
  

  كلية اآلدابــــــ  جامعة طرابلس

  دليل مفردات الدراسات العليا

  قسم الدراسات اإلسالمية.ب 

  المحتويات:              

  المقـــــــــــــــــــــــــــــدمة.

  الرؤيـــــــــــــــــــــــــــــة. 

  الرســالــــــــــــــــــــــــة.

 األهــــــــــــــــــــــــداف. 

  آلـــيــــة تحــقيق األهـداف.

 المـــــــقـــــــــــــــــــــــــررات.

  تــــــوصيف المقـــــررات.

  
  الذين اصطفى٬ وبعد: نبيه الحمد هللا وكفى وصلى هللا وسلم وبارك على 

 كانت هداية الدين هي األوجب   فإنه لما  حرصت  ٬  فقد جامعة طرابلس / كلية اآلدابواألوكد

   قسم  إنشاء  والفقهية لعلي  واالعتقادية  المعرفية  األسس  لغرس  بها  اإلسالمية لدراسات
والتعبدية واألخالقية والسلوكية الصحيحة في الطالب الذين ينتمون لهذا القسم ليكونوا قادرين 

ميزة في فهمها العميق علي العمل البناء في مجتمعهم ٬ وكذلك تكوين الشخصية الملتزمة والمت

  ا .مواألحكام الشرعية المستنبطة منهالنبوية الشريفة  والسنة  الكريم٬ والشامل للقرآن
    المجتمع اإلسالمي وإثراء البحث العلمي عن  بالكليةويرتبط القسم  لخدمة  تحقيقه من خالل

 العميقة  المتأنية  الدراسة   ٬طريق  والمتمكنين  المأهلين  الباحثين  في وإعداد  فروع جميع
٬ ومعالجة مشكالت المجتمع المعاصر٬ وإبراز منهج المؤصلةعة٬ وإعداد البحوث العلمية يالشر

  وتحقيق القدوة الصالحة في مختلف مناحي الحياة . ٬الوسطية في العلم والبعد عن الغلو

 يكبتمكينهم من فهم اإلسالم والعمل به٬  ٬ وذلكوكذلك تكوين وعي إسالمي موحد عند الطالب
  يمكنهم من مواجهة التيارات الهدامة الثقافية منها واألخالقية وغير ذلك .

 دليل            العليا وهذا  الدراسات  بق لمفردات  اإلسالمية  الدراسات بكلية سم
 ات٬ نقدمه للمهتمين٬ ونعرض من خالله الرؤية والرسالة واألهداف وآليجامعة طرابلس/اآلداب
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  ٬ وبعض اإلجراءات المنظمة لعمل القسم.تنفيذها والمقررات وتوصيفها

  

  

  الرؤيـــــــــــــــــــة

  (الدراسات العليا) رؤية القسم

 علمي متميز٬   عصري متطور٬  قسم  وفق منهج أكاديمي بأسلوب  أصيال٬ً  شرعياً  علماً يقدم
 في   معتدل  لواقعه٬  مدرك  وطني  حس  ذي  جيل  ببناء  للمجتمع  المستدامة  التنمية  في ويسهم

  فهمه٬ آمن فكرياً مستقر روحياً واجتماعياً. 
  
  

  
  

  الرســــــــــالة
  

  رسالة القسم
  

 ٬الدول اإلسالمية يرقى إلي مصاف المعايير العلميةتقديم تعليم شرعي متميز بين أمثاله في 

في  اإلسهاموإعداد خريجين مؤهلين يملكون قدرات علمية شرعية ومهارات بحثية ومهنية و

واالرتقاء بعضو هيئة  ٬تثقيف المجتمع بالثقافة الشرعية التي يحتاجها في جميع نواحي الحياة
المستمر بما يسهم في خدمة المجتمع ببناء  التدريس وتشجيع البحث العلمي من خالل التطوير

  الوطنية وسماحة المواطنة.  اإلسالم الشخصية الليبية المتميزة وتنمية قيم

  
  

  
  األهــــــــــداف

  أهداف القسم

  في اآلتي: (الدراسات العليا) تتمثل أهداف قسم الدراسات اإلسالمية

تخريج المتخصصين في علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية على وجه يتعامل فيه الخريج  - 1
  مع العصر بأسلوب علمي مقنع وعقلية متفاعلة مدركة ومعتدلة. 

  وإذكاء حركة االجتهاد الفقهي بمقاييسها الشرعية. ٬تنمية البحث العلمي في علوم الشريعة- 2
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 ومسا - 3  األصيلة  المجتمع  ثقافة  الوافدة تنمية  الثقافات  من  نفسها  حماية  أجل  من عدتها

 العربية  ٬المتناقضة معها  الروحية واألخالقية للثقافة اإلسالمية والعناية بالحضارة وبث القيم

  اإلسالمية ونشر تراثها.

التواصل مع المجتمع والنظر في قضاياه من خالل المشاركة في النشاطات المختلفة كإلقاء - 4

 العلمية ٬المحاضرات  المستفتين ٬والدروس  من  ٬وإجابة  العديد  في  للعمل  الخريجين وتهيئة

  المجاالت. 
 ينعكس أثره علي  - 5 فتح المجال أمام المرأة للدراسة المتخصصة في الشريعة اإلسالمية بما

  تربية األجيال و توعية األخريات من النسوة في المجتمع. 

 يعود  يأمل القسم بإتمام توأمة مع األقسام - 6  مما  وخارجها المماثلة في الجامعات داخل ليبيا

  بالنفع على الطالب الذين يرغبون في استكمال دراستهم األكاديمية .
بأكملها  والكلية ٬ وطالباته٬غرس حب البلد الغالي ليبيا والدفاع عنها في نفوس طالب القسم - 7

 يتوافق  والوالء لهذه البالد وغرسه في نفوسهم٬ من خالل تنمية الحب مبادئ   والمباركة بما
  .٬ وأصولهاشريعتنا اإلسالمية الغراء

  :آلية تحقيق األهداف

  يتم تحقيق هذه األهداف من خالل اآلتي :      

 يساعد علي تسيير حركة التطوير والبحث  - 1 إيجاد كادر متخصص في العلوم اإلسالمية مما
  العلمي.

 التي  - 2  بالقسم  المقررات الدراسية  باحثين متخصصين في مجال إعداد  أن تؤهل من شأنها

  علوم الشريعة لممارسة البحث العلمي المحكم.
 المتطلبات الالزمة - 3  توفير  على  العلم ؛العمل  البحث  إلنجاح  وتطويره  شاملة ٬  مكتبة  ٬من

  وأعضاء هيئة تدريس يواكبون حركة التطوير العلمي في هذا المجال.

 العلمية - 4      البحوث  الحلول  ٬إقامة  ووضع  المجتمع  مشكالت  تناقش  التي  الثقافية والمقاالت
  الناجعة لها.   
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  المقـــــــــررات
  »مفرداتها وتوصيفها«

  
  وتوصيفها الدراسات العليا  مقررات

  (مرحلة الماجستير والدكتوراه)
  

بما يتناسب مع مخرجات اعتمدت مقررات الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية             
 بجميع   الشرعية  والعلوم  اإلسالمية  الدراسات  في  الليسانس  درجة  تمنح  التي األقسام

 و ٬تخصصاتها  مجموعتينقد  على  المقررات  هذه  الطالب  :قسمت  ملزم  أساسية مقررات
 في مرحلة الماجستير٬ منها ومقررات اختيارية ملزم الطالب باختيار مقررين ٬بدراستها  هذا ٬

 إلزامية أما  فإن جميع مقرراتها  الدكتوراه  الدقيقة  اإلجازة  هذه للطالب   ٬في مرحلة وتفصيل
                                                                                                                             النحو اآلتي: علىٰ  المقررات في المرحلتين

  لية (الماجستير)امرحلة اإلجازة الع - أوالً 
   .مقررات أساسية إلزامية - 1

رمز 
  المادة

  عدد الساعات  عدد الوحدات  المادة  رقم المادة

ISL 502  3  3  نصوص من التراث في األصول  
ISL 505  3  3  القواعد الفقهية  
ISL 504  3  3  دراسات في الجرح والتعديل  
ISL 509  3  3  وتطبيقاتها المصادر والمراجع  
ISL 510  3  3  المعامالت المالية  
ISL 506  3  2  منهجية البحث العلمي  
ISL 507  3  3  نصوص من التراث في التفسير  
ISL 508   3  2  وتطبيقاتهاتحقيق المخطوطات  
ISL 512  3  2  مصطلحات إنجليزية  
ISL 511  3  2  قاعة البحث  

  .مقررات اختيارية يختار منها الطالب أربع  وحدات دراسية - 2
رمز 
  المادة

  عدد الساعات  عدد الوحدات  المادة  رقم المادة

ISL  503  3  2  أصول التفسير ومناهجه  
ISL 513   3  2  األصول علىٰ تخريج الفروع  
ISL 515   3  2  الحديث النبويدراسات في  
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ISL 514   3  2  في الفقه نصوص من التراث  
  

  مرحلة اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) -ثانياً 
  المقررات

رمز 
  المادة

  عدد الساعات  عدد الوحدات  المادة  رقم المادة

ISL  601  3  3  قضايا فقهية معاصرة  
ISL 602  3  3  علل الحديث النبوي  
ISL 603  3  3  آداب البحث والمناظرة  
ISL 604  3  3  التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  
ISL 605  3  3  مقاصد الشريعة  
ISL 606  3  3  مباحث في الفقه المقارن  
ISL 607  3  3  مباحث في أصول الفقه  
ISL 608  3  3  نقد البحوث وتقويمها  

  
  
  
  

  وطريقة التقييم والمفردات التوصيف
  لية (الماجستير)امرحلة اإلجازة الع

  التراث في األصول نصوص من - 1
  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

              رقمه: (                502اسم المقرر: نصوص من التراث في األصول   

(  

 )                                                       عدد الساعات3عدد الوحدات : (

: )3(  

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :
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  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/أساسي لطالب الدراسات العليا 

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  أهداف المقرر: -ثانياً 

 صحيحة وفق الضوابط التي  - 1  نصوص الشريعة اإلسالمية قراءة تمكين الدارس من قراءة

  وضعها علماء األصول.

واختيار اآلراء  ٬ن الطالب من امتالك القدرة على االجتهاد والتمييز بين آراء الفقهاءيتمك - 2

  واالجتهادات األقرب إلى الضوابط األصولية والقواعد الفقهية.

 الفقهية - 3  المدارس  نشأة  حول  مستوعبة  فكرة  الطالب  تعطي  الفقه  أصول وسبب  ٬دراسة

  اختالف الفقهاء فيما بينهم في المسائل الشرعية.
 المقرر يعطي فسحة لرجل القضاء والفتوى في التمييز - 4  اههيبين اآلراء وتوج دراسة هذا

  .التوجيه الصحيح والمتوازن إلقامة فتوى شرعية منضبطة بأصول معتبرة دون إفراط أو تفريط
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  الدرجاتجمالي إ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
فائدته٬ مدارسه٬ طرق مقدمة في علم أصول الفقه٬ التعريف بهذا العلم٬ موضوعه٬   األسبوع األول

  وأشهر المؤلفين.التأليف فيه 
واالحتجاج  األدلة الشرعية: مبحث الكتاب٬ تعريفه٬ داللته على األحكام٬ القراءة الشاذة  األسبوع الثاني

  بها.
مبحث السنة: تعريفها٬ أقسامها٬ حجيتها٬ داللتها على األحكام٬ أفعال الرسول ـ صلى هللا   األسبوع الثالث

  عليه وسلم ـ.
الواجب٬ المندوب٬ : األحكام الشرعية: الحكم٬ تعريفه٬ أنواعه٬ أقسام الحكم التكليفي  األسبوع الرابع

  الحرام.
  الحكم التكليفي: المكروه٬ المباح٬ اختالف األصوليين في الحكم التكليفي.أقسام   األسبوع الخامس
أقسام الحكم الوضعي: السبب٬ الشرط٬ المانع٬ العزيمة٬ الرخصة٬ الصحة٬ الفساد٬   األسبوع السادس

  البطالن.
  الحاكم٬ الحسن والقبح في األفعال٬ المحكوم فيه.  األسبوع الثامن
  عليه: شروطه وأحكامه٬ األهلية وأقسامها٬ أدوار األهلية وعوارضها.المحكوم   األسبوع التاسع
  الدالالت: الظاهر٬ النص٬ المفسر٬ المحكم٬ الخفي٬ المشكل٬ المجمل٬ المتشابه.  األسبوع العاشر

 الحادي    مفهوم الموافقة. داللة المفهوم٬األسبوع
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  المفردات  األسابيع
  عشر

  مفهوم المخالفة  األسبوع الثاني عشر
  القياس.  راألسبوع الثالث عش

  بقية القياس  األسبوع الرابع عشر
  القواعد الفقهية - 2

  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       505الفقهية                           رقمه: (         اسم المقرر: القواعد 

  )3( :)                             عدد الساعات3عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تإن وجدالمتطلبات السابقة له 

  أهداف المقرر: -ثانياً 

لتدريس هذه المادة أهداف غاية في األهمية بالنسبة للمتخصص في الدراسات اإلسالمية يمكن 

  ا في األهداف اآلتية:هتلخيص

 وبتعريف الدارس  - 1  الفقهية٬  القواعد  تضبط الفروع الفقهيةأأهمية وتجمع شتاتها  نها

د قمهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها٬ وأنها بمثابة أصول تمسك بالفروع التي 

 الفقيه كثير من الجهد. علىٰ تتعارض ظواهرها٬ وأنها توفر 

2 -    متعددة  الفقه  أبواب  مختلف  في  الفقهية  يمكنالفروع  محاولة  وال  وفي ٬  حصرها

 ال يكونمة ال تخفى٬ فيغرس في الدارس أن رونق الفقه بها وحفظها ملل وسآ اإلحاطة

 إال بإدراك قواعده التي تضبط مسائله.
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 الطريق  - 3  أمامه  تنير  قوية  فقهية  ملكة  الباحث  عند  تكون  الفقهية  القواعد  دراسة إن

 الحلول   واستنباط  الشرعية  األحكام  ومعرفة  والمتعددة  الواسعة  الفقه  أبواب لدراسة

   لمسائل المتكررة.للوقائع المتجددة وا
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية
  %100  100  اجمالي الدرجات

  المفردات - رابعاً 
  المفردات  األسابيع

   األسبوع األول  الفقهية  القاعدة  األصولية٬ تعريف  القاعدة  وبين  بينها  والفرق   ٬   واصطالحا لغة
 وفوائد   الشريعة  في  ومكانتها  الفقهية  القواعد  ميزة  الفقهي٬  الضابط  وبين وبينها

  دراستها.
 الفقهية   األسبوع الثاني  القواعد  نشأة  الفقهية٬  القواعد  مصادر  ومراتبها٬  الفقهية  القواعد أنواع

  وتدوينها وتطورها.
  أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية٬ نبذة عن القواعد الخمس الكبرى.  الثالثاألسبوع 

  معاني ألفاظها٬ دليلها٬ أحكام النية.» األمور بمقاصدها« القاعدة الكبرى   األسبوع الرابع
بعض القواعد المندرجة تحت القاعدة األم٬ والتمثيل ببعض الفروع الفقهية المندرجة   األسبوع الخامس

   وتحتها  قاعدة  الحالف على نيةاليمين  .»ال ثواب إال بنية« منها:  المستحلف٬ أو
  العقود.

بعض الفروع  ٬معاني األلفاظ٬ معناها العام٬ دليلها .»بالشك ال يزولاليقين  « قاعدة   األسبوع السادس
  المندرجة تحتها.

   األسبوع السابع  ومنها:  كان «بعض القواعد المندرجة تحتها  كان علىٰ األصل بقاء ما  الذمة إذا ما ٬
  .»عمرت بيقين فال تبرأ بيقين األصل براءة الدمة

   األسبوع الثامن  الكبرى:  التيسير« القاعدة  تجلب  دليلها٬  .»المشقة  العام٬  معناها  ألفاظها٬ معاني
  ٬ المشاق الموجبة للتخفيف.قاأنواع المش

إذا ضاق األمر اتسع٬ إذا اتسع األمر ضاق٬ « بعض القواعد المندرجة تحتها ومنها:   األسبوع التاسع
 البدل   .»إذا تعذر األصل يصار إلىٰ

معاني ألفاظها٬ معناها العام٬ دليلها٬ أنواع  .»وال ضرار ال ضرر« القاعدة الكبرى:   األسبوع العاشر
  إلحاق الضرر بغير حق.

» « الضرر ال يزال بضرر» « الضرر يزال« منها: و بعض القواعد المندرجة تحتها   األسبوع الحادي عشر
  .»الضرورة تقدر بقدرها

معاني ألفاظها٬ معناها العام٬ دليلها٬ أنواع العادة  .»العادة محكمة« القاعدة الكبرى:   األسبوع الثاني عشر
  والعرف وأقسامهما.

 المندرجة  األسبوع الثالث عشر  القواعد   بعض  وتحتها:  شرطاً « منها:  كالمشروط  عرفا «  ٬»المعروف
  .»ب الشائع ال للنادرلالعبرة للغا« ٬ »التعين بالعرف كالتعيين بالنص

  »العادة محكمة« بعض القواعد التي تندرج تحت قاعدة  علىٰ تطبيقات   األسبوع الرابع عشر
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  .دراسات في الجرح والتعديل - 3

  توصيف المادة - أوال

  جامعة طرابلسالمؤسسة: 

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  عنه. ةالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عام
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )     602اسم المقرر: الجرح والتعديل                           رقمه: (         

عدد                                           )               3عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  .كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  :أهداف المقرر -ثانياً 

 المرحلة  - 1  الجرح والتعديل لطالب هذه  في التعرف إن دراسة مادة مصطلحات  علىٰ تفيدهم
  األئمة في هذا الجانب.

تعريف طالب العلم أن الجرح شرع لضرورة وهي معرفة حال رواة الحديث ومن ال ضرورة  - 2
  لجرحه ال يجوز جرحه.

علم الحديث به يعرف الحديث الصحيح من  سنامتعريف الطالب بأن علم الجرح والتعديل هو  - 3
  السقيم .

مصفاة النقد وميزان الرجال الرواة النقلة به يثبت تعريف الطالب بأن علم الجرح والتعديل  - 4
  منهم من يثبت فيعدل فتصح روايته ويسقط منهم من يسقط فال تصلح روايته للقبول .

أئمة الجرح والتعديل في الدفاع عن الدين حتى ال الجهد الذي بدله  علىٰ ريف طالب العلم تع - 5
  يدخل فيه ما ليس منه. 

  .ثالثاً: طريقة التقييم
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
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  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  الدرجاتجمالي إ
  
  
  

  رابعاً: المفردات
  المفردات  األسابيع

 تشمل:  األسبوع األول   مقدمة  وتعريفه٬مشروعية ٬   وأدلته  وأعالمه٬  الجرح والتعديل٬ وأهميته٬
    .ومصادره

وتشمل: األهلية٬ تحقق الحاجة وعدم مجاوزتها٬  شروط مشروعية الجرح والتعديل٬  األسبوع الثاني
رح وعدل. الدقة في الجرح   والتعديل٬ نقل الجرح والتعديل فيمن جُ

لة عدالة الصحابة٬ معنى العدالة أدلة إثبات العدا ٬بيان صفة من تقبل روايته وترد  األسبوع الثالث
   .جماع٬ العقل)للصحابة (القرآن٬ الحديث ٬ اإل

 التساهل في التعديل٬ التعديل  وطرق مردودة فيهما موانع الجرح والتعديل  األسبوع الرابع وتشمل:
مخالفة جمهور األئمة ٬ التعصب للمعدل٬ التعديل  ٬ال يصلحاإلبهام٬ التعديل بما  علىٰ 

  ٬ اختالل شرط من شروط التعديل.برواية الثقة
 ال  باختاللالجرح   األسبوع الخامس  والطيش)٬  (الخفة  السفه  أهل  رواية  قبول  عدم  ويشمل: العدالة

تقبل رواية الفاسق والكاذب في أحاديث الناس٬ ال تقبل رواية التائب من الكذب في 
 فيه  المبتدع والتفصل  خبر  ومخففه٬ الحديث٬  ومتوسطة  مغلظة  البدع إلىٰ  تقسيم ٬

   رواية المبتدعة في الصحيحين.
  حكم  األسبوع السادس  أخذ  من  أجر علىٰ خبر  اإلرسال٬اً الرواية  عن  وتمييزه  المدلس  خبر خبر  ٬

  المجهول٬ وأقسامه٬ وحكمه. 
ترك السماع ممن اختلط وتغير٬ ترك االحتجاج بمن الجرح باختالل الضبط ويشمل:   األسبوع  السابع

كثرت في حديثه الشواذ والغرائب٬ ترك االحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالب 
  روايته٬ رد حديث أهل الغفلة.  علىٰ 

 علىٰ الضبط ترك االحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالب  :تكملة للجرح باختالل   الثامناألسبوع 
  روايته٬ رد حديث أهل الغفلة٬ أمثلة ونماذج توضح من هذا حاله.

حديث من عرف  تكملة للجرح باختالل الضبط:  رد حديث من عرف بالتلقين٬ ترك  التاسع األسبوع
بالتساهل في سماع الحديث وأدائه٬ ترك االحتجاج بحديث من لم يكن من أهل الضبط 

  وإن عرف بالصالح.
 أحاديث   العاشراألسبوع   في  والتجوز  األحكام  أحاديث  في  التشدد  وتصنيفها:  الجرح  أسباب حصر

  فضائل األحكام٬ العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال.
  ألفاظ الجرح والتعديل٬ وتأصيلها.  الحادي عشراألسبوع 
   الثاني عشراألسبوع   حاتمتقسيم  عليه أبي  والتعديالت   من الرازي  والعراقيو(الذهبي٬  حجر)  ٬ ابن

  التقسيم المختار لمراتب الجرح والتعديل.
   األسبوع الثالث عشر  فأكثر  عالمين  من  الراوي  في  االختالف  والتعديل٬  الجرح  تعارض ٬ هوتقسيمحكم

  التعديل علىٰ شروط تقديم الجرح 
 عن بعض الرواة  األسبوع الرابع عشر  تطبيقية  والتعديل الذين أمثلة  الجرح  بن « :تعارض فيهم شبابة

  .»ابن اسحاق ٬ وشجاع بن الوليد و سوار٬
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  المصادر والمراجع وتطبيقاتها - 4
  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

       509اسم المقرر: المصادر والمراجع وتطبيقاتها                    رقمه: (         

(  

عدد                    )                                     3عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  .كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  أهداف المقرر: -ثانياً 

  تعريف الطالب بالمصادر والمراجع المهمة التي ال غنى له عنها في كتابة بحثه. - 1

وكيفية أخذه  ٬وكيفية االستفادة منها ٬إعانة الطالب على طريقة التعامل مع المصادر والمراجع - 2

  للمعلومات وتوظيفها .

الرجال  في كل نواع المعاجم ٬ والفهارس وكتب أكتب المفاتيح ٬ وال علىٰ أن يتعرف الطالب  - 4

  تخصص.

  
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية
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  %100  100  جمالي الدرجاتإ
 المفردات: رابعا ً◌  

  المفردات  األسابيع
تعريف المصدر والمرجع٬ والكتاب المشترك٬ التعريف التعريف بالمادة وأهدافها٬   األسبوع األول

  بأشهر المكتبات في العالم ونظم التصنيف المستخدمة.
كتب المفاتيح والتعريف بها  وتشمل: دوائر المعارف ومواصفات الاستعراض   األسبوع الثاني

رابع عشر٬ دائرة المعارف تصنيفها٬ دائرة معارف البستاني٬ دائرة معارف القرن ال
  اإلسالمية في طبعتها األولى.

 العربية٬ استعراض كتاب  األسبوع الثالث رف دائرة المعاو دائرة المعارف اإلسالمية المترجمة إلىٰ
  اإلسالمية في طبعتها الثانية.

والتعريف به وبيان خطته فيه   بروكلمانتاريخ األدب العربي لكارل  استعراض كتاب  األسبوع الرابع
  وطريقة الكشف فيه.

 كتاب وخطته فيه٬ الكالم عن  بروكلمانبتاريخ األدب العربي لكار  ما يتعلقاستكمال   األسبوع الخامس
  تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين والتعريف به وبيان خطته فيه.

٬ وكتاب معجم المؤلفين لعمر رضا استعراض كتاب األعالم لخير الدين الزركلي  األسبوع السادس
     .كحالة  والتعريف بهما وطريقة الكشف والتنقيب فيهما 

  أنواع المعاجم ونظم الكشف فيها: معاجم األلفاظ ومعاجم المعاني.  األسبوع الثامن
معاجم األلفاظ وتشمل ( الصحاح٬ لسان العرب٬ القاموس المحيط٬ تاج  - أوال

   .العروس) التعريف بها وبمؤلفيها وبيان طريقة الكشف والبحث فيها
استعراض معاجم المعاني وكتب المفردات وتشمل : ( المخصص ٬ والمعجم   األسبوع التاسع

المفهرس أللفاظ القرآن الكريم٬ مفتاح كنوز السنة) ويشمل هذا االستعراض: 
  التعريف بها وبمؤلفيها ومنهجها وطريقة  الكشف والتنقيب  عن المعلومات فيها .

يث ويشمل:  التعريف به ٬ وبرموزه والغاية استعراض المعجم المفهرس أللفاظ الحد  األسبوع العاشر
  والغرض من تأليفه٬ وخطة مؤلفيه فيه٬ وكيفية البحث عن األحاديث فيه.

معاجم الكتب وتشمل: ( الفهرست البن النديم ٬ فهرست ابن خير األشبيلي٬ مفتاح   األسبوع الحادي عشر
) استعراض كتب والفنون السعادة لطاش كبرى زاده٬ كشف الظنون عن أسامي ال

  هذه الكتب مع بيان  منهجها وطريقة البحث فيها .
كتب الرجال : ( التأليف الرأسي والطولي) وتشمل : وفيان االعيان٬ و فوات الوفيات   األسبوع الثاني عشر

لوافي بالوفيات٬  والبدر الطالع) والعمل فيها يشمل : بيان معنى التأليف ا٬ و 
التعريف بهذه الكتب٬ وبمؤلفيها وبيان خططهم فيها الرأسي و التأليف الطولي٬ ثم  

  ٬ وبيان طريقة الكشف عن الرجال فيها.
استكمال الحديث عن كتب الرجال ذات طابع التأليف األفقي وهو الـاليف حسب   األسبوع الثالث عشر

( سير أعالم النبالء٬ و الدرر الكامنة في أعيان المائة  :الطبقات والقرون٬ وتشمل
ألهل القرن التاسع٬ و الكواكب السائرة في أعيان المائة الضوء الالمع و٬  الثامنة

والعمل فيها يشمل التعريف بهذه الكتب٬ وبمؤلفيها وبيان خططهم فيها ٬  ٬العاشرة )
  وبيان طريقة الكشف عن الرجال فيها.

 المدن واألمصار٬استكمال ما يتعلق بكتب الرجال٬ والتي تتعلق بالتأليف حسب   األسبوع الرابع عشر
 ترجم المتخصصين كالفقهاء٬ واألدباء٬ واللغويين٬ والمحدثين٬ وغير ذلك وكتب 

وكذلك كتب تراجم الصحابة٬ والعمل فيها يشمل التعريف بهذه الكتب٬ وبمؤلفيها 
  وبيان خططهم فيها ٬ وبيان طريقة الكشف عن الرجال فيها.
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   .المعامالت المالية- 5

  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  
  
  

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       510اسم المقرر: المعامالت المالية                           رقمه: (         

)                                                         عدد 3(عدد الوحدات : 

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  .كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  أهداف المقرر: -ثانياً 

تكوين الملكة الفقهية لدى الدارس مما يؤهله للنبوغ في علم الفقه خصوصا البيوع والمعامالت  - 1

  المالية منها.

  خرج هذا العلم دارسه من الجمود والتعصب المذموم.يُ  - 2

  االطالع على أقوال األئمة المجتهدين في المسائل المختلف فيها. - 3

   االطالع على األصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام في استنباطه الحكام من أدلتها. - 4

من خالل عرض األقوال يستطيع الدارس معرفة القول المناسب للقضايا المعاصرة المبني على   - 5

  ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.
  طريقة التقييم -ثالثاً 
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  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات: - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
عمل  علىٰ عدم جواز اإلقدام  مقدمة في المعامالت المالية  والكسب الحرام وتشمل:   األسبوع األول

  حتى يعلم حكم هللا فيه٬ التحذير من أكل المال بالباطل.
 الحقوالرشوة لدفع الظلم أو الوص - 1 ٬ هدايا العمال (الموظفين)٬ الواجب ل إلىٰ

  .الجاه علىٰ من أخذ هدية ال يستحقها٬  الفرق بين العمولة واألجرة  علىٰ 
 صور من الغش بين الناس ٬ - 2  األسبوع الثاني  كيفية  الغش والتحدير منه ٬ عقوبة الغاش٬

  .التخلص من المال الحرام ٬ أنواع المعاوضات المالية
   . عقد البيع: تعريف عقد البيع٬ والمقارنة بينه وبين غيره من العقود  األسبوع الثالث

 بصفة   البيع  عقد  المعاطاة٬  بيع  وأنواعها:  الصيغة  األول  الركن  البيع: أركان
  .التعليق 
 ال  بيأنواع  حيث  من  بيع ع  المزايدة٬  بيع  المساومة٬  بيع  وتشمل: الصيغة

  واالسترسال. ٬المرابحة٬ بيع االستئمان
 و  األسبوع الرابع   البائع :   العاقدان  الثاني  بيعه٬الركن  ينعقد  الذي  العاقد  غير  المشتري. بيع

   بيع السكران٬  الزما٬ً المميز٬  الذي يكون عقده بيع الصبي والمحجوز  العاقد
  .عليه٬ بيع المكره والمضغوط

 علىٰ الركن الثالث المعقود عليه السلعة والثمن: شروط المعقود عليه٬ تطبيقات   األسبوع الخامس
بيع آالت اللهو المحرم٬ بيع  النجاسة التي تدعو إليها الحاجة٬ هذه الشروط٬ بيع

 بيع   بيع  التماثيلالكالب٬  بيع المصاحف وكتب العلم الشرعي٬ ولعاب األطفال٬
 تطبيقات   بيع الفضول وحكمه.  يدخل في  علىٰ المغصوب٬ الجهالة في البيع ما

  العقد تبعاً.
 علىٰ  الغائبأنواع البيوع الجائزة: بيع هواء العقار٬ بيع الشيء المخفي ٬ بيع   األسبوع السادس

)   الكتالوجالصفة  البيع  رؤية علىٰ )٬  وال  صفة  بال  الغائب  بيع  سابقة٬  ٬رؤية
 معنى   وفيه  ضمان البيع الغائب وقبضه٬  في بيع الغائب٬ اشتراط الدفع مقدما

  .(وجه الضمان) والضمان بجعل)
  الصرف  األسبوع السابع  شروطه:  الصرف:  صرف  -1عقد قبض العوضين في مجلس العقد.

   المواعدة  والخيار علىٰ الدين  الواحد٬ المماث -2 الصرف  الجنس  مادة  في لة
نع٬  الذهب المصنَّع بغير المصِّ  الشك في التماثل في الصرف ممنوع٬ استبدال 

بيع القالدة المرضعة بالفصوص٬ اجتماع ود٬ قبيع سيارة بسيارة ومع كل واحد ن
   ٬ المراطلة .البيع والصرف ( حط الضمان وأزيدك )( وضع وتعجل)٬ المبادلة

   األسبوع الثامن  عقد  السلم٬  عقد  بيع الخيار٬  بيع الجزاف٬  الجائحة٬  العرية٬ ٬ االستصناععقد
  اإلقالة٬ التسعير ٬ تحديد الربح في البيع. 

٬ الفوائد أنواع البيوع المحظورة: الربا٬ ربا النَّساء٬ ربا الفضل٬ الفائدة هي الربا  األسبوع التاسع
لتقييد بأضعاف مضاعفة في حرام قليلها أو كثيرها٬ التحجج بالضرورة٬ معنى ا

  اآلية الكريمة٬ األصناف الربوية٬ ما ال يعد ربويا من الطعام.
 العاشر  صفة                         األسبوع  فيه  وجدت  ما  الثمنية٬  صفة  فيه  وجدت  ما  والنساء:  الفضل  ربا  فيه  يحرم  ما تفصيل
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  المفردات  األسابيع
ة الربا بسببين مختلفين٬ ما ليس بطعام كالماء الطعم واالدخار٬ ما وجدت فيه صفة الطعم فقط٬ ما وجدت في عل

والحيوان٬ ما يعد من الربويات جنسا واحدا أو جنسين٬ المعيار الذي تكون به المماثلة في بيع الربويات: األوراق 
   النقدية والفلوس٬ بيع األوراق النقدية ومعيار التماثل فيه٬ القروض وانخفاض قيمة العملة٬ إلغاء النقود.

النوع الممنوع من بيع  -1بيع السلعة قبل شرائها:  علىٰ بيوع العينية: الواعدة   عشر لحادياألسبوع ا
النوع  - 3عند بائعه. ما ليسالنوع الجائز من بيع  - 2 عند بائعه. ما ليس

قبضه: بيع السلعة قبل  بيع الطعام قبلعند بائعه٬  ما ليسالمكروه من بيع 
  شرائها . 

  
بيوع الغرر. أنواع الغرر الممنوع في الفقه اإلسالمي. بيع ما يتعذر تسليمه٬   عشراألسبوع الثاني 

ال )٬ بيع ما االجتماعيـأمين٬ التأمين التعاوني (الضمان تبيعتان في بيعة٬ عقد ال
مجهول٬ بيع المزابنة٬ المقامرة في بيع اليناصيب سالمته٬ البيع بثمن  ترجى

   .(البنتاجون)
أكل المال بالباطل: بيع العربون٬ اجتماع بيع  علىٰ بيوع ممنوعة الشتمالها    األسبوع الثالث عشر

وشرط٬ التطوع بالشروط بعد العقد جائز ٬ بيع الثنيا٬ بيع النجش٬ بيع 
عقد البيع:  علىٰ (الواصالت)٬ االحتكار٬ بيع (الخلو والعتبة)٬ اآلثار المترتبة 

العقود الفاسدة٬ حكم البيع المختلف في  علىٰ الصحة  والفساد٬ األحكام المترتبة 
من يكون الضمان في  علىٰ فساده٬ قبض المبيع: القبض في كل شيء بحسبة٬ 

 علىٰ الفرق بين العمولة واألجرة  البيع الفاسد٬ ضمان المبيع في العقد الصحيح.
  .الجاه

   األسبوع الرابع عشر  الوديعة٬  اللقطة٬  الوقف٬  الهبة٬  العدة٬ العقود األخرى وتشمل: إحياء الموات٬
  القرض٬ اإلجارة٬ الشركة٬ القراض٬ الصلح٬ الوكالة٬ الرهن٬ الحجر٬ الفلس. 

  
 منهجية البحث - 6

  أوال: توصيف المادة

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       509اسم المقرر: منهجية البحث                           رقمه: (         

  )3( :)                   عدد الساعات2عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :
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  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال              تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  ثانياً: أهداف المقرر:

  .تعريف الطالب بنشأة المنهج العلمي عند علماء المسلمين - 1

  تعريف الطالب بأن الفكر العربي اإلسالمي لم ينشأ من فراغ. - 2

 اإلسالم - 3  العربي  الفكر  بأن  الطالب  بفضل تعريف  وازدهر  تطور  ثم  نشأ ي

   القائمة  التعليمية  التربوية  النصوص :   هما  أساسيين فهم  علىٰ عاملين

الذي نهض به  ٬العملي المستمر يالتطبيق الكتاب والسنة٬ والجهد البشري

  المسلمون تطبيقاً للنصوص.
  ثالثاً: طريقة التقييم

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  أوراق بحثيةامتحانات نصفية أو 

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات: -رابعاً 

  المفردات  األسابيع
 واصطالحا  األسبوع األول  لغة  البحث  تعريف  واصطالحا٬ً  لغة  المنهج  ٬تعريف  العلمي  البحث ٬ 

  . األهمية واألهداف
  المنهج العلمي عند المسلمين: أسبابه ومرتكزاته.نشأة   األسبوع الثاني
  الجامعة  والبحث العلمي ٬ البحث العلمي اإلسالمي   األسبوع الثالث
  المنهج التجريبي٬ المنهج االستنباطي. ٬ نبذة عن المناهج: مناهج البحث العلمي  األسبوع الرابع

  .االستقرائي٬ المنهج المتكامل٬ تكملة وتشمل: المنهج الوثائقي  األسبوع الخامس
  اإلجراءات البحثية٬ أخطاء التفكير.  األسبوع السادس
 الدراسات   األسبوع السابع  في  والبحث  التأليف  ضوابط  أهم  ويشمل:  العلمي  البحث  خصائص أهم

  اإلسالمية.
  المشرف : الحقوق والوجبات.. هم الخصال التي يتحلى بها أالباحث و  األسبوع الثامن
  الكتابة: أساليبها وأنواعها.  األسبوع التاسع
   األسبوع العاشر  األلفاظ٬  خواص  وتشمل:  الكتابة  أساليب  يجبتكملة  الفقرات  ما  في مراعاته

  والفصول.
  خطوات اختيار الموضوع ويشمل: مشروع البحث٬ جمع المادة العلمية.  األسبوع الحادي عشر
  يجب مراعاتها فيها. كتابة المسودة ٬ وما  األسبوع الثاني عشر
  الصياغة النهائية٬ وما يرعى فيها من أمور٬ الخاتمة والمالحق وعالمات الترقيم.  األسبوع الثالث عشر
  مراجعة عامة .  األسبوع الرابع عشر
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  .نصوص من التراث في التفسير - 7

  توصيف المادة  -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  اإلسالمية (الدراسات العليا)القسم: الدراسات 

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       507اسم المقرر: نصوص من التراث في التفسير    رقمه: (         

  )3( :)     عدد الساعات3عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /طالب الدراسات العلياأساسي ل

  وجدتال               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  أهداف المقرر:  -ثانياً 

ألن النص الشرعي الذي يتحدد  ع خاص في التراث العربي اإلسالمي؛بموق يحظىالنص  بيان أن - 1

  وقيم وتعاليم ومبادئ اإلسالم.  ٬ في معرفة أحكامفي القرآن الكريم يشكل اإلطار المرجعي 

يتمكن الطالب من معرفة تفسير النص القرآني وفهم الخطاب الشرعي منه يشكل قطاعا مشتركا  - 2

بين كثير من النظم البيانية التي ظهرت في التراث العربي اإلسالمي٬ فكل االتجاهات النحوية 

 االقت  إلى  تهدف  كانت  والداللية  المعنى واللغوية  واستجالء  الشرعي  النص  داللة  من راب

  .لكن تبقى مساهمة العلماء في كتابة التراث مساهمة رائدة ومتميزة ٬بشكل صارم ومضبوط

ليتمكن الطالب من معرفة  ؛االطالع على عدد من تفاسير القرآن الكريم مختلفة المناهج والمذاهب - 3

 القرآن  النص  تناول  في  وطريقته  تفسير  كل  حسب  ٬يمنهجية  على  معه  التعامل وكيفية

  منهجية المؤلف.
  .طريقة التقييم  -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
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  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية
  %100  100  اجمالي الدرجات
  مفردات المقرر :

  المفردات  األسابيع

  هـ) . 310نصوص من تفسير الطبري ت(   األولاألسبوع 

  هـ) . 310نصوص من تفسير الطبري ت(   األسبوع الثاني

  هـ) . 538نصوص من تفسير الزمخشري ت(   األسبوع الثالث

  هـ) . 538نصوص من تفسير الزمخشري ت(   األسبوع الرابع

  هـ ).548نصوص من تفسير الطبرسي ت(    األسبوع الخامس

  هـ )548نصوص من تفسير الطبرسي ت(   السادساألسبوع 

  هـ). 606نصوص من تفسير الرازي ت(   األسبوع السابع

  هـ).606نصوص من تفسير الرازي ت(   األسبوع الثامن

  هـ).671نصوص من تفسير القرطبي ت(   األسبوع التاسع

  هـ).671نصوص من تفسير القرطبي ت(   األسبوع العاشر

  هـ).745نصوص من تفسير أبي حيان ت(    األسبوع الحادي عشر

  هـ).745نصوص من تفسير أبي حيان ت(   األسبوع الثاني عشر

  هـ).885نصوص من تفسير نظم الدرر للبقاعي ت(   األسبوع الثالث عشر

  هـ).885(للبقاعينصوص من تفسير نظم الدرر    األسبوع الرابع عشر

   .وتطبيقاتها تحقيق المخطوطات - 8

  توصيف المادة  -أوال 
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  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       508رقمه: (             تحقيق المخطوطات اسم المقرر: 

  )3( :عدد الساعات )           3عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/أساسي لطالب الدراسات العليا 

  منهجية البحث ٬ والمصادر والمراجع               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

    األهداف  -ثانياً 
1 -    الطالب  قدرات   علىٰ تنمية  البحوث  بطريقة  العلميةكتابة  التراث  نصوص وتحقيق

 علمية صحيحة٬ واكتساب مهارات البحث العلمي.
2 -    ارتياد  علىٰ االطالع  بذلك  العلم  طالب  فيألف  والمراجع  المصادر  من  كثيرة جملة

 المكتبات٬ وصحبة الكتب٬ وطريقة اإلفادة منها وتضمينها في بحثه.
 الصحيحة - 3  بالكيفية  الطالب  المخطوطاتلت تعريف  الصعبة  ٬حقيق  ألفاظها وبيان

 لها   أراد  كما  الكتب  إخراج  يتم  وبذلك  مصادرها٬  إلىٰ  وعزوها  مسائلها٬ وتحقيق
 أن تكون. أصحابها

 عقول األجيال القادمة بمهارات العلماء  علىٰ المحافظة  - 4  وإنارة  ونشره٬ تراث األمة٬
 القدامى .

5 -    اإلسالمية  الشخصية   علىٰ بناء  المحافظة   لىٰ عأساس  ٬ الهوية  بالعلم والتزود
  والتعامل النفسي٬ واالجتماعي السليم مع تراث األمة.

  .طريقة التقييم  -ثالثاً 
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
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  المفردات -رابعاً  

  المفردات  األسابيع
 البحوث   األسبوع األول  بعض  مناقشة  الناجحة٬  الرسائل  دعائم  العلمية٬  البحوث  إعداد مراحل

  والرسائل الجامعية التي نوقشت
 أبحاث   األسبوع الثاني  الموضوعات٬  أبحاث  الكاملة٬  األبحاث  ومناهجها:  العلمية  البحوث أنواع

  التحقيق.
 منهج البحث العلمي٬  الثالثاألسبوع   مفهوم :   تشمل  أهمية  لمحة  واصطالحا٬ً معنى التحقيق لغة

  تحقيق نصوص التراث العلمي٬ ٬ تحقيق النصوص عند القدامى .  
 كتب   األسبوع الرابع  في  ومكمالته  التحقيق  فن  قواعد  الحديث٬  أهل  عند  التحقيق  وقواعد أصول

  المحدثين.
قواعد فن التحقيق ومكمالته في كتب المحدثين: وتشمل: صحة نسبة الكتاب تكملة    األسبوع الخامس

 صاحبه٬ المقابلة بين النسخ.   إلىٰ
تكملة : استعمال الرموز وعالمات الترقيم٬ الهوامش واالعتناء بالضبط والتخريج ٬   األسبوع السادس 

  مقدمة التحقيق ٬ التضبيب اللحق الضرب.
 النصوص  األسبوع السابع  دور  تحقيق  حديثا٬ً  التراث  إحياء  لحركة  التأصيل  المحدثين: عن

  المستشرقين في ذلك٬ كالم عن حركة إحياء التراث في الهند٬ و مصر.
مراحل تحقيق النص وتشمل: جمع النسخ٬ أهم الفهارس العامة والخاصة في ذلك٬   األسبوع الثامن

  ترتيب النسخ من حيث األهمية.
 منهاتكملة    التاسعاألسبوع   التحقق  وطريقة  المؤلف  نسخة  وجدت وتشمل:  المسودة٬ إن  كتابة ٬

  . والمبيضة٬ النسخة المكتوبة في حياة المؤلف وأهميتها وكيفية معرفتها
 بين النسخ٬    األسبوع العاشر  المقابلة  المؤلف٬  تحيق اسم    عنوان الكتاب٬  تحقيق  وتشمل: تكملة

 إ  التحقيق ومنهجه  كانت  ذاطريقة  إذا  التحقيق ومنهجه  طريقة  أما٬ كانت النسخة
  .النسخة مختارة

رات التي يمكمالت التحقيق وتشمل: الضبط٬ التخريج٬ شرح الغريب٬ الحواشي٬ التغي  األسبوع الحادي عشر
  يسمح بها للمحقق ٬ الفهارس الفنية٬ القسم الدراسي وما يتعلق به. 

   األسبوع الثاني عشر   العملي  لبعض الجانب  لوحات  الطالب  بإعطاء  وذلك  عملية  دراسة ويشمل:
  .المخطوطات في مجال العلوم الشرعية والتطبيق عليها عملياً 

  .تكملة للجانب العملي  األسبوع الثالث عشر
  مناقشة أوراق العمل والبحوث المسندة للطالب.  األسبوع الرابع عشر 

  
  
  
 

  مصطلحات انجليزية. - 9

  توصيف المادة -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب
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  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  
  

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       512رقمه: (                         مصطلحات انجليزية اسم المقرر:

  )3( :عدد الساعات               )           3عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية / أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                                  تالمتطلبات السابقة له إن وجد
 

  ثالثاً: طريقة التقييم
  النسبة %  الدرجة  التقييمطريقة 

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  
  
  

  المفردات:  - رابعاً 
 
.    تعريف علم المصطلح      (1     Terminology            

. علم المصلح , نشأته وأسسه اللغوية          
. مفهوم المصلح وفروعه            Applied Linguistics      

. قضايا البحث في علم المصطلح            
.   توثيق المصطلحات         Documentation  Terminology 

. مشكالت وضع المصطلحات         Standardization  
النشاط المصطلحي العربي المعاصر .         

. وسائل التطور اللغوي والنمو المصطلحي         
2. Nouns  
Common Nouns  
Proper Nouns  
Singular Nouns  
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Plural Nouns  
Collective Nouns  
Masculine and Feminine Nouns  
 
3. Pronouns  
Personal Pronouns  
Reflexive Pronouns  
Interrogative Pronouns  
Demonstrative Pronouns  
 
4. Verbs and Tenses  
The Simple Present Tense  
Am, Is and Are  
The Present Progressive Tense  
Have and Has  
The Present Perfect Tense  
The Simple Past Tense  
Regular and Irregular Verbs  
Was and Were  
The Past Progressive Tense  
The Future Tense  
Can and Could  
May and Might  
Do, Does and Did  
Would and Should 
5. Subject-Verb Agreement  
 
6. Adjectives  
Adjective Endings  
Kinds of Adjectives  
Comparison of Adjectives 
 
7. Determiners  
The Articles  
Demonstrative Determiners  
Interrogative Determiners  
Possessive Determiners  
 
8. Adverbs  
 
9. Prepositions  
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10. Conjunctions  
 
11. Interjections  
 
12. Sentences  
What is a Sentence?  
Kinds of Sentences  
The Imperative  
The Subject and the Object  
Direct and Indirect Objects  
Positive and Negative Sentences  
Questions  
Yes-No Questions 
Wh. Questions 
13.Punctuation  
Period  
Comma  
Exclamation Point  
Question Mark  
Apostrophe  
14) Glossary of Islamic terms 

Aberrance                                 اللالض  

Ability                                        القدرة  - الهمة      

Abjuration                                   اإلنكار الردة –االرتداد  

Abjurer                                           المرتد   

Absolute                                            المطلق  

Absolvable                                       يغفر    

Abstemious                                      الزاهد 

 Abstinence                                        التقوى 

The Forgiver or Pardoner                   العفو 

The forgiver or pardoner , in the sense of obliterating 
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the memory of wrongdoing from one's mind . 
  .قاعة البحث -10

  توصيف المادة -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       511المقرر: قاعة البحث         رقمه: (       اسم 

)                                                         عدد 2عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /اختياري لطالب الدراسات العليا

  نصوص من التراث في التفسير                     تلمتطلبات السابقة له إن وجدا
  األهداف -ثانياً 

وتحقيق المخطوطات٬ والمكتبة  .مراجعة ما درسه الطالب في مقررات: منهجية البحث - 1
  مضها. العلمية لتثبيت المعلومات وتجلية غوا

الطالب من ورقات بحثية في المواد التي يقدمه  االهتمام بالجانب التطبيقي من خالل ما - 2
  يدرسونها.

 وتزويدهم  - 3 مناقشة مختلف المسائل الفنية في البحث والتحقيق وتفتيح آفاق للطالب ٬
  برصيد مهم من الخبرات في هذا المجال.

  : طريقة التقييم-ثالثا 
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
  بين يدي الدراسات العليا (مدخل تمهيدي)  األسبوع األول
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  المفردات  األسابيع
  دور المكتبتين الورقية والرقمية في عمليات البحث العلمي.  األسبوع الثاني
  عملية التفكير ومناهج البحث.بين   األسبوع الثالث
  خطوات اختيار الموضوع وإعداد المقترح العلمي.  األسبوع الرابع

  المادة العلمية ( المصادر والمراجع) وما يتعلق بها.  األسبوع الخامس
  القراءة الناقدة وأنواع االقتباس وفن التلخيص.  األسبوع السادس
  .وإعدادها للصياغةمراجعة المادة المقمشة٬   األسبوع السابع
  الشروط الفنية واللغوية للصياغة.  األسبوع الثامن
  .تحليل النص في الدراسات اإلسالمية  األسبوع التاسع
  كتابة الهوامش والخاتمة والمقدمة.  األسبوع العاشر

  ترتيب المالحق والمصادر والمراجع.  األسبوع الحادي عشر
  أهميته وما يتعلق به.تحقيق التراث   األسبوع الثاني عشر
  التحقيق األكاديمي٬ مراحله وشروطه.  األسبوع الثالث عشر
 وطرق استخدامها.   األسبوع الرابع عشر  ومناهج تأليفها المصادر والمراجع الورقية والرقمية أنواعها٬

 قام الطالب بإعداده من ورقات بحثية  تنبيهات وتوجيهات عامة تشمل: مراجعة ما
 يشاع بين في المواد المقر  قشة ما  منا  ورصد المخالفات المنهجية ٬ لباحثين ا رة

  .والمؤلفين من  مآخذ علمية ومخالفات منهجية ووجهات نظر في بعض المسائل
 أصول التفسير ومناهجه. -11

  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

       503رقمه: (                                  أصول التفسير ومناهجهاسم المقرر: 

(  

 :)                                                     عدد الساعات2عدد الوحدات : (

)3(  

  يقدم ضمنه المقرر الدراسي : البرنامج الذي

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية / اختياري لطالب الدراسات العليا

  نصوص من التراث في التفسير                     تالمتطلبات السابقة له إن وجد
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  األهداف -ثانياً 
  يتعرف الطالب على علم التفسير وطرقه ومناهجه وضوابطه. - 1
  الطالب على تنوع واختالف التفسير تبعا الختالف العصور وتنوعها.يتعرف  - 2
  يتعرف الطالب على التفاسير الصحيحة وأسها والتفاسير المنحرفة وأسسها.  - 3
  يستطيع الطالب أن يميز بين التفسير المحمود والتفسير المنحرف. - 4

  طريقة التقييم -ثالثاً 
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
  معنى التفسير٬ الفرق بين التفسير والتأويل.  ولاألسبوع األ

  شروط وضوابط التفسير.  األسبوع الثاني
  أسباب اختالف المفسرين٬ أهم أخطاء المفسرين.  األسبوع الثالث
  وعهد الصحابة والتابعين.- –التفسير في عهد النبي   األسبوع الرابع

  تعريف مناهج المفسرين وأهمية معرفتها.  األسبوع الخامس
  خطواته.  قواعده٬ التفسير بالمأثور ٬ مفهومه٬  السادس األسبوع

  .شهر كتب التفسير بالمأثورأبالمأثور٬ وأعالم التفسير   األسبوع السابع
  .أعالمه٬ أشهر كتب التفسير بالمأثوروالتفسير بالرأي المحمود٬ مفهومه وشروطه   األسبوع الثامن
 في   األسبوع التاسع  المنحرفة  الفرق  وأشهر  ومظاهره٬  فيه٬  االنحراف  وأسباب  المنحرف التفسير

  التفسير.
  التدوين.التفسير في عهد   األسبوع العاشر

  قواعد التفسير العامة.  األسبع الحادي عشر
  .شروط وآداب المفسر٬ العلوم التي يحتاج إليها المفسر٬ المنهج القويم   األسبوع الثاني عشر
  التفسير في العصر الحديث وطبيعته ٬ اتجاهات التفسير في العصر الحديث وأعالمه.  األسبوع الثالث عشر
  دراسة في كتب التفسير في العصر الحديث.  األسبوع الرابع عشر

  
  
  
 

 األصول. علىٰ تخريج الفروع  -12

  أوال: توصيف المادة

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب
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  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )       513األصول          رقمه: (          علىٰ اسم المقرر: تخريج الفروع 

  )3)                  عدد الساعات (2عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/اختياري لطالب الدراسات العليا 

نصوص من التراث في                         تإن وجد المتطلبات السابقة له

  األصول
  األهداف –ثانياً 

  تمكين الطالب من الفهم الدقيق لالختالفات الفقهية٬ وذلك من خالل ردها إلى أسبابها وأصولها. - 1

أحكام تنمية الملكة الفقهية لدى الطالب وتدريبه على االستنباط والتفريع٬ لتمكينه من التعرف على  - 2

  النوازل ببنائها على أصولها المناسبة.

بدراسة هذه المادة يتمكن الطالب من إخراج علمي الفقه وأصوله من جانب النظري إلى الجانب  - 3

  التطبيقي. 
  
  

  ثالثاً: طريقة التقييم
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
  ببعض العلوم والفنون.األصول٬ وعالقته  علىٰ التعريف بعلم تخريج الفروع   ولاألسبوع األ

  األصول: مراحل التخريج وأطواره. علىٰ الدراسة التاريخية لعلم تخريج الفروع   األسبوع الثاني
  األصول٬ ودراسة ألهم المؤلفات. علىٰ حركة التأليف في علم تخريج الفروع    األسبوع الثالث
  األصول. علىٰ الدراسة المنهجية: أركان علم تخريج الفروع   األسبوع الرابع
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  المفردات  األسابيع
  األصول. علىٰ ضوابط ومسالك تخريج الفروع   األسبوع الخامس
  األصول. علىٰ ريج الفروع تقرير المنهج األمثل لعملية تخ  األسبوع السادس
  المخرج شروطه وضوابطه٬ وهل المخرج فقيه أو أصولي؟  األسبوع السابع
جملة من  علىٰ ج بين الفرع المنقول٬ والفرع المخرمسائل في كيفية التخريج: الفرق   األسبوع الثامن

  األصول.
   األسبوع التاسع  الذي  يرجعالفرع   ال  أإلىٰ  أصالن٬  الفرع  تجاذب  إذا  بالفرع صل٬  اإلفتاء حكم

  المخرج.
  أصولها. علىٰ أثار إهمال شروط التخريج٬ أوجه عدم تخريج بعض الفروع   األسبوع العاشر

بعض القواعد األصولية المختصة  علىٰ الدراسة التطبيقية: بعض الفروع المخرجة   األسبوع الحادي عشر
  بالسنة النبوية.

  بعض القواعد األصولية المختصة بالقياس. علىٰ بعض الفروع المخرجة   األسبوع الثاني عشر
   األسبوع الثالث عشر  المخرجة  الفروع  األلفاظ  علىٰ بعض  بمباحث  المتعلقة    األصولية  القواعد بعض

  والدالالت.
  بعض القواعد األصولية المتعلقة باألدلة المختلف فيها. علىٰ بعض الفروع المخرجة   األسبوع الرابع عشر
 اث في الفقه.نصوص من التر-13

  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

       514اسم المقرر: نصوص من التراث في الفقه                   رقمه: (         

(  

  :)                                                       عدد الساعات2عدد الوحدات : (

)3(  

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /اختياري لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                            تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  األهداف. -ثانياً 



- 29 - 
 

  تكوين الملكة الفقهية لدى الدارس مما يؤهله للنبوغ في علم الفقه. - 1

  يخرج هذا العلم دارسه من الجمود والتعصب المذموم. - 2

  االطالع على أقوال األئمة المجتهدين في المسائل المختلف فيها.- 3

  حكام من أدلتها. االطالع على األصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام في استنباطه األ- 4

من خالل عرض األقوال يستطيع الدارس معرفة القول المناسب للقضايا المعاصرة المبني على   - 5

  ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.
  ثالثاً: طريقة التقييم

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
  الفقهية. بيان أحكام المياه واختالف الفقهاء فيها. بين فقهاء المذاهب  األسبوع األول
  الخفين والجوربين ورأي فقهاء المذاهب فيها. علىٰ المسح   األسبوع الثاني
   األسبوع الثالث  الصالة  في  البسملة  وحكم  الصالة  في  االستفتاح  في دعاء  المذاهب  فقهاء ورأي

  المسألة.
   .ورأي فقهاء المذاهب في المسألة سجود السهو في الصالة٬  األسبوع الرابع

  ورأي أهل العلم من المذاهب المعتمدة في المسألة.٬األوقات التي يمنع فيها التنفل  األسبوع الخامس
  زكاة الفطر ورأي أهل العلم في مقدارها واألصناف التي تخرج منها.  األسبوع السادس
  الصداق وما يتعلق به من أحكام .  األسبوع السابع
  المسائل الخالفية . علىٰ أحكام الطالق بين فقهاء المذاهب مع التركيز   األسبوع الثامن
   األسبوع التاسع  التركيز  مع  المذاهب  فقهاء  بين  الطالق  بأحكام  يتعلق  ما المسائل  علىٰ استكمال

  الخالفية
  أحكام العدة ورأي فقهاء المذاهب في مسائلها.  األسبوع العاشر

  المسائل الخالفية بينهم. علىٰ الحضانة وأحكامها بين فقهاء المذاهب مع التركيز   األسبوع الحادي عشر
  .األنكحة الفاسدة وتشمل: (الشغار٬ والمتعة٬ والتحليل)  بوع الثاني عشراألس

  أحكام األيمان والنذور.  األسبوع الثالث عشر
   األسبوع الرابع عشر  يتعلقاستكمال   ما  مع التركيز  والنذور  األيمان  بين  علىٰ بأحكام  الخالفية المسائل

  الفقهاء.
 دراسات في علوم الحديث.- 14      

  توصيف المادة -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس
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  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  
  

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

       515اسم المقرر: دراسات في علوم الحديث                       رقمه: (         

(  

)                                                         عدد 2عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  اختياري لطالب الدراسات العليا كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية

  وجدتال                                             تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  .األهداف ◌ٍ -ثانياً 

  التعريف بنشأة تدوين الحديث واألدوار التي مر بها. - 1

  اإللمام بأشهر المؤلفات خالل تلك األدوار وبيان أثر كل دور في التصنيف واالنتقاء. - 2

  أن يعرف الطالب قواعد علم مصطلح الحديث. - 3

وقواعد علم الجرح والتعديل لتنمية ملكة النقد العلمي من خالل ممارسة التطبيق  دراسة أسس - 4

  على األمثلة المتنوعة.

 في  - 5    لمداركهم واستخدامها وقوف الطالب على ألوان متعددة من مناهج علماء الحديث توسيعاً

  أبحاثهم.
وذلك بالممارسة ؛ هتدريب الطالب على جمع طرق تخريج الحديث ومعرفة الصياغة العلمية ل- 6

    .العلمية
  ثالثاً: طريقة التقييم

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
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  %60  60  امتحانات نهائية
  %100  100  جمالي الدرجاتإ

  
  

  المفردات - رابعاً 
  المفردات  األسابيع

 تدوين الحديث النبويدراسات في   األسبوع األول  :Μفي عصر الصحابة  بها بيان األدوار التي مرَّ
  دور التكامل٬ دور التدوين ٬ دور التآليف الجامعة وتدوين علم المصطلح. 

 الحديثية  األسبوع الثاني  المصطلحات  ببعض   التعريف  تدور   علىٰ التي :   المحدثين  : ألسنة مثل
مسند واألثر٬ والتخريج ٬ والعزو ٬ والصحابي٬ والعدالة ٬ والوثاقة ٬ واالختالط ٬ ال

  ...ونحو ذلك.والتخليط 
شروط الراوي الذي يقبل  :وتشمل ٬دراسات حديثية في صفة من تقبل روايته وترد:  األسبوع الثالث

(  معرفة أوصافهم تقسيم الرواة من حيث معرفة وصفهم وعدم معرفتها إلىٰ  حديث٬
 والمجرحون)٬  وصفه المعدلون  يعرف  لم  من  فيهم٬  المصنفة (المجاهيل)  والكتب

  والكتب المصنفة فيهم.
تشمل: دراسات في الحديث الصحيح٬ دراسات ونواع الحديث المقبول أدراسات في   األسبوع الرابع

  مصادرهما. شروطهما و علىٰ في الحديث الحسن. والكالم 
الحديث الضعيف وتشمل: دراسات فيما ضعف بسبب عدم اتصال السند٬ دراسات في   األسبوع الخامس

 القاد  العلة  بسبب  ضعف  فيما  دراسات ٬   المخالفة  بسبب  ضعف  فيما ة حدراسات
  المؤثرة.

 الجرح   األسبوع السادس  مفهوم  وتشمل:    المحدثين  ومناهج  والتعديل  الجرح  في  معمقة دراسات
منه ٬ ومشروعيته وأشهر من صنف فيه  والتعديل لغة واصطالحا٬ ٬ً حكمه والحكمة

  .وتكلم في الرجال
 دراسات في شروط   األسبوع السابع  أو معدال٬  دراسات في شروط وآداب من يكون جارحا تكملة:

  .قبول الجرح والتعديل وحكم تعارضه
 مسائل   األسبوع الثامن   منه٬  وغيره  البخاري  وموقف  المبهم  التعديل  مسألة  في  دراسات :  تكملة

  هجية في تعديل الرواة وتجريحهم.من
  التعديل ٬ منهج البخاري في صحيحه.تكملة: منهج األئمة في وضع مراتب الجرح و  األسبوع التاسع
 ٬ دراسات في منهج اإلمام   األسبوع العاشر تكملة: دراسات في منهج اإلمام مالك في كتابه الموطأ

  الترمذي في كتابه الجامع.
تعريف التخريج ٬ والفرق سانيد وتشمل: األ علىٰ دراسات في تخريج الحديث والحكم   األسبوع الحادي عشر

بينه وبين العزو والتحقيق٬ طرق تخريج الحديث وميزات كل طريقة٬ والكتب التي 
  يستعان بها في ذلك.

 الحديث والحكم   األسبوع الثاني عشر  إسناد  وكيفية دراسة ٬   وترتيب مصادره  التخريج ٬  صياغة كيفية
  عليه.

   األسبوع الثالث عشر  عملية  وذلكتطبيقيةدراسات   بتكليف ٬  والتطبيق تالطالب  األحاديث  بعض خريج
   عليها.

  تعريف الطالب بكيفية تخريج الحديث بواسطة الحاسب اآللي .  األسبوع الرابع عشر
  

  لمرحلة اإلجازة العليا (الدكتوراه) التوصيف وطريقة التقييم والمفردات
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  فقهية معاصرةقضايا  - 1
  توصيف المادة -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )     601اسم المقرر: قضايا فقهية معاصرة         رقمه: (         

  )3( :)                                     عدد الساعات3الوحدات : (عدد 

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/أساسي لطالب الدراسات العليا 

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  أهداف المقرر -ثانياً 

  ـ البحث عن األحكام الشرعية للنوازل التي تكون غير معروفة للناس. 1
ـ مسايرة األحداث المستجدة المتسارعة ووضع الضوابط الشرعية التي تمكننا من االستفادة  2

  منها.
  ـ الوقوف على األجوبة الشرعية التي جاءت نتيجة الحوادث المستجدة في كل عصر. 3
 الوقوف على األدلة العقلية التي تؤكد صالحية هذا التشريع لكل زمان ومكان. ـ 4
. توضيح المبادئ واألخالقيات التي يجب على المسلم التحلي بها عند التعامل مع مستجدات  5

  العصر.
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  
  

  رابعاً: المفردات
  المفردات  األسابيع

   .حكم التأمين التجاري والتأمين التكافلي  األسبوع األول
  القرآنية) –اليانصيب  –التلفزيونية  –أحكام الجوائز( المحالت   األسبوع الثاني
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  المفردات  األسابيع
  .أحكام عقود التوريد والمناقصة  األسبوع الثالث
  حكم بيع األعضاء البشرية والتبرع بها قبل الموت وبعده وحكم زرع الجاني  األسبوع الرابع

  عضوه الذي قطع في حد أو إعادته 
  بيع الديون وبدائله الشرعية.  األسبوع السادس
  .مسائل في قواعد حوادث المرور  األسبوع السابع
  .لتمويل العقاري المشروعةطرق ا  األسبوع الثامن
  .حكم رد الدين عند تغير قيمة العملة وربطه بقائمة األسعار  األسبوع التاسع
  العدل بين األبناء في العطية والنفقة.  األسبوع العاشر

  .عقوبة المدين المماطل  األسبوع الحادي عشر 
  .مجموعة من القضايا المعاصرة في الحج والعمرة  األسبوع الثاني عشر
  .طرق المعاصرةالمجموعة مسائل في إثبات رؤية الهالل ب  األسبوع الثالث عشر
  مجموعة مسائل في إخراج الزكاة وعالقتها بالضرائب والمكوس.  األسبوع الرابع عشر

  .علل الحديث النبوي - 2
  أوال: توصيف المادة

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  (الدراسات العليا)القسم: الدراسات اإلسالمية 

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

       504اسم المقرر: علل الحديث النبوي                           رقمه: (         

(  

)                                                         عدد 3عدد الوحدات : (

  )3( :اتالساع

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/أساسي لطالب الدراسات العليا 

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد

  أهداف المقرر: -ثانياً 

 المعل وذلك بجمع طرقه وتخريجها.أن يعرف الطالب  طرق معرفة الحديث  - 1
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 .أن يعرف الطالب مناهج الكتب التي اهتمت بعلل الحديث - 2

 جمع طرق الحديث المعل لمعرفة العلل الواقع فيه. علىٰ أن يتدرب الطالب  - 3

 الممارسة العملية لنقد الحديث سندا ومتنا. - 4

  تخريج الحديث ومعرفة علته. علىٰ أن يتمكن عند الطالب المقدرة العلمية  - 5
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  

  المفردات: - رابعاً 
  المفردات  األسابيع

ووضع مصطلحه  وقَعدهتعريف علم علل الحديث وأهميته٬ ومعرفة من أسسه وأصله   األسبوع األول
  شهر من صنف فيه.او

   .بيان مسالك العلة التي تقع في أحاديث الثقات  األسبوع الثاني

 الحديث  األسبوع الثالث  علل  علم  لنا  حملت  التي  الكتب  لبعض  وطرق  ٬دراسة  مناهجها ومعرفة
  تصنيفها.

  تعريف الطالب بأسباب وقوع العلة في الحديث مع ضرب أمثلة ونماذج.  األسبوع الرابع
  تكملة لموضوع أسباب وقوع العلة في الحديث  مع ضرب أمثلة ونماذج.  األسبوع الخامس
   األسبوع السادس  العلة  وقوع  مظان  هي  التي  األحاديث  أنواع  لبعض  دراسة  المرسل٬  :الحديثمثل )

  ...إلخ)والمدرج . ٬والمدلس ٬ والشاذ
( معرفة المدارس الحديثية ٬ معرفة  معرفة الطرق والسبل في الكشف عن العلل منها:  األسبوع السابع

  .من دار عليهم اإلسناد ٬ معرفة أبواب الحديث)
 معرفة المتشابه    األسبوع الثامن )  تكملة موضوع معرفة الطرق والسبل في الكشف عن العلل منها:

من األسماء والكنى واأللقاب٬ معرفة مواطن الرواة٬ معرفة الوفيات والوالدات٬ معرفة 
  )وأخلط أرسل ٬ ودلس٬ أو اختلط :من

  ها.أنواع العلل : العلل التي تقع في اإلسناد وأقسامها وأمثلت  األسبوع التاسع
  .أنواع العلل التي تقع في المتن أقسامها وأمثلتها  األسبوع العاشر

  .األشباه في علل الحديث  الحادي عشر األسبوع
 قادحة وغير قادحة وامثلتها  األسبوع الثاني عشر   .تقسيم العلة في الحديث إلىٰ
  قادحة وغير قادحة وامثلتها. تكملة موضوع تقسيم العلة في الحديث إلىٰ   األسبوع الثالث عشر
   .دراسات تطبيقية بتخريج بعض األحاديث المعلولة  األسبوع الرابع عشر

  آداب البحث والمناظرة- 3
  توصيف المادة -أوال 

  المؤسسة: جامعة طرابلس
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  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  عامه عنه.التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات 

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )     603رقمه: (                 اسم المقرر: آداب البحث والمناظرة        

  )3( :عدد الساعات         )                          3عدد الوحدات : (

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  .كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية / اسي لطالب الدراسات العلياأس

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
    أهداف المقرر -ثانياً 

1 -    القدرة  الباحث  العلوم  علىٰ إكساب  في  بخاصة  والخطأ  الصواب  بين التمييز
 اإلنسانية.

 النقد البناء. علىٰ القدرة  - 2
 الموضوعية والبعيد عن الذاتية. علىٰ الحوار الهادف القائم  علىٰ القدرة  - 3
  اإلسهام في النهوض بالمعرفة. - 4

  طريقة التقييم -ثالثاً 
  

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
      

  المفردات  األسابيع
  تمهيد ويشمل: تاريخ المناظرة عبر العصور المتواصلة.  األسبوع األول
  علم المنطق أساس علم المناظرة.    األسبوع الثاني
  ٬ موضوعه ٬ أركانه وشروطه٬ فائدته ٬ الهدف منه.تعريف آداب البحث والمناظرة  األسبوع الثالث

  ال تجرى فيه. ناظرة واآلداب٬ ما تجرى فيه المناظرة وماممراحل ال  الرابعاألسبوع 
المفرد٬ المركب الناقص٬ اإلنشاء٬ المركب التام الخبري٬ التقسيم تعريفه وأنواعه٬   األسبوع الخامس

  شروطه ٬ تقسيم الكل والتقسيم الكلي والفرق بينهما.
   األسبوع السادس  العقلي  بين  والكلي٬ الفرق  الكل  تقسيم  صحة  شروط  الصورة٬  في واالستقرائي

  .التقسيم األجوبة عنها (تطبيقات عملية) علىٰ واالعتراضات التي ترد 
 االعتراضات   األسبوع السابع  شروطه ٬ التعريف الحقيقي واالسمي بتخلف  علىٰ التعريف أنواعه ٬
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 واالعتراضا  كمال٬  شرط  أم  صحة  شرط  أكان  سواء  شروطه  من  شرط  علىٰ ت
  والمعارضة تبين جمعها مع بيان األجوبة عليها.  ضالتعريف تكون بالمنع والنق

 في  :التصديق  األسبوع الثامن  المناظرة  طريقة  التصديق٬  في  المناظرة  أطراف ٬   أقسامه معناه
  .بإجمالالتصديق واالعتراضات التي يمكن إيرادها 

   .معناه أقسامه٬ أجوبة المعلل( تطبيقات عملية) :المنع: معناه٬ أقسامه٬ السند  األسبوع التاسع
  .تعريفه أقسامه٬ جواب المعلل عن النقض( تطبيقات عملية) :النقض  األسبوع العاشر

  مفهومها وأقسامها٬ أجوبة المعل (تطبيقات عملية) :المعارضة  األسبوع الحادي عشر
  المناظرة في العبارة والنقل.  األسبوع الثاني عشر

 ال يجوز اإل  لثالث عشراألسبوع ا  ما  الجواب الجدلي ٬  المعاندة٬  المكابرة٬  الغصب٬ قدام عليه المصادرة٬
  في المناظرة. 

  قراءة لبعض النصوص من الكتب التراثية وتفسيرها.  األسبوع الرابع عشر
 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. - 4

  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

اسم المقرر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم                           رقمه: (         

604     (  

عدد                               )                           3عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  المقررأهداف  -ثانياً 

  أن يتعلم الطالب دالالت التفسير والتأويل والفرق بينهما. - 1
  أن يعرف الطالب أصول التفسير وضوابطه. - 2
 وأقسامه بحسب التأليف. -تعالى - أن يلَّم الطالب بمصادر التفسير لكتاب هللا - 3
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4 -    عزّ  هللا  بكتاب  والمتصل ر٬  بالمفسّ  الخاصة  واآلداب  والقواعد  الشروط  الطالب  يعرف أن
 وجلّ.

 والضوابط التي  - 5  الموضوعي أن يتقن الطالب المنهج العلمي الرصين للبحث في التفسير
 تضبط السير فيه٬ حتى ال يكون األمر فوضى٬ يقول فيه من شاء بما شاء. 

 الموضوع  - 6    للمصطلح أو  الكثيرة  الدالالت واألساليب والمقاصد  على معرفة تعين الطالب
 القرآني.

 لعظيمة التي يحققها التفسير الموضوعي.أن يقف الطالب على المقاصد ا - 7
 تعرفه بالمصادر المعينة على دراسة التفسير الموضوعي والبحث فيه. - 8
 شبهات الطاعنين في  - 9  وردّ  والدفاع عنه٬ تعين الباحثين على تنزيه القرآن عن المطاعن٬

 بيانه.
 وتطويرها.تعرف الطالب على ألوان التفسير الموضعي٬ وعلى دراسة كل لون من ألوانه  - 10
 الوقوف بالطالب على بعض األمثلة التطبيقية؛ ليسيروا على منوالها. - 11

  طريقة التقييم -ثالثاً 
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات  األسابيع

 القرآن   األسبوع األول  في  التأويل  معنى  بينهما٬  والفرق  واالصطالح٬  اللّغة  في  التفسير تعريف
الكريم. دالالت أصول التفسير في اللّغة واالصطالح. الحاجة إلى علم التفسير. شروط 

  المفسر وآدابه والعلوم التي يحتاج إليها.

   األسبوع الثاني  في ط  التحوّ  من ر  المفسّ  على  يجب  التفسير. ما  ضوابط  طرقه.  وأحسن التفسير
 التفسير   أقسام  تطوره.  ومراحل  التفسير  نشأة  تعالى.  هللا  لكتاب  التفسير مصادر

  بحسب التأليف.

  التفسير في طور التأسيس. التفسير في طور التفريع. التفسير في طور التجديد.  األسبوع الثالث
  أنواع التفسير وموقع التفسير الموضوعي منها.

تعريف التفسير الموضوعي وأهم المؤلفات فيه .التفسير الموضوعي بين السابقين   األسبوع الرابع
  والمعاصرين.

  التفسير الموضعي والتفسير الموضوعي.  األسبوع الخامس

  أسباب ظهور التفسير الموضوعي وأهميته  األسبوع السادس

  على ألوانه. ألوان التفسير الموضوعي وأمثلته تطبيقية  األسبوع السابع
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 كتب   األسبوع الثامن  وتشمل:  فيه  والبحث  الموضوعي  التفسير  دراسة  على  المعينة المصادر
 والرأي   بالمأثور  كتب التفسير  وكتب المصطلحات.  اللّغة  معاجم المفردات القرآنية.

  .المحمود

   األسبوع التاسع  كتب الوجوه  كتب المتشابه اللفظي.  الكتب كتب الحديث وأسباب النزول. والنظائر.
  التي تعنى بدراسة التفسير الموضوعي التي جاءت تطبيقاً على التفسير الموضوعي.

  الخطوات المرحلية للسير في التفسير الموضوعي وتشمل:  األسبوع العاشر
  الخطوات المرحلية. - 1
  الخطوات العامة لأللوان األربعة. - 2
 الخطوات المرحلية للسير مع المصطلح القرآني. - 3
  المرحلية للسير مع الموضوع القرآني. الخطوات - 4

  تكملة للخطوات المرحلية للسير في التفسير الموضوعي.  األسبوع الحادي عشر
  الخطوات المرحلية للسير مع السورة.- 1
  خطوات البحث في المصطلح والموضوع القرآني معاً.- 2

  القرآن.دراسة تطبيقية على المصطلح القرآني مادة جهل في   األسبوع الثاني عشر

  دراسة تطبيقية على الموضوع القرآني: موضوع الشورى في القرآن.  األسبوع الثالث عشر

  .-r-الدراسة التطبيقية على السورة القرآنية سورة محمد  األسبوع الرابع عشر

 مقاصد الشريعة اإلسالمية - 5
  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)القسم: 

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )     605اسم المقرر: مقاصد الشريعة                           رقمه: (         

عدد    )                                                     3عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :
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  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية/أساسي لطالب الدراسات العليا 

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  طريقة التقييم -ثانياً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  

  األهداف. -ثالثاً 
علم المقاصد الشرعية٬ وحجيته وتاريخ  علىٰ تمكين طالب العلوم الشرعية من التعرف  - 1

 المسائل   في  وخاصة  الشرعي٬  االجتهاد  في  وأهميته  العلوم٬  بين  ومكانته نشأته٬
  المستجدة. 

 األصولية  - 2  باألدلة  صلتها  بيان  مع  ومكمالتها  الشرعية  المقاصد  أنواع  بين التمييز
  الخالف. والشرعية واألحكام التكليفية٬ والوضعية٬ والقواعد الفقهية٬ وفقه 

 خال - 3  من  الشرعية  المقاصد  عن  الكشف  أساليب  العلم  طالب  العلمية تعليم  الطرق ل
  لم.الخاصة بهذا الع

 االهتمام بضرورة االلتزام بضوابط تحقيق المقاصد الشرعية ومعرفة أنواعها. - 4
 المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
واالصطالح٬ وعند العلماء المعاصرين٬ الحاجة المقاصد الشرعية: في اللغة  تعريف  األسبوع األول

 دراستها  وفائدة  وأهمية  الشرعية  المقاصد  وللداعية٬  لتعلم  والمتفقه٬ (للفقيه
  .وللمتدين)

 للمقاصد   األسبوع الثاني  التاريخي  التطور  المقاصد٬  نشأة  الشرعية٬  المقاصد  في  البحث تاريخ
لمقاصد في عهد كبار األئمة ٬ ا Μوتشمل: المقاصد في عصر الصحابة والتابعين 

Ξالمراحل  الذين اشتهروا بدراسة المقاصد واالهتمام بها٬ ٬ ذكر سير لبعض العلماء
 التأليف٬   في  اإلدماج  مرحلة  وتشمل:  الشرعية  المقاصد  في  التأليف  بها  مرَّ التي

  ع ضرب أمثلة لذلك.مرحلة إفراد المقاصد الشرعية بتأليف م
  

أنواعها٬ وتشمل: صلة المقاصد و المقاصد الشرعية باألدلة٬ تعريف األدلةبيان صلة   األسبوع الثالث
  .بالقرآن الكريم٬ صلة المقاصد بالسنة النبوية مع ذكر أمثلة لذلك

  تكملة : صلة المقاصد باإلجماع٬ صلة المقاصد بالقياس مع ذكر أمثلة لذلك   األسبوع الرابع
 المرسلة٬   األسبوع الخامس  بالمصلحة  المقاصد  صلة  وتشمل:  فيها٬  المختلف  باألدلة  المقاصد صلة

   الصحابي  بقول  المقاصد  صلة  باالستحسان٬  المقاصد   Ιصلة تبعية  علىٰ ٬األدلة
  لألدلة الشرعية وعدم استقاللها عنها.المقاصد 

 السن  سادساألسبوع ال  وأدلته(القرآن٬  التعليل  معنى  الشرعية:  األحكام  تعليل  االجماع٬ العقل٬ ة٬
القول بتعليل األحكام االجتهاد في ضوء المقاصد  علىٰ )٬ بناء مقاصد الشريعة الواقع

  الشرعية
 الطرق والسبل في   األسبوع السابع  مجاالت العمل بمقاصد الشريعة وميادينها٬ المقاصد واالجتهاد٬
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  إثبات مقاصد الشريعة.
تكملة:  شرح وبيان طرق إثبات مقاصد الشريعة: الطريق األول االستقراء ويشمل:   األسبوع الثامن

 أدلة   استقراء  عللها٬  المعروفة  األحكام  استقراء  تصرفاتها٬  في  الشريعة استقراء
  التي اشتركت في العلة.األحكام 

تكملة لشرح وبيان طرق إثبات مقاصد الشريعة: الطريق الثاني أدلة القرآن والسنة   األسبوع التاسع
في رجوعهم  Ξواضحة الداللة٬ أدلة السنة المتواترة تواترا  معنويا .طريق السلف 

 مقاصد الشريعة.   إلىٰ
 المقاصد   األسبوع العاشر  المكلف٬  ومقاصد  الشارع  مقاصد  أنواعها:  وبيان  المقاصد تقسيمات

   الضرورية والحاجية والتحسينية ٬ المقاصد العامة٬ والخاصة٬ والجزئية.
ألصلية والظنية٬ والوهمية٬ المقاصد الكلية والبعضية٬ المصالح ا٬ المقاصد القطعية  األسبوع الثاني عشر

 م  المقاصد  أنواع  الضروريةوالتبعية٬  المقاصد  وتشمل:  ذاتها  في  قوتها  حيث  ن
  قسامها.أتعريفها وأمثلتها٬ وأدلتها و

 أدلتها٬   األسبوع الثالث عشر  تعريفها٬  التحسينية:  المقاصد  أدلتها٬  أمثلتها٬  تعريفها٬  الحاجية: المقاصد
  أمثلتها. 

   األسبوع الرابع عشر  أن  بيان  مع ٬   ببعضها  الثالثة  المقاصد  تغليب ارتباط  فيه  الحكيم  الشارع مقصود
   .المصالح ودر المفاسد

 
 مباحث في الفقه المقارن  - 6

  توصيف المادة - أوال
  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

  )     606المقرر: الفقه المقارن                           رقمه: (         اسم 

)                                                       عدد الساعات 3عدد الوحدات : (

 :)3(  

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  كلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسالمية /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  أهداف المقرر -ثانياً 

إن دراسة الفقه المقارن تخرج الطالب من ربقة الجمود والتعصب المذموم ؛ ألنه من  - 1
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   فيتعرف  مداركه  ستتسع  دراسته  ا علىٰ خالل  وأسباب  الشرعية٬ في  االختالفألدلة
 حكم الشريعة فيها.  المسألة فيقارب بين األدلة ليصل إلىٰ

 تكوين الملكة الفقهية للدارس التي تؤهله للنبوغ في علم الفقه.  - 2
الخالف بين المذاهب٬ ويتضح له مدى قوة  علىٰ إن دراسة الفقه المقارن تعرف الطالب  - 3

 ا  ألن  وضعفه؛  الخالف  يكون  ألخالف  لقوة  معقوال  يكون أحياناً  وأحيانا  الفرقاء٬ دلة
   يلتفتضعيفاً  يختار  ال  الباحث  يجعل  الذي  األمر  األصولية٬  القواعد  لمخالفته إليه٬

 المذهب األحق باالتباع والعمل به.
أقوال أهل العلم وأدلتهم من  علىٰ يتعرف الباحث من خالل دراسته لمادة الفقه المقارن  - 4

 ابعين ومن جاء بعدهم من فقهاء األمصار واألئمة.  فقهاء الصحابة والت
  طريقة التقييم -ثالثاً 

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
   األولاألسبوع   تحتوي  المقارن  الفقه  عن  وموضوعه٬ علىٰ مقدمة  المقارن٬  بالفقه  التعريف :

 وبيان   من دراسته٬  واستعراض عناوين بعض أوالفائدة  وأسبابه٬ نواع االختالف٬
  المقارن وبيان منهجها في التأليف. الفقه كتب

  النية في الوضوء٬ والغسل والتيمم.  األسبوع الثاني
  .الجوربين علىٰ الوضوء من لحم الجزور٬ والمسح   األسبوع الثالث
  الجمع بين الصالتين في السفر والحضر وحكم قصر الصالة في السفر.  األسبوع الرابع

  وحكم القراءة خلف اإلمام. ٬الصبح ت في صالة حكم صالة الجماعة٬ وحكم القنو  األسبوع الخامس
 المتعلق برواية هالل   األسبوع السادس  ثبوت دخول الشهر ونهايته بالحساب  رمضاناألحكام وحكم

  في الصوم. النية٬ وتعيينهاالفلكي٬ وحكم تبييت 
لي الذهب والفضة.  األسبوع السابع   الزكاة في مال الصبي٬ وحكم الزكاة في حُ
  .حكم إخراج النقود في زكاة الفطر  األسبوع الثامن
  عند اإلحرام.أفضل أنواع اإلحرام٬ وحكم التطيب   األسبوع التاسع
  حكم الطالق بالثالث بلفظ واحد.  األسبوع العاشر

  حكم رضاع الكبير٬ ومقدار الرضاع المحرم.  األسبوع الحادي عشر
  .اشتراط الولي في النكاح  األسبوع الثاني عشر
ربان٬ والتسعير في اإلسالم.  األسبوع الثالث عشر   بيع الحيوان بالحيوان٬ وحكم بيع العُ

  ميراث الجد مع اإلخوة.  الرابع عشراألسبوع 
 نقد البحوث وتقويمها - 7

  .توصيف المادة - أوال
  المؤسسة: جامعة طرابلس
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  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)
  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.

  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

     608وتقويمها                           رقمه: (         اسم المقرر: نقد البحوث 

(  

)                                                         عدد 3عدد الوحدات : (

  )3( :الساعات

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  ميةكلية اآلداب/ قسم الدراسات اإلسال /أساسي لطالب الدراسات العليا

  وجدتال                                               تالمتطلبات السابقة له إن وجد
  

  أهداف المقرر -ثانياً 
الضوابط المنهجية الدقيقة في جانبي البحث والتحقيق٬  علىٰ الوقوف من  تمكين الطالب  - 1

 .صول المنهج العلمي السليمأو
يقع فيها٬ األخطاء المنهجية التي وقع فيها بعض الباحثين؛ لئال  علىٰ أن يتعرف الطالب  - 2

 وتعرفه الصواب منها ليقتدي به.
 أنها توظف منهجية البحث وتحقيق النصوص توظيفا سليما. - 3
 تمكن الطالب من النقد المنهجي للرسائل واألطروحات العلمية. - 4

  طريقة التقييم -ثالثاً 
  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم

  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية
  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية

  %100  100  جمالي الدرجاتإ
  المفردات - رابعاً 

  المفردات  األسابيع
بط عنوان الرسالة٬ أو األطروحة٬ وشروطه٬ وصفات الجانب النظري ويشمل: ضوا  األسبوع األول

لقه العلمي٬    سسه.أضوابط اختيار الموضوع٬ وتقسيمه٬ والباحث وخُ
 وأنواع   األسبوع الثاني  المنهجية٬  الضوابط  منها٬  االستفادة  وكيفية  وأنواعها٬  القراءة٬ ضوابط

  المناهج٬ ضوابط المقابلة ٬ ضوابط الهوامش٬ ضوابط الصياغة.
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المعايير التي يقاس بها صواب البحث العلمي من خطئه٬ وتوفيقه من عدمه. ضوابط   األسبوع الثالث
  ونسبته لمؤلفه.تحقيق عنوان الكتاب 

واالقتباس وكيفيته٬ وطرائق اإلحالة عليه  ط المقدمة وعناصرها٬ ضوابط النقلضواب  األسبوع الرابع
  في الهامش.

والغاية  وضوابطه اختصاصها٬ اسس التخريج ضوابط المصادر والمراجع٬ ومراعاة  األسبوع الخامس
  منه٬ ضوابط التراجم واختصاصها.

ضوابط التعامل مع المعاجم اللغوية٬ ومعاجم المصطلحات والمفردات٬ قضايا منهجية   األسبوع السادس
  العناية بضبطه بالشكل.يجب  حثين٬ ماامختلف فيها بين الب

  األسبوع السابع
  

 عند القدامى٬ وعالج السقط٬ والزيادة ضوابط تحقيق النص٬ ضوابط  إصالح الخطأ
  والتشابه٬ الفرق بين الحواشي والهوامش.

 علىٰ الغاية من الخاتمة ومشتمالتها٬ ضوابط الفهارس والغاية منها٬ دور المشرفين   األسبوع الثامن
  الرسائل العلمية وخلقهم وصفاتهم.

اض بعض البحوث للنظر في مدى تطبيق الضوابط الدراسة العملية ويتم فيها استعر  األسبوع التاسع
  وتشمل األمور اآلتية: ومناقشتها المنهجية٬ أو البعد عنها

  ة٬ مخالفة لمقاصد البحث والتأليف.تكرار موضوعات مدروس - 1
 السابقة  - 2  الدراسات  بصورة و إهمال  العلمية  الرسائل  عناوين  صياغة عدم

  سليمة.
 الرسالة٬ وعناوين الفصول والمباحث.الخروج عن عنوان  - 3  األسبوع العاشر

 فقدان التوازن بين الفصول والمباحث. - 4
  فقد الترتيب المنطقي للفصول والمباحث.  - 5

  الجانب الدراسي, علىٰ المآخذ المنهجية - 6  األسبوع الحادي عشر
  بعض التحقيقات وتشويهها. علىٰ المآخذ - 7

تحريف أسماء بعض األعالم٬ والوفيات٬ والكتب٬ ونسبتها لغير أصحابها٬ وسبب  - 8
  ذلك. 
  ذلك. علىٰ التوثيق واألمانة العلمية والمخالفات المنهجية وما يترتب - 9

  
  إهمال ضبط ماحقه الضبط.-10  األسبوع الثاني عشر

  ذلك. علىٰ عدم مراعاة قدم المصادر واختصاصها٬ وما يترتب -11
  .اتباع الطريقة السليمة في تخريج األحاديث وإهماله أحيانا عدم-12
  عليه. وما يترتبإهمال مقابلة النصوص -13
 في -14  التفريق بينهما  وعدم  اتباع الطريقة المثلى في النقل واالقتباس٬ عدم

  الهامش.
 -15  األسبوع الثالث عشر  الكتب  وتشويه  الرموز٬  استخدام  في  الدقة  المحققةعدم  دون ٬ باألقواس

  ضرورة.
  تخريج بعض النصوص في المتن.-16
النقل من مصادر موجودة باإلمكان الرجوع إليها بواسطة مصادر أخرى ما -17

  ذلك. علىٰ يترتب 
  عدم الدقة في العزو والتخريج٬ وعدم التقسيم السليم للرسائل العلمية. -18

  -17  األسبوع الرابع عشر  تحديد نقص بعض العناصر في المقدمة٬  وعدم  الدقة في ترتيبها٬ وعدم
  منهج الدراسة٬ وإهمال بعض المناهج أحياناً.

 كتب غير متخصصه في التراجم واألعالم٬ تحريف بعض اآليات -18 الرجوع إلىٰ
  القرآنية ٬وعدم الدقة في تخريجها.
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19-   وتشويهها٬  الفهارس  ترتيب  في  الدقة  وما 9+عدم  بالخاتمة  العناية عدم
  تشتمل عليه.

 مباحث في أصول الفقه- 8
  توصيف المادة - أوال

  المؤسسة: جامعة طرابلس

  الكلية: اآلداب

  القسم: الدراسات اإلسالمية (الدراسات العليا)

  التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامه عنه.
  اسم المقرر الدراسي ورقمه:

     607اسم المقرر: مباحث في أصول الفقه                         رقمه: (         

(  

)                                                       عدد الساعات 3عدد الوحدات : (

) :3(  

  البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :

  قسم الدراسات اإلسالمية أساسي لطالب الدراسات العليا/ كلية اآلداب/

  المتطلبات السابقة له إن وجدت                                              ال توجد

  أهداف المقرر -ثانياً 
قدر واف من نصوص كتب التراث األصولي٬ التي تُعد مصادر ال  علىٰ كثب  علىٰ االطالع  - 1

  يستغني عنها باحث في أصول الفقه.
 تحليل نصوص الكتب األصلية . علىٰ التدرب  - 2
 استنباط  - - 3  في  بارز  أثر  لها  التي  والقضايا  والمسائل  الموضوعات  من  جملة دراسة

 األساسيين : القرآن والسنة. األحكام والتعامل مع نصوص المصدرين
  طريقة التقييم -ثالثاً  - 4

  النسبة %  الدرجة  طريقة التقييم
  %30  30  امتحانات نصفية أو أوراق بحثية

  % 10  10  امتحانات شفهية
  %60  60  امتحانات نهائية
  %100  100  إجمالي الدرجات

 المفردات. - رابعاً  - 5
  المفردات  األسابيع



- 45 - 
 

  مباحث في الحكم الشرعي  األسبوع األول
  تكملة في مباحث في الحكم الشرعي  األسبوع الثاني
  مباحث في األدلة اإلجمالية  األسبوع الثالث
  في األدلة اإلجمالية المختلف فيها تكملة  األسبوع الرابع

  المختلف فيهاتكملة في األدلة اإلجمالية   األسبوع الخامس
  طرق استنباط األحكام ودال الت األلفاظ  األسبوع السادس
  تكملة لطرق استنباط األحكام ودال الت األلفاظ  األسبوع السابع 
  األلفاظتكملة لطرق استنباط األحكام ودال الت   األسبوع الثامن
  تكملة لطرق استنباط األحكام ودال الت األلفاظ  األسبوع التاسع
  تكملة لطرق استنباط األحكام ودال الت األلفاظ  األسبوع العاشر

  االجتهاد والتقليد  األسبوع الحادي عشر
  تكملة لموضوعات االجتهاد والتقليد  األسبوع الثاني عشر
  التعارض والترجيحمنهج التعامل مع   األسبوع الثالث عشر
  تكملة لمنهج التعامل مع التعارض والترجيح  األسبوع الرابع عشر
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  انتهت المفردات 
  

  :واشراف علمي إعداد
  أد. رمضان حسين الشاوش  منسق الدراسات العليا بالقسم  
    
  
  د. صالح محمد الشريف                                       مراجعة لغوية  
    

  د. طارق ساسي الشيباني.                                                تنسيق:
  د. علي شعبان عبدالجبار                       بالموقع: االلكترونيتنسيق 

  
  

  يعتمد
  

  مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية    رئيس قسم الدراسات اإلسالمية
  نانيد. إبراهيم           د. عبدهللا علي شعبان

  
  

  عميد كلية اآلداب
  د. خالد محمد غومة

 
 


