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 برنامج ماجستير العقيدة واملذاهب املعاصرة 

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 البرنامج اسم 

ماجستير العقيدة واملذاهب   28 ريال  42000 ريال  18000 سنتان 

 املعاصرة

  مقدمة

إن كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران، تسعى من خالل برنامج املاجستير في تخصص  

)العقيدة واملذاهب املعاصرة( ، إلى توعية املجتمع بالعقيدة اإلسالمية على مذهب أهل السنة 

والجماعة، و وسطية اإلسالم في كل مجاالت الحياة، وتبصير املجتمع بالعلم الشرعي من الكتاب  

 على الوسطية واالعتدال.
ً
 مبنيا

ً
 علميا

ً
 والسنة، على فهم سلف األمة؛ بتأهيل الدارسين تأهيال

دراسية  ساعة ( ونظام الدراسة فيه عبارة عن ثمانية فصول    28وإجمالي عدد ساعات البرنامج )

في املستوى األول و  12ساعة( موزعة على )  22موزعة إلى فصلين دراسيين بمجموع ) ( ساعة 

ساعات، يمنح فيه الطالب بعد إكمال البرنامج   6( ساعات في املستوى الثاني، وللرسالة  10)

درجة املاجستير في  تخصص العقيدة واملذاهب الفكرية املعاصرة، ويمكن للطالب أن يتقدم 

 ع رسالته للقسم إذا أنجز الفصل الدراس ي األول بتقدير ال يقل عن جيد جًدا. بموضو 

 باألصالة والجدية، وأن ال يكون  
ً
ويسمح للطالب التقدم بموضوع رسالته على أن يكون متسما

فتقدم  ملخطوط،   
ً
تحقيقا الدرجة  لنيل  املقدم  املوضوع  كان  وإذا  أخرى،  جامعة  في   

ً
مسجال

افية عن املخطوط  . وذلك كله بعد اجتياز الفصل الدراس ي األول .دراسة و

 

  الشريعة وأصول الدينبكلية  مدفوعة الرسوم  برامج املاجستير 

 للعام الجامعي 1444/1443ه
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 رسالة البرنامج 

إعداد خريجين مؤهلين بدرجة املاجستير في العقيدة اإلسالمية واملذاهب واملعاصرة واألديان 

افات   وإكسابهم املهارات البحثية واملهنية والحوارية بما يسهم في تحصين املجتمع من االنحر

 العقائدية والفكرية . 

 البرنامج  أهداف

إعداد كفاءات متخصصة في مجال العقيدة واملذاهب املعاصرة واألديان، وحوار أتباع  (1

 األديان والحضارات األخرى 

 تزويد الدارس باملعارف واملفاهيم  العقدية الصحيحة  من مصادرها األصلية  (2

في   (3 اإلسالمية  العقيدة  في  االستدالل  مناهج  تطبيق  مهارات  الدارس  مواجهة إكساب 

 استدالالت أهل الغلو بكافة أنواعهم.

الحلول  (4 وإيجاد  األدلة،  من  العقدية  األحكام  استنباط  على  القدرة  الدارس  إكساب 

 للوقائع املستجدة. 

تنمية التفكير الناقد لدى الدارس بما يؤهله لفهم الشبهات املوجهة للعقيدة اإلسالمية،   (5

 ودحضها، وتحليلها، والرد عليها. 

 للبرنامج  اسيةالخطة الدر 

 املستوى ) األول     ( 

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 ال يوجد  2  2  2 ( 1العقيدة )  2عقد 511

 ال يوجد  2  2  2 قضايا عقدية   3عقد 512
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 3عقد 513

األديان  

الكتابية  

 والوضعية 

 ال يوجد  2  2  2

 ال يوجد  2  2  2 الفرق  3عقد514

 يوجد ال  2  2  2 املنطق ونقده  2عقد 515

 2عقد 516

التخريج  

وأصول  

 البحث العلمي 

2 

 ال يوجد  2  2 

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 12  

 املستوى )   الثاني   ( 

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 ال يوجد 
 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 ال يوجد  2  2  2 ( 2العقيدة )  2عقد521

 3عقد522

املذاهب  

الفكرية  

عاصرة
ُ
 امل

2 

 ال يوجد  2  2 

 2عقد523
االستشراق  

 والتنصير 

2 
 ال يوجد  2  2 
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 2عقد 524
نقد الفلسفة  

 والتصوف 

2 
 2عقد  515املنطق ونقده  2  2 

 2عقد 525
أصول الجدل  

 واملناظرة

2 
 ال يوجد  2  2 

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 10  

 الرسالة العلمية  ( املستوى ) الثالث والرابع 

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 6عقد 526

الرسالة  

 6     العلمية 

التخريج  وأصول البحث  

العلمي وتحقيق  

 524املخطوطات     

 2عقد

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 6  

 

 

 


