويل (

2

الدويل الثاين ع�سر القانون  اأحكام  لتنفيذ  الق�سائية  االآليات غري 
االإن�ساين )التوفيق- التحكيم (

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�شوؤون العلمية

املراجع:
1/ مو�سوعة القانون الدويل - وائل بندق .

2/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي .
3/ القانون الدويل االإن�ساين و ال�سريعة االإ�سالمية - د. عبد الغني عبد اخلالق .

4/ االإ�سالم والقانون الدويل العام - د. اأحمد اأبو  الوفا.
5/ الوثائق لدولية املعنية بحقوق االإن�سان - د. حممود�سريف ب�سيوين .

6/ القانون الدويل العام - د. على �سادق اأبوهيف .
7/ الئحةاحلرب الربية يف الهاي "1899-1907م" .

8/ العالقات الدولية يف االإ�سالم - االإمام حممد اأبو زهرة .
9/ ال�سريالكبري - االإمام حممد بن احل�سن ال�سيباين .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 728ال�سابعامل�سطلحات القانونية )1(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املجال  يف  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  امل�سطلحات  فهم  املقرر  يتناول   

القانوين و الطب ال�سرعي ، وامل�سطلحات املعتمدة يف املوؤمترات الدولية .
اأهداف املقرر:

ت�سهيل فهم امل�سطلحات باللغتني العربية واالإجنليزية.  -1
التعريف بامل�سطلحات يف املجال القانوين .  -2

امل�سطلحات  علي  الوقوف  مع   ، ال�سرعي  الطب  يف  بامل�سطلحات  التعريف   -3
املعتمدة يف املوؤمترات الدولية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

2امل�سوؤولية التق�سريية)Tortious liability)1(     )1االأول
2امل�سوؤولية التق�سريية )Tortious liability)2(    )2الثاين
2العقود )The contracts)1(                                )1الثالث
2العقود)The contracts)2(                                )2الرابع

2العقود)The contracts)3(                                 )3اخلام�ش
2القانون اجلنائي                      The criminal lawال�ساد�ش

2قانون االإثبات                    The law of evidenceال�سابع
قانون االأحوال ال�سخ�سية)1(الثامن

The law of personal status)1(
2

قانون االأحوال ال�سخ�سية )2(التا�سع
The law of personal status)2(

2
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ال�شوؤون العلمية

م�سطلحات الطب ال�سرعي)1(العا�سر
Forensic medicine )1

2

م�سطلحات الطب ال�سرعي)2(احلادي ع�سر
Forensic medicine )2

2

م�سطلحات الطب ال�سرعي)3(الثاين ع�سر
Forensic medicine )3

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ تعريف امل�سطلحات القانونية والطب ال�سرعي - اأ. د .حاج اآدم ح�سن الطاهر .
2/ معجم القانون - جممع اللغة العربية .

3/ امل�سطلحات القانونية باللغة االإجنليزية - زيد حممود العقايلة .
4/ امل�سطلحات القانونية باللغة االإجنليزية - اأحمد اأبو  الوفا .

5/ معجم الفاروقي - �سليمان الفاروقي .
6/ امل�سطلحات القانونية - اأ.د. اأحمد علي حمو . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 729ال�سابعالقانون البحري واجلوي

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر التعريف بالقانون البحري واجلوي وتطورهما وخ�سائ�سهما   
وم�سادرهما ، والعالقة بينهما، والوقوف علي طرق الف�سل يف ق�سايا النقل البحري 

واجلوي .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب باأحكام القانون البحري يف الفقه والقانون.  .1
تعريف الطالب باأحكام القانون اجلوي يف الفقه والقانون.  .2

تعريف الطالب مب�سادر القانون البحري واجلوي والعالقة بينهما، والوقوف   .3
علي طرق الف�سل يف ق�سايا النقل البحري واجلوي .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

2تعريف القانون البحري ن�ساأته وتطوره واأهميتهاالأول
الفقه الثاين يف  ون�ساأتها  وطبيعتها  بال�سفينة  التعريف 

االإ�سالمي والقانون
2

2خ�سائ�ش القانون البحريالثالث
2م�سادر القانون البحريالرابع

العقود البحرية يف ظل القانون ال�سوداين واملعاهدات اخلام�ش
الدولية

2

2التزامات الناقل وال�ساحن يف الفقه والقانون الدويلال�ساد�ش
2البيوع البحرية يف الفقه والقانونال�سابع
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ال�شوؤون العلمية

2تعريف القانون اجلوي ن�ساأته وتطوره واأهميتهالثامن
2اأهمية النقل اجلوي من الناحية االقت�سادية التا�سع
2النظام القانوين للطائرةالعا�سر

2اال�ستقالل اجلوياحلادي ع�سر
امل�سوؤولية الثاين ع�سر واأ�سا�ش  )طبيعة  اجلوي  الناقل  م�سوؤولية 

،حاالت امل�سوؤولية ،طرق دفع امل�سئولية(
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع

القانون البحري - د. �سمري ال�سرقاوي .  /1
درا�سة يف القانون البحري - د. ال�سيخ فتح الرحمن عبدالله .  /2

م�سوؤوليةالناقل البحري وفقًا التفاقية االأمم املتحدة للنقل والب�سائع بالبحر -   /3
د. يحيى �سعيد.

" ال�سوداين"  املدين  الطريان  قانون  "ال�سوداين" 1961م،  البحري  القانون   /4
1999م .

حما�سرات يف القانون البحري - د. عز الدين الطيب اآدم .  /5
حما�سرات يف اقت�ساديات النقل اجلوي - جامعة اأك�سمر�سيليا  1986م .  /6

القانون اجلوي - د. حممد خمتار بديري .  /7
النقل اجلوي الداخلي والدويل - د. حممد فريد العريني .  /8

القانون البحري - د. �سميحة القليوبي .  /9



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

211ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم                                                                                           دليل كلية ال�شريعــة

ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 730ال�سابعامللكية العقارية والفكرية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر اأحكام كل من امللكية  العقارية و امللكية الفكرية و بيان  طرق   

الف�سل يف النزاعات املتعلقة  بهما فقهًا وقانونًا.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بامللكية العقارية، اأهميتها، اأ�سباب ك�سبها يف ال�سريعة والقانون.  /1
يف  الف�سل  طرق  على  والتعرف  بالعقار،  اخلا�سة  باالأحكام  الطالب  تزويد   /2

النزاعات التي تن�ساأ حول العقار فقها وقانونًا
تعريف الطالب بامللكية الفكرية ون�ساأتها واأق�سامها يف الفقه وال�سريعة.  /3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

، االأول وتطورها  ون�ساأتها  واأهميتها   ، امللكية  تعريف 
خ�سائ�سها وم�سروعيتها يف الفقه والقانون

2

الفقه الثاين يف  اخلا�ش(  امللك   ، العام  )امللك  امللكية  اأنواع 
والقانون

2

امللكية ال�سائعة واأنواعها يف ال�سريعة والقانون : 1/ الثالث
ملكية االأ�سرة 2/ ملكية الطبقات وال�سقق

2

2القيود الواردة على امللكية يف الفقه والقانون الرابع
2احلقوق املتفرعة عن حق امللكية    اخلام�ش
2حق االرتفاق يف ال�سريعة والقانون  ال�ساد�ش
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ال�شوؤون العلمية

" ال�سابع والقانون  الفقه  يف  العقارية  امللكية  ك�سب  اأ�سباب 
احليازة" 

2

والت�سرف الثامن والق�ساد  بااللت�ساق  امللكية  ك�سب 
القانوين       

2

حماية امللكية وموجبات نزع امللكية العقارية يف الفقه التا�سع
والقانون

2

وتطورها العا�سر ن�ساأتها   ، ،اأهميتها  الفكرية  امللكية  تعريف 
يف الفقه والقانون

2

ال�سوداين احلادي ع�سر القانون  ال�سناعية يف  امللكية  درا�سة حق 
واالتفاقيات الدولية 

2

القانون الثاين ع�سر يف  والفنية  االأدبية  امللكية  حق  درا�سة 
ال�سوداين واالتفاقيات الدولية

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ امللكية ونظرية العقد - االإمام حممد اأبو زهرة .
2/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ.د. وهبة الزحيلي .

3/ امللكية و�سوابطها يف االإ�سالم - د. عبد احلميد حممود البعلي  .  
4/ النظام القانون مللكية الطبقات وال�سقق - القا�سي حممد �سالح علي .

5/ اأحكام امللكية - د. تاج ال�سر حممد حامد.
6/ امللكية - اأ. د. حممد ال�سيخ عمر .   

7/ حق املوؤلف واحلقوق املجاورة - د. جالل الدين بانقا .
8/ احلماية القانونية  حلق املوؤلف - د. حيدر ب�سري غالم الله .

9/ الوجيز يف قوانني امللكية يف ال�سودان - د. �سعيد حممد اأحمد املهدي . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 831الثامناملرياث )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
املرياث )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر م�سائل العول والرد واملنا�سخات و كيفية ت�سحيح امل�سائل ومرياث   

ذوي االأرحام، و فقه املرياث الذي اأخذ به قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1991م.
اأهداف املقرر:

تعريف  الطالب مب�سائل الرد والعول و املنا�سخات .  -1
تعريف الطالب بكيفية ت�سحيح امل�سائل .  -2

تعريف الطالب مبرياث ذوي االأرحام ، و فقه املرياث الذي اأخذ به قانون االأحوال   -3
ال�سخ�سية ل�سنة 1991م.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع

2حاالت الورثة)مراجعة(االأول
2مرياث اجلد مع االأخوة)االأ�سقاء-الأب(الثاين
2العول-تطبيقاتالثالث
2الرد- تطبيقاتالرابع

2ت�سحيح امل�سائلاخلام�ش
2املنا�سخات ال�ساد�ش

–مذهب ال�سابع االأرحام-تفريق-احلكم  ذوي  التخارج- 
اأهل)الرحم-التنزيل(

2

2تكملة ذوي االأرحام-مذهب اأهل القرابةالثامن
2مرياث احلمل-اخلنثىالتا�سع
2مرياث املفقودالعا�سر
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ال�شوؤون العلمية

2مرياث الغرقى و الهدمى و احلرقى و ال�سدمىاحلادي ع�سر
2الو�سية الواجبة-تطبيقات عامةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

املرياث والو�سية يف االإ�سالم - د. زكريا الربدي�سي.  /1
املرياث يف ال�سريعة االإ�سالمية - ال�سيخ حممد علي ال�سابوين .  /2

اأحكام الرتكات واملواريث . االإمام حممد اأبو زهرة .  /3
اأ. د.  �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني ل�سنة 1991م " املرياث" -   /4

ال�سديق حممد االأمني ال�سرير .
العذب الفائ�ش �سرح عمدة الفار�ش - اإبراهيم بن عبدالله الفر�سي .  /5

�سرح الرحبية - �سبط املارديني .  /6
علم الفرائ�ش يف �سوء الكتاب وال�سنة - د. كمال عبد الله اأحمد املهالوي .  /7
املرياث يف الفقه االإ�سالمي والقانون ال�سوداين - د. معاوية ح�سن املهدي .  /8
�سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية " املرياث " - د. اأحمد حممد عبد املجيد .  /9
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 832الثامنالهبة والو�سية والوقف

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول املقرر اأحكام الهبة والو�سية والوقف وما عليه العمل يف ال�سودان   

وفقًا لقانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني ل�سنة 1991م .
اأهداف املقرر 

1/ تعريف الطالب باأحكام الهبة والو�سية والوقف 
2/ تاأهيل الطالب لالإفتاء باأحكام الهبة والو�سية والوقف وما عليه العمل يف ال�سودان.

مفردات املقرر
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

– اأحكام �سيغة الهبة- االأول تعريف الهبة وم�سروعيتها 
االإيجاب والقبول

2

�سروط الثاين  – االأم  وهبة  لالآخر  الزوجني  اأحد  هبة 
الواهب- �سروط املوهوب له –�سروط املوهوب

2

املري�ش الثالث هبة  اأحكام  احلقوق-  هبة   – امل�ساع  هبة 
وموانع  الهبة  يف  الرجوع  اأحكام    - املوت  مر�ش 
الرجوع- اأحكام ف�سخ الهبة- اآثار الرجوع يف الهبة 

املوهوب هالك  عن  امل�سوؤولية  الهبة-  – مبطالت 

2

2 تعريف الو�سية وم�سروعيتها واأركان الو�سية                                                    الرابع
�سروط املو�سي له- �سروط ال�سيغة – القبول والرد اخلام�ش

به  املو�سي  – اأحكام  به وق�سمته  املو�سي  – ملكية 
النتائج واملنفعة واملعني                             

2
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ال�شوؤون العلمية

اأو ال�ساد�ش اأقل  به  املعلقة واملوؤبدة- املو�سى  الو�سية  اأحكام 
– االنتفاع  به  املو�سى  ا�ستعمال  الثلث-  من  اأكرث 

باملو�سى به                                       

2

2الو�سية غري القابلة للح�سر – الو�سية بالتنـزيلال�سابع
و الثامن العباد  بني  الو�سايا  تزاحم   – الو�سية  مبطالت 

حقوق الله تعاىل واحلقوق امل�سرتكة.                            
2

2تنفيذ الو�سية                التا�سع
2تعريف الوقف وم�سروعيته و�سيغته – اأق�سام الوقف.العا�سر

�سروط الوقف ، ما يجوز وقفه،  ال�سروط الع�سرة، احلادي ع�سر
االإ�سهاد على الوقف ، وقف امل�سجد                          

2

عزل ناظر الوقف- اأحكام الرجوع عن الوقف – حل الثاين ع�سر
الوقف االأهلي وتوزيعه – ت�سرفات الناظر وحما�سبته               

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ الفقه االإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبه الزحيلي .
2/الوقف والو�سية - االإمام حممد اأبو زهرة 
3/ قانون االأحوال ال�سخ�سية ل�سنة 1991م .

4/ �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية - د. اإبراهيم اأحمد عثمان .
5/ �سرح قانون االأحوال ال�سخ�سية " الو�سية " - د. اأحمد حممد عبد املجيد .

6/ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - ابن ر�سد .
7/ املغني - ابن قدامه.

8/ املجموع - االإمام النووي .
9/ بدائع ال�سنائع - الكا�ساين .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 833الثامنامل�سوؤولية التق�سريية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
مبينًا  االلتزام   م�سادر  من  كم�سدر  التق�سريية  امل�سوؤولية  املقرر  يتناول   

قواعدها االأ�سا�سية  و�سورها يف الفقه االإ�سالمي والقانون .
اأهداف املقرر:

الفقه  تعريف الطالب بامل�سوؤولية التق�سريية كم�سدر من م�سادر االلتزام يف   /1
االإ�سالمي والقانون.

تعريف الطالب بالقواعد االأ�سا�سية يف امل�سوؤولية التق�سريية )االأفعال ال�سخ�سية   /2
، فعل الغري ، االأ�سياء(.

اأن يتعرف الطالب على �سور امل�سوؤولية التق�سريية ) الطبيب، القا�سي( مقارنة   /3
بالفقه االإ�سالمي والقانون.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

تعريف )امل�سوؤولية التق�سريية، وال�سمان( يف الفقه االأول
بني  التفرقة   ، وم�سروعيتهما   ، والقانون  االإ�سالمي 
اأو  امل�سوؤولية التق�سريية والعقدية واجلنائية ،اجلمع 

اخلرية بني امل�سوؤولية التق�سريية والعقدية 

2

اأركان امل�سوؤولية التق�سريية يف الفقه االإ�سالمي والقانون الثاين
وت�سمل : الركن االأول الفعل ال�سار وفيه: مفهوم الفعل 
ال�سار ، اأنواعه ، حاالت انعدام الفعل ال�سار : )الدفاع 

ال�سرعي ، االأمر ال�سادر من رئي�ش، ال�سرورة(

2
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ال�شوؤون العلمية

الركن الثاين : ال�سرر يف الفقه االإ�سالمي والقانون الثالث
املادي  ال�سرر   ( اأنواعه   ، ال�سرر  : مفهوم  و يحوي 
واالأدبي( ، �سروط ال�سرر ، نظرية حتمل التبعة يف 

الفقه  والقانون

2

رابطة الرابع من  والقانون  االإ�سالمية  ال�سريعة  موقف 
ال�سببية بني الفعل ال�سار وال�سرر وانقطاعها .

2

االإ�سالمي اخلام�ش الفقه  يف  التعوي�ش  اأو  ال�سمان  تقدير 
اأو التعوي�ش يف حالة  والقانون وطريقته ، ال�سمان 
التعوي�ش  ،وانقا�ش  ال�سرر  عن  امل�سوؤولني  تعدد 

ال�سرتاك امل�سرور يف ال�سرر

2

االإ�سالمي ال�ساد�ش الفقه  يف  االأدبي  ال�سرر  عن  التعوي�ش 
والقانون ، ال�سمان اأو التعوي�ش اإ�سافة على الدية ، 
بطالن االإعفاء من ال�سرر ، �سقوط دعوى امل�سوؤولية 

التق�سريية 

2

امل�سوؤولية عن فعل الغري) درا�سة مقارنة( وتتناول : ال�سابع
م�سوؤولية متويل الرقابة ، م�سوؤولية املتبوع عن فعل 
تابعه ، حق الرجوع للم�سوؤول عن فعل الغري مبا دفعه 

من تعوي�ش

2

امل�سوؤولية عن االأ�سياء يف القانون وت�سمل : م�سوؤولية الثامن
متويل احلرا�سة عن اجلمادات واحليوانات واالأبنية، 
ال�سريعة  وموقف  اخلطرة  االأ�سياء  امل�سوؤولية 

االإ�سالمية من هذه االأفعال

2
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ال�شوؤون العلمية

الفقه التا�سع يف  واملهني  الوظيفي  ال�سخ�سي  االإ�سرار 
ال�سخ�سية  :امل�سوؤولية  وي�سم  والقانون  االإ�سالمي 
اأنواع  بع�ش   ، اإ�سرارها  وحدود  واملهنية  الوظيفية 

االإ�سرار ال�سخ�سي الوظيفي واملهني 

2

2موا�سلة الأنواع االإ�سرار ال�سخ�سي الوظيفي واملهنيالعا�سر
2امل�سوؤولية املهنية للطبيب- حلقة نقا�شاحلادي ع�سر

2امل�سوؤوليةاملهنية للقا�سي – حلقة نقا�شالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984م .

2/ نظرية ال�سمان يف الفقه االإ�سالمي - اأ. وهبة الزحيلي .
3/ ال�سمان يف الفقه االإ�سالمي - ال�سيخ علي اخلفيف .

4/ امل�سوؤولية التق�سريية جتربة ال�سودان - القا�سي عبيد حاج علي .
5/�سرح قانون املعامالت املدنية ال�سوداين - القا�سي حممد �سالح علي .

6/ امل�سوؤولية التق�سريية يف الفقه االإ�سالمي - د. �سيد اأمني .
7/ �سرح قانون املعامالت املدنية - اأ.د. حممد ال�سيخ عمر .

8/ امل�سوؤولية التق�سريية - د. اآدم اأبكر �سايف النور .
9/ امل�سوؤولية التق�سريية - اأ.د. حاج اأدم ح�سن الطاهر . 
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 834الثامنقانون ال�سركات

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التي  العامة  املبادئ االأ�سا�سية والقواعد  ال�سركات و  يتناول املقررتعريف    
يف  وت�سفيتها  اإدارتها  وطرق  تكوينها  واأ�س�ش  ال�سركات  واأنواع  ال�سركة،  حتكم 

الفقه االإ�سالمي والقانون .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب مبا تناوله الفقه االإ�سالمي عند معاجلة باب ال�سركة خا�سة ما   /1
يجوز وما ال يجوز.

تعريف الطالب باملبادئ االأ�سا�سية والقواعد العامة التي حتكم ال�سركة وبيان   /2
اأهمية القوانني التي حتكم ال�سركة من الناحية التطبيقية .

تعريف الطالب باالإجراءات الواجب مراعاتها عند كل مرحلة من مراحل حياة   /3
ال�سركة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع

ال�سركات االأول قانون  وتطور  مراحل  ال�سركة  تعريف 
ال�سوداين ،ن�ساأة وم�سروعية ال�سركة فقهًا وقانونًا

2

قواعد تكوين ال�سركة اأركان عقد ال�سركة ،ال�سخ�سية الثاين
االعتبارية لل�سركة ،مفهومها ،بداية  ونهاية ال�سخ�سية 

االعتبارية لل�سركة واالآثار املرتتبة عليها .

2

تعريف ال�سراكة و�سماتها وقواعد تكوينها ،اإجراءات الثالث
ت�سجيلها والفرق بينها وبني ال�سركة

2
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ال�شوؤون العلمية

2اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون الرابع
2موا�سلة : اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون اخلام�ش
تعريف �سركات امل�ساهمة ،اإجراءات تاأ�سي�ش وتكوين ال�ساد�ش

التاأ�سي�ش ،الئحة  ،املوؤ�س�سني عند  امل�ساهمة  �سركات 
ال�سركة الداخلية

2

مالية ال�سركة وت�سمل :راأ�ش مال ال�سركة واأنواعه ، ال�سابع
االكتتاب واأنواعه وطبيعته و�سروط �سحته ،االأ�سهم 

تعريفها خ�سائ�سها ،اأنواعها يف الفقه والقانون 

2

،تعريفها الثامن :ال�سندات  ال�سركة  مالية  موا�سلة 
،املقارنة  اإ�سدارها  و�سروط  ،اأنواعها  ،خ�سائ�سها 
بني ال�سهم وال�سند يف الفقه والقانون ،زيادة واإنقا�ش 

راأ�ش مال ال�سركة

2

جمل�ش التا�سع  ، العمومية  اجلمعية  وت�سمل  ال�سركة  اإدارة 
االإدارة ، املدير العام ، �سكرتري ال�سركة واملوظفون

2

انق�ساء ال�سركة يف الفقه االإ�سالمي والقانون)االأ�سباب العا�سر
العامة واخلا�سة(

2

،الت�سفية احلادي ع�سر االختيارية  الت�سفية  ال�سركات،  ت�سفية 
االإجبارية ،الت�سفية بوا�سطة املحكمة

2

2موا�سلة ت�سفية ال�سركاتالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1/ اأ�س�ش قانون ال�سركات - د. اأبوذر الغفاري ب�سري.

2/ اإجراءات تاأ�سي�ش ال�سركات - ب�سري  خليفة ق�سم ال�سيد .
3/ اأحكام ال�سركات يف الفقه املالكي - حممد �سكحال املحاجي .
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ال�شوؤون العلمية

4/ال�سركات يف القانون الو�سعي وال�سريعة االإ�سالمية - د. عبد العزيز عزت اخلياط.
5/القانون التجاري )ال�سركات اخلا�سة( - د. �سميحة القليوبي .

6/القانون التجاري)�سركات االأ�سخا�ش( - د. عا�سور عبد اجلواد
7/ االأحكام العامة لل�سركات - د. اأدم اأبكر�سايف النور .

8/ قانون ال�سركات 1925م ، وقانون ت�سجيل ال�سراكات ل�سنة 1933م .
9/ال�سركات التجارية -  د. اأبوزيد ر�سوان .
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ال�شوؤون العلمية

رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 835الثامنالقانون الدويل اخلا�س

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وماهيته  وم�سادره  ون�ساأته  تعريفه  اخلا�ش  الدويل  القانون  املقرر  يتناول   
  ، املنظمة ملنح اجلن�سية واإ�سقاطها  املنظمة ملو�سوعاته املختلفة والقواعد  القواعد  و 
واملركز القانوين لالأجنبي و االإ�سكاليات التي حتدث عند تنازع القوانني واحللول 

املو�سوعة لها فقهًا وقانونًا.
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بالقواعد املنظمة للرابطة القانونية التي جتمع بني الفرد والدولة   .1
)اجلن�سية(.

تعريف الطالب باملركز القانوين لالأجنبي   .2
تب�سري الطالب باالإ�سكاليات التي حتدث عند تنازع القوانني واحللول املو�سوعة لها.  .3

تعريف الطالب بقواعد االإ�سناد فقهًا وقانونًا.  .4
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوع االأ�سبوع
ومو�سوعه االأول ن�ساأته  اخلا�ش،  الدويل  القانون  تعريف 

وموقف الفقه االإ�سالمي منه
2

2م�سادر القانون الدويل اخلا�ش يف الفقه والقانونالثاين
تعريفها- الثالث  – العامة  )النظرية  اجلن�سية  اأحكام 

اأطرافها- اأنواعها(
2
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1/ الرابع وت�سمل:   والقانون  الفقه  يف  اجلن�سية  اأحكام  
2/ك�سب  االإ�سالمي  الفقه  يف  اجلن�سية  مو�سوع 
اجلن�سية يف القوانني الو�سعية :  اأ/ اجلن�سية االأ�سلية 
وطرق ك�سبها )االأ�سل العائلي+ امليالد( ب/ اجلن�سية 
التبعية وطرق ك�سبها)التجن�ش +الزواج املختلط( ج/

ا�ستعمال خيار اال�سرتداد +�سم االإقليم

2

تنازع اخلام�ش االإ�سقاط(   ، )ال�سحب  اجلن�سية  فقدان 
اجلن�سيات

2

مركز ال�ساد�ش والقانون:  الفقه  لالأجنبي يف  القانوين  املركز 
والت�سليم 3/ العامة 2/االأبعاد  االأجنبي 1/القواعد 
موقف الفقه من مكانة االأجنبي يف الدولة االإ�سالمية

2

التطور التاريخي لقواعد تنازع القوانني : 1/املدر�سة ال�سابع
االإيطالية   2/ املدر�سة الهولندية 3/ نظرية مان�سيني 

4/نظرية �سافيني

2

التنازع الثامن الفقه والقانون:     1/  القوانني بني  تنازع 
املكاين والزماين 2/ االخت�سا�ش الت�سريعي

2

والقانون التا�سع الفقه  يف  التطبيق  الواجب  القانون  حتديد 
-  قواعد االإ�سناد يف القوانني الو�سعية

2

نظرية االإحالة يف القانون:         1/ تعريفها             2/ العا�سر
اأنواعها             3/ حجيتها

2

2موقف الفقه االإ�سالمي من تطبيق القانون االأجنبياحلادي ع�سر
2حلقة نقا�سيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
فكرة تنازع القوانني يف الفقه االإ�سالمي - رمزي حممد على دراز .  /1

القانون الدويل اخلا�ش - د .حممد كامل فهمي .  /2
تنازع القوانني - د. اأ�سامة حممدعثمان خليل .  /3

اجلن�سية يف القانون املقارن - د. جمال حممد الكردي .  /4
اجلن�سية يف الدولة االإ�سالمية - د. �سالح الدين جمال الدين .  /5

العالقات اخلا�سة الدولية )اأحكام اجلن�سية ، املوطن ، مركز االأجانب( - د. بدر   /6
الدين عبد املنعم �سوقي .

حق اللجوء بني ال�سريعة االإ�سالمية والقانون الدويل لالجئني )درا�سة مقارنة(-   /7
د. اأحمد اأبو  الوفا .

املوجز يف القانون الدويل اخلا�ش - حفيظة ال�سيد حداد .  /8
القانون الدويل اخلا�ش - د. عزالدين عبد الله .  /9
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 836الثامنامل�سطلحات القانونية )2(

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
امل�سطلحات القانونية )1(ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
القوانني  يف  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  امل�سطلحات  فهم  املقرر  يكمل   

االإجرائية ، وامل�سطلحات املعتمدة يف املنظمات الدولية واالإقليمية واملوؤمترات .
اأهداف املقرر:

1. ت�سهيل فهم امل�سطلحات باللغتني العربية واالإجنليزية.
2. التعريف بامل�سطلحات يف املجال القانوين.

3. التعريف بامل�سطلحات املعتمدة يف الطب ال�سرعي املنظمات الدولية واالإقليمية   واملوؤمترات.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
قانون االإجراءات اجلنائية  )1(االأول

act)1(The law of criminal procedure 
2

قانون االإجراءات اجلنائية )2(الثاين
The law of criminal procedure act)2(

2

قانون االإجراءات املدنية )1(الثالث
The civil procedure)1(

2

قانون االإجراءات املدنية )2(الرابع
The civil procedure)2(

2

قانون االإجراءات املدنية )3(اخلام�ش
The civil procedure)3(

2

2القانون التجاري                      Commerical lawال�ساد�ش
2تابع القانون التجاري              Commerical lawال�سابع
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م�سطلحات املنظمات الدولية واالإقليمية واملوؤمترات )1(الثامن
International and Regional Organizations 
and Conferences Terms)1(

2

م�سطلحات املنظمات الدولية واالإقليمية واملوؤمترات )2(التا�سع
International and Regional Organizations 
and Conferences Terms)2(

2

م�سطلحات املنظمات الدولية واالإقليمية واملوؤمترات )3(العا�سر
International and Regional Organizations 
and Conferences Terms)3(

2

2م�سطلحات الطب ال�سرعي   Forensic medecineاحلادي ع�سر
2تابع م�سطلحات الطب ال�سرعي  Forensic medecineالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ تعريف امل�سطلحات القانونية والطب ال�سرعي - اأ. د .حاج اآدم ح�سن الطاهر .
2/ معجم القانون - جممع اللغة العربية .

3/ امل�سطلحات القانونية باللغة االإجنليزية- زيد حممود العقايلة .
4/ امل�سطلحات القانونية باللغة االإجنليزية - احمد اأبو  الوفا .

5/ معجم الفاروقي - �سليمان الفاروقي .
6/ امل�سطلحات القانونية - اأ.د. اأحمد علي حمو .
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رمز املقررالف�سل الدرا�سيم�سمى املقرر
مت - �س �س 837الثامناملحاكمات ال�سورية

متطلب �سابقالتخ�س�سات املعنيةامل�ستوىال�ساعات
-ال�سريعة والقانونالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تطبيق مواد القانون التي يدر�سها الطالب "نظريًا "  ب�سورة عملية  يف قاعة   

الدرا�سة. 
اأهداف املقرر:

�سنوات  خالل  نظريًا  الطالب  يدر�سها  التي  للمواد  عمليًا  ال�سحيح  التطبيق   .1
درا�سته. 

املام الطالب باملمار�سة العملية يف املحاكم  مبختلف درجاتها و والنيابة واأق�سام   .2
ال�سرطة والت�سجيالت وغريها.

تخريج طالب ذوو كفاية عملية ومهنية يف جماالت القانون املختلفة .   .3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملو�سوعاالأ�سبوع
التعريف باملحاكمة ال�سورية ، واأهميتها ، واأنواعها ، االأول

وكيفية اختيارها ، وطريقة  اإدائها 
2

2�سرح عملي لكيفية اختيار  و اأداء املحاكمة ال�سورية الثاين
2مناذج لق�سايا يف االأحوال ال�سخ�سية )ق�سية نفقة ( الثالث
2مناذج لق�سايا يف امل�سائل املدنية )ق�سية اإيجارة( الرابع

2مناذج لق�سايا يف امل�سائل اجلنائية )ق�سية  قتل( اخلام�ش
2موا�سلة مناذج لق�سايا يف امل�سائل اجلنائية )ق�سية قتل(ال�ساد�ش

2مناذج لق�سايا يف االأحوال ال�سخ�سية )ق�سية طالق( ال�سابع
2مناذج لق�سايا يف امل�سائل املدنية ) ق�سية حيازة( الثامن
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2منودج لق�سية اإدارية  التا�سع
2منودج لق�سية د�ستورية العا�سر

2منوذج عملي الإجراءات ت�سجيل العقارات وال�سيارات.احلادي ع�سر
2حلقة نقا�ش عامة الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1/ �سرح قانون االإجراءات اجلنائية - اأ.د . ي�ش عمر يو�سف.
2/ قانون االإجراءات املدنية - اأد. حممد ال�سيخ عمر .

3/ اأي مراجع اأخرى يف �سرح اإجراءات الق�سايا اأمام املحاكم .                                                         
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اخلامتة
احلمدلله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد   

وعلى اآله و�سحبه و�سلم .. وبعد ..
قال تعاىل : {ولِئن �َشَكْرُت َلأَِزْيَدنَُّكم} ]�سورة: االآية[

الدليل، الذي بذلت فيه  بنا املطاف يف خواتيم هذا  بحمدالله وتوفيقه ر�سا   
اإدارة الكلية واللجان العلمية املتخ�س�سة جهدًا مقدرًا يف تن�سيقه وترتيبه وتبويبه، 
العلمية  واأق�سامها  االإ�سرتاتيجية  وخطتها  واهدافها  ور�سالتها  الكلية  روؤية  من  بدًء 

واأع�ساء هيئة التدري�ش ونظامها التدري�سي .
اإنَّ الدليل ُيعربرِّ عن ر�سالة الكلية يف تخريج جيل واٍع حامل لر�سالة القراآن   
الكرمي، مت�سلحًا مبنهج ال�سريعة االإ�سالمية يف االأحكام ال�سرعية والنوازل، متم�سكًا 
بالنظم القانونية امل�ستمدة من الوحي منداحًا يف اأ�سقاع االأر�ش معلنًا لر�سالة ربه على 

نهج ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم مبا در�سه من علوم ومعارف بناوؤها التاأ�سيل.
ويف اخلتام ال نّدعي الكمال، فاإنَّ الكمال لله وحده، ولكنه جهد الب�سر، فاإن   

اأ�سبنا فمن الله واإن اأخطاأنا فاإنَّ الذلل واخلطاأ من �سيمة الب�سر ..
واآخر دعوانا اأن احلمدلله رب العاملني .  

د. اأحمد الزين اأحمد حامد
عميد كلية ال�سريعة
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الفهر�س
ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

3ا�ستهالل
4تقدمي عميد الكلية

6روؤية الكلية
6ر�سالة الكلية
6اأهداف الكلية

7اخلطة االإ�سرتاتيجية للكلية
7موقع الكلية

8العمداء الذين تعاقبوا على اإدارة كلية ال�سريعة /  مدين
8العمداء الذين تعاقبوا على اإدارة كلية ال�سريعة / الهاللية

8االأق�سام العلمية
9اأواًلً: ق�سم الفقه واأ�سوله

9الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم بكلية ال�سريعة / مدين
9الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم بكلية ال�سريعة / الهاللية

9ثانيًا: ق�سم ال�سريعة والقانون
9الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم / كلية ال�سريعة / مدين

10الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم / كلية ال�سريعة / الهاللية
10النظام الدرا�سي بالكلّية

11-12اأع�ساء هيئة التدري�ش كلية ال�سريعة/ مدين
13اأع�ساء هيئة التدري�ش كلية ال�سريعة/ الهاللية

13رموز الكلية واالأق�سام
14اخلطة التدري�سية

14-18ملخ�ش مقررات و�ساعات اخلطة التدري�سية )ق�سم الفقه واأ�سوله(
19-23ملخ�ش مقررات و�ساعات اخلطة التدري�سية )ق�سم ال�سريعة والقانون(

24مطلوبات الكلية
24-29مفردات الف�سل الدرا�سي االأول
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30-33مفردات الف�سل الدرا�سي الثاين
34-42مفردات الف�سل الدرا�سي الثالث
43-46مفردات الف�سل الدرا�سي الرابع

47-50مفردات الف�سل الدرا�سي اخلام�ش
51-55مفردات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ش

56مطلوبات التخ�س�س )ق�سم الفقه واأ�سوله(
56-57مفردات الف�سل الدرا�سي الثاين
58-59مفردات الف�سل الدرا�سي الثالث
60-68مفردات الف�سل الدرا�سي الرابع

69-84مفردات الف�سل الدرا�سي اخلام�ش
85-102مفردات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ش

103-123مفردات الف�سل الدرا�سي ال�سابع
124-137مفردات الف�سل الدرا�سي الثامن

138مطلوبات التخ�س�س )ق�سم ال�سريعة والقانون(
138-140مفردات الف�سل الدرا�سي الثاين
141-145مفردات الف�سل الدرا�سي الثالث
146-161مفردات الف�سل الدرا�سي الرابع

162-180مفردات الف�سل الدرا�سي اخلام�ش
181-195مفردات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ش

196-212مفردات الف�سل الدرا�سي ال�سابع
213-229مفردات الف�سل الدرا�سي الثامن

230اخلامتة
231�سهادات اعتماد دليل الكلية

232-233الفهر�ش


