برنامج دكتوراة الفقه وأصوله
معلومات عامة حول البرنامج
اسم البرنامج:

برانمج دكتوراه الفقه وأصوله

الشهادة اليت مينحها :دكتوراة الفقه وأصوله.
شروط االلتحاق ابلربانمج
 -1احلصول على درجة املاجستري يف الفقه والتشريع او يف اصول الدين بتقدير ال يقل عن جيد جداً او
ما يعدل ذلك
 -2التحقق من االلتزام بسائر الشروط الواردة يف تعليمات الدراسات العليا الصادرة عن اجلامعة

مدة الدراسة:
احلد األدىن للدراسة أربع سنوات.
الساعات المعتمدة:

على الطالب ان ينهي دراسة  48ساعة معتمدة والنجاح فيها مجيعها،
متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف هذا الربانمج
 -1دراسة املساقات االستدراكية اليت قد تطلب منه والنجاح فيها.
 -2دراسة  48ساعة معتمدة والنجاح فيها مجيعها ،موزعة على النحو االيت 16 :ساعة اجبارية ،و
 12ساعة اختيارية ،و  20ساعة لالطروحة يسجلها الطالب على عدة فصول دراسية خالل
مرحلة اعداد الرسالة.
 -3النجاح يف االمتحان الشامل ( )441790بوزن صفر ساعة معتمدة.
-4

كتابة مشروع حبثي والدفاع عنه امام جلنة خمتصة بوزن صفر ساعة معتمدة.
1

-5

احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن  %75جملموع املساقات االجبارية واالختيارية ،واحلصول
على ما ال يقل عن  %70يف كل مساق منها.

نطاق االطروحة:
 -1اجتياز الطالب بنجاح ومبا ال يقل عن  %70لالمتحان الشامل رقم ( )441790بوزن صفر
ساعة معتمدة
 -2كتابة الطالب مشروع حبث يف جمال ختصصه بوزن صفر ساعة معتمدة ،والدفاع عنه امام جلنة
خمتصة يشكلها القسم
 -3اعداد الطالب األطروحة رقم ( )441799بوزن  20ساعة معتمدة ،والنجاح يف مناقشتها أمام
جلنة خمتصة.

 -4قيام الطالب بنشر ٍ
حبث على األقل من أطروحته يف جملة علمية حمكمة أو يف كتاب حمكم بوزن
صفر ساعة معتمدة.
جدول المساقات االجبارية ( 16ساعة) في البرنامج:
الرقم اسم المساق
1

ادلة التشريع التبعية وتطبيقاهتا املعاصرة.

2

اصول االجتهاد الفقهي يف املذاهب

الساعات
المعتمدة
3

اسم االجنبي للمساق

SecondarySources of
Legislation and their

Contemporary Implementations
Principles of Juridical

3

Reasoning, and how to Renew

الفقهية وسبل جتديده.

them

3

موضوعات خاصة يف فقه املعامالت
املالية.

3

4

دراسات يف الفقه السياسي االسالمي
والنظم السياسية املعاصرة.

3

Special Topics in Islamic

Jurisprudence of Financial
Transactions

Islamic and Contemporary
Political Systems

2

Special Topics in Islamic

3

Jurisprudence of Punishment
Seminar

1

موضوعات خاصة يف فقه العقوابت
حلقة حبث

5

6

: ساعة معتمدة) يختارها الطالب من المساقات التالية12( جدول المساقات االختيارية

Islamic Sharia and Objectives of

الساعات
المعتمدة
3

their Contemporary

الرقم

املقاصد الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة

1

Implementations.

Personal Status Laws in the

3

دراسات مقارنة يف قوانني االحوال
الشخصية يف العامل العريب وتطورها

2

Contemporary Medical Issues in

3

قضااي فقهية طبية معاصرة

3

3

نظرية الفعل الضار والضمان فيه يف الفقه

4

Arab World.

Islamic Jurisprudence.
Theory of Wrongful Act and
Compensation in Jurisprudence

والقانون

and Law.

Court Proceedings and Appeals

3

رفع الدعوى وطرق الطعن يف االحكام
القضائية

5

Similarities and Differences in

3

االشباه والفروق الفقهية

6

3

دراسات مقارنة يف القوانني املدنية العربية

7

3

موضوعات خاصة يف اصول الفقه

8

3

دراسات نصية مقارنة يف كتب املذاهب

9

Islamic Jurisprudence
Comparative Studies in Arab
Civil Laws.
Special Topics in Fundamentals
of Islamic Jurisprudence.
Comparative Juridical Textual
Studies.

الفقهية
3

الخطة االسترشادية وطرح المساقات.
حيث سيطرح ثالث مساقات مختلفة في كل فصل بمعدل مساق في كل جامعة من الجامعات الشريكة الثالثة (القدس الخليل
النجاح) وعلى الطالب التسجيل على األقل في مساقين ( 6ساعات معتمدة) وعلى األكثر ( )9ساعات معتمدة ،وهي على النحو
االتي:

الســـــــــنة األولى – الفصل األول
اسم المساق

رقم المساق

أدلة

التشريع

المتطلب

الساعات

السابق

المعتمدة

التبعية -----

3

وتطبيقاتها المعاصرة
دراسات في الفقه السياسي -----

3

اإلسالمي والنظم السياسية
المعاصرة.

-----

حلقة البحث العلمي

1

السنة األولى -الفصل الثاني
رقم المساق

اسم المساق

المقاصد

المتطلب

الساعات

السابق

المعتمدة

الشرعية -----

3

وتطبيقاتها المعاصرة.
موضوعات خاصة في فقه -----

3

العقوبات.

4

مالحظات

السنة الثانية -الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

المتطلب

الساعات

السابق

المعتمدة

أصول االجتهاد الفقهي في -----
المذاهب

الفقهية

3

وسبل

تجديده.
دراسات مقارنة في قوانين -----
األحوال

الشخصية

3

في

العالم العربي وتطورها.

السنة الثانية – الفصل الثاني
موضوعات خاصة في فقه -----

3

المعامالت المالية.
األشباه والفروق الفقهية.

-----

3

دراسة نصية مقارنة في -----

3

كتب المذاهب الفقهية.

السنة الثالث -فما فوق

5

رسالـ ــة دكتوراه

20

يسجلها الطالب على مدى فصول كتابة
الرسالة ،وتنتهي في الفصل الذي يناقش
فيه الطالب رسالته.

6

PhD Program
In IslamicJurisprudence (Fiqh)and its Fundamentals
Study Plan
First: Terms of admission to the program:
1. Applicants must hold a master's degree in Islamic Jurisprudence (Fiqh),
or Islamic Theology (Osul al-Deen), with cumulative average of no less
than very good.
2. Applicants must fulfill all requirements listed in the instructions of the
Faculty of Graduate Studies.
Second: Requirements for earning a PhD in this program
1. Pass remedial coursesthe department find necessary for some students.
2. Pass all 48 credit hours: 16 mandatory, and 12 elective,with a GPA of
75%, with no course less than 70%, and 20 hours for the doctoral
dissertation.

7

3. Pass a comprehensive exam (441790) in the mandatory courses, with
no less than 70% average(zero credit hours).
4. Writea research paper within the student's fieldand defend it before a
specialized committee (zero credit hours).
5. Publish a paper extracted from the dissertation in a peer-reviewed
scientific journal or book.
6. Defend the doctoral dissertation (441799) before a specialized
committee.
Third: Mandatory (Obligatory) Courses (16 credit hours):
1.

Secondary Sources of Legislation and their Contemporary

Implementations.
2. Principles of Juridical Reasoning, and how to Renew them.
3. Special Topics in Islamic Jurisprudence of Financial Transactions.
4. Special Topics in Islamic Jurisprudence of Punishment.
5. Islamic and Contemporary Political Systems.
6. Seminar
8

Fourth: Elective Courses (12 credit hours from the following):
1. Objectives ofIslamic Sharia andtheir Contemporary Implementations.
2. Personal Status Laws in the Arab World.
3. Contemporary Medical Issues in Islamic Jurisprudence.
4. Theory of Wrongful Act and Compensation in Jurisprudence and Law.
5. Court Proceedings and Appeals.
6. Similarities and Differences in Islamic Jurisprudence.
7. Comparative Studies in Arab Civil Laws.
8. Special Topics in Fundamentals of Islamic Jurisprudence.
9. Comparative Juridical Textual Studies.

9

Fifth:
The

department

or

specialized

committee,in

coordination

with

Admissions,are responsible for assuring the implementation of the above
mentioned, and determining

the chronology of implementation

in

accordance with theinstructions of the Faculty of Graduate Studies and the
benefit of the program.

The End
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