
قسم أصول الدين

برنامج ماجستير أصول الدين

المسار الوأل: مسار الشامل

الخطة الدراسية 

لل: مواد إجباري التخصص :أوأ
) ساعة معتمدة،24) مواد إجبارية، بواقع (8يدرس الطالب (

المبينة في الجدوأل:
رقم

المادة
الساعاتاسم المادة

المعتمدة
3دراسات في علوم القرآن0502701

3دراسة نصية في كتب التفسير0502702

3العجاز وأساليب البيان0502703

3دراسات في علوم الحديث 0502704

3علل الحديث0502706

3مناهج البحث وتحقيق النصوص في أصول الدين0502727

3أعلم المفسرين ومناهجهم0502717

3دراسات في مختلف الحديث0502721

لا: مواد اختياري التخصص: ثاني

المجموعة الوألى

المواد الختيارييية لتخصييص التفسييير وأعلييوم القييرآن، وأيييدرس
) ساعات معتمدة، يتم اختيارها9) مواد بواقع (3الطالب منها (

من المواد أدناه:

الساعاتاسم المادةرقم المادة
المعتمدة

3دراسات في التفسير الموضوعي0502712
3التجاهات الحديثة في التفسير0502713
3دراسات في التفسير التحليلي0502714
3موضوعات خاصة في القصص القرآني0502715
3القراءات القرآنية0502716

المجموعة الثانية

المواد الختيارية لتخصص الحييديث الشييريف وأعلييومه، وأيييدرس
) ساعات معتمدة، يتم اختيارها9) مواد بواقع (3الطالب منها (

من المواد أدناه:

عدداسم المادةرقم



الساعاتالمادة
3دراسة نصية في كتب الحديث0502705
3دراسات في نقد الحديث ورجاله0502722
3الحديث الموضوعي0502723
3السنة في الدراسات المعاصرة0502724
3حديث تحليلي0502725
3أعلم المحدثين ومناهجهم0502726

لا: المتحان الشامل في كفايات التخصص. ثالث

*****

المسار الثاني: مسار الرسالة

الخطة الدراسية

لل: مواد إجباري التخصص :أوأ

) ساعة معتمدة،18) مواد إجبارية، بواقع (6يدرس الطالب (
المبينة في الجدوأل:

رقم
المادة

الساعاتاسم المادة
المعتمدة

3دراسات في علوم القرآن0502701
3دراسة نصية في كتب التفسير0502702
3العجاز وأأساليب البيان0502703
3دراسات في علوم الحديث 0502704
3علل الحديث0502736
مناهج البحث وأتحقيييق النصييوص فييي أصييول0502727

الدين
3

لا: مواد اختياري التخصص: ثاني

المجموعة الوألى



المواد الختيارييية لتخصييص التفسييير وأعلييوم القييرآن، وأيييدرس
) سيياعات معتمييدة، يتييم6) مادتييان بواقييع (2الطييالب منهييا (

اختيارها من المواد أدناه:

رقم
المادة

الساعاتاسم المادة
المعتمدة

3دراسات في التفسير الموضوعي0502712
3التجاهات الحديثة في التفسير0502713
3دراسات في التفسير التحليلي0502714
3موضوعات خاصة في القصص القرآني0502715
3القراءات القرآنية0502716
3أعلم المفسرين وأمناهجهم0502717

المجموعة الثانية

المواد الختيارية لتخصص الحديث الشريف وأعلومه، وأيدرس
) ساعات معتمدة، يتم6) مادتان بواقع (2الطالب منها (

اختيارها من المواد أدناه:

رقم
المادة

الساعاتاسم المادة
المعتمدة

3دراسة نصية في كتب الحديث0502705
3دراسات في مختلف الحديث0502721
3دراسات في نقد الحديث وأرجاله0502722
3الحديث الموضوعي0502723
3السنة في الدراسات المعاصرة0502724
3حديث تحليلي0502725
3أعلم المحدثين وأمناهجهم0502726

لا: يقوم الطالب بإعداد رسالة علمية؛ بواقع ( ) ساعات9ثالث
):0502706معتمدة، (


