برنامج ماجستير أصول الدين
الخطة الدراسية ()2017
Master's Program in Foundations of Religion
( )36ساعة معتمدة

متطلبات الكلية اإلجبارية ( )27ساعة معتمدة
اسم المساق

رقم المساق

ساعة

متطلب

معتمدة

سابق

Course Name

11720

علوم القرآن الكريم

3

Holy Qur'an Sciences

11726

اإلعجاز العلمي في القرآن والحديث

3

11733

تخريج الحديث

3

Scientific Miracles in the Qur'an and
Hadith
Hadith Verification

11734

علوم الحديث

3

Hadith Sciences

11750

علم التوحيد (العقيدة)

11770

مناهج البحث وتحقيق المخطوطات

3
3

Science of Creed Akida

11799

الرسالة

3

Research Methodology and Editing
Manuscripts
Master Thesis

المساقات االختيارية من تخصص التفسير وعلوم القرآن( )9ساعات معتمدة
اسم المساق

رقم المساق

ساعة

معتمدة

متطلب

Course Name

سابق

11710

التفسير التحليلي

3

Quran Analytical Interpretation

11712

مناهج المفسرين

3

Quran Interpreters Methods

11713

تفسير آيات األحكام

3

Interpretation of Quran Legal Verses

11715

التفسير الموضوعي

3

Substantive Interpretation of Quran

11722

إعجاز القرآن الكريم

3

Miracles(I’jaz) of the Holy Qur'an

11724

أساليب البيان في القرآن والسنة

3

11725

القراءات القرآنية وتوجيهها

3

Grammatical (Bayan) Methods in
Quran and Hadith
Quranic Readings

المساقات االختيارية من تخصص الحديث الشريف وعلومه ( )9ساعات معتمدة
اسم المساق

رقم المساق

ساعة

معتمدة

متطلب

Course Name

سابق

11730

علل الحديث

3

Weakness Hadith

11731

الحديث التحليلي

3

Analytic Hadith

11732

مناهج المحدثين

3

11735

مختلف الحديث

3

Methodology of Hadith Scientists
)(Muhadithin
Contradictory (Mukhtalif) Hadith

11742

قواعد الحكم على الحديث

3

Hadith Evaluation Techniques

11744

الحديث الموضوعي

3

Substantive Hadith

11745

أحاديث الفتن

3

Signs of Resurrection

المساقات االختيارية من تخصص العقيدة اإلسالمية ( )9ساعات معتمدة
رقم المساق

اسم المساق

ساعة

معتمدة

متطلب

Course Name

سابق

11751

دراسات في التصوف

3

Studies in Sufism

11753

الفرق اإلسالمية واتجاهاتها الفكرية

3

Islamic Schools of Belief and their
Intellectual Approaches

11755

الفلسفة اإلسالمية

3

Islamic Philosophy

11761

دراسات في المنطق

3

Studies in Logic

11762

دراسات في األديان

3

Studies in Comparative Religions

11764

دراسة نصية من كتب العقيدة اإلسالمية

3

11766

المذاهب الفكرية المعاصرة

3

Studies in Selected Texts from Islamic
Creed Books
Contemporary Intellectual Ideologies

مالحظة  :المطلوب من كل طالب للحصول على ماجستير أصول الدين في أي من التخصصااات الثالثااة
أن يختار ثالثة مساقات (  ) 9ساعات من المساااقات اتختياريااة لااذلص التخصاار الااذي ير ااب أن
يكتب الرسالة ( )11799فيه.
 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين :حفظ )من بداية الجزء الثاني في سااورةالبقرة إلى نهايتها ،وسورة النساء ،وجزء الذاريات ،وجزء قد سمع).

