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  انذراسي:انرؼزيف تانًمزر أ. 

 ا  ساػاخ أسثٕػي 3 انًؼرًذج:انساػاخ . 1

 انًمزرَٕع . 2

 --- يرطهة خايؼح  أ.
يرطهة 

  كهيح
  --- أخزٖ √ يرطهة لسى --

 --  اخرياري √  إخثاري ب.

 

 

 

     :يمذو فيّ انًمزر انذي/ انًسرٕٖ  انسُح. 3
 ألٚي اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ ا       

 

 :      ٚجذد( إْ). انًرطهثاخ انساتمح نٓذا انًمزر 4

 ال ٠ٛجذ     

 :  ٚجذد( )إْانًرطهثاخ انًرشايُح يغ ْذا انًمزر . 5

 ال ٠ٛجذ     

 

 

 )اخزش وً ِب ٠ٕطجك(ًَط انذراسح . 6

 انُسثح  ػذد انساػاخ انرذريسيح انذراسح ًَط و

 %111 45 انًحاضزاخ انرمهيذيح 1

 ------ ------ انرؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكرزَٔيانرؼهيى  3

 ------ ------  تؼذ ػٍانرؼهيى  4

 ------ ------ أخزٖ  5
 

 ِغزٜٛ اٌفصً اٌذساعٟ( )ػٍٝ انرؼهى انفؼهيح نهًمزر ساػاخ. 7

 ساػاخ انرؼهى انركزار انؼذد انُشاط و

   ساػاخ االذصال

 45 15×3 3 ِذبظشاد 1

 ------ ------ ------ أعزٛد٠ٛأٚ ِؼًّ  2

 ------ ------ ------ إظبف١خدسٚط  3

 ------ ------ ------ ٜ )رزوش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًاني 

   ساػاخ انرؼهى األخزٖ*

 22 15×2 2 عبػبد االعززوبس 1

 2 2×1 1 اٌٛاججبد 2

 1 1×1 1 اٌّىزجخ 3

 1 1×1 1 اٌّشبس٠غ /إػذاد اٌجذٛس 4

 2 1×2 2 اخزجبساد فص١ٍخ 5

 2 2×1 1 اخزجبس ٔٙبئٟ 6

 7 3×3 3 ٌالخزجبساداٌزذع١ش  7

 ------ ------ ------ أخشٜ )رزوش( 8

 37 ------ ------ اإلخًاني 9

 82 ------ ------ إخًاني ساػاخ انرؼهى 11
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 ، ٠ٚشيًّ رٌيه: ج١ّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُ، ِثيً: عيبػبد االعيززوبس،ٌٍّميشسٟ٘ ِمذاس اٌٛلذ اٌّغزثّش فٟ إٌشبغبد اٌزيٟ رغيُٙ فيٟ رذم١يك ِخشجيبد اٌيزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبس٠غ، ٚاٌٛاججبد، ٚاٌؼشٚض، ٚاٌٛلذ اٌزٞ ٠مع١ٗ اٌّزؼٍُ فٟ اٌّىزجخ

 

 انرؼهيًيح:انًمزر ٔيخزخاذّ  ْذف -ب

 ٍّمشس:اٌؼبَ ٌٛصف اٌ. 1

 , ومجالها , ومبادئها, وفائدتها شروطها , وضوابطها الشرعٌة ومعرفة السٌاسة حقٌقة ٌتناول المقرر بٌان 
و بٌن أحكام السٌاسة ,  االجتهادٌة األحكام الفقهٌة بٌنووبٌنها السٌاسة الوضعٌة ,  ها وبٌنٌقارن بٌنو

الشرعٌة وبٌن القواعد القانونٌة والنظامٌة  واألنظمة واستخراج أحكام السٌاسة الشرعٌة وتطبٌقات لها من 
 واقع األنظمة فً المملكة العربٌة السعودٌة.  

 

 ٌٍّمشس:اٌٙذف اٌشئ١ظ . 2

 :اٌّمشس إٌٝ أْ ٠ذمك اٌطبٌت إٌزبئج ا٢ر١خ٠ٙذف  .1

 .األسس التً تقوم علٌها ِؼشفخ ِب١٘خ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚـ  .2

 ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚاألٔظّخ اٌّشػ١خ اٌصبدسح فٟ اٌٍّّىخ . – .3

  .ق استخراج أحكام السٌاسة الشرعٌةٌطرِؼشفخ  - .4

 ثبٌغ١بعخ اٌششػ١خ .ثّجبدئ ٚششٚغ ٚظٛاثػ  اٌؼًّ اإلٌّبَ ـ 

ثأٚجٗ االخزالف ث١ٓ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚاٌغ١بعخ اٌٛظؼ١خ. ـ  اإلٌّبَ  
 

 نهًمزر: ِخشجبد اٌزؼٍُ. 3

 يخزخاخ انرؼهى نهًمزر

  ريش

انرؼهى يخزج 

  انًزذثط نهثزَايح

  انًؼارف 1

 ط  – 1 .وضوابط العمل بهااألسس التً تقوم علٌها ِب١٘خ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٠ٚزؼشف ػٍٝ  1.1

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚاألٔظّخ اٌّشػ١خ اٌصبدسح فٟ اٌٍّّىخ ِؼشفخ  - .5 1.2

  استخراج أحكام السٌاسة الشرعٌة.ٚو١ف١خ 

 

 س - 3

  انًٓاراخ 2

ٚثيي١ٓ أدىييبَ اٌغ١بعييخ اٌشييشػ١خ اٌغ١بعييخ اٌشييشػ١خ ٚاٌغ١بعييخ اٌٛظييؼ١خ  ثيي٠ٓ١مييبسْ  2.1

 .ٚاألدىبَ اٌفم١ٙخ االجزٙبد٠خ

 س - 1

اعيزخشا  أدىيبَ اٌغ١بعيخ  رذذ٠ذ ِجبي اٌؼّيً ثبٌغ١بعيخ اٌشيشػ١خ ٚػٍيٝ اٌمذسح ػٍٝ 2.2

ٌؼّيً ثبٌغ١بعيخ اٌشيشػ١خ فيٟ اٚإدسان أ١ّ٘يخ  إٌصيٛ  إٌظب١ِيخثي١ٓ  اٌششػ١خ ِيٓ

 . اٌٛلبئغ اٌّغزجذح

 س - 2

  انكفاءاخ 3

 ٌٍغ١بعيخ اٌشيشػ١خ ٠غزخذَ إٌصٛ  إٌظب١ِخ اعزخذاِبً ع١ٍّبً فيٟ اٌٛليبئغ اٌزطج١م١يخ 3.1

 فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.

 س - 1

 س - 3 .خػشظبً ِمٕؼبً ٠ٚمذَ أدٌزٗ ثطش٠مخ ع١ٍّ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ٠ؼشض سأ٠ٗ فٟ ِغبئً  3.2
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  انًمزر يٕضٕػاخج. 

 و
 لائًح انًٕضٕػاخ

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمً

ساػاخ 

 االذصال

1 

-الشواهد على أن كلمة السٌاسة كلمة عربٌة  –تعرٌف السٌاسة فً اللغة   
الغاٌات المرجوة من  –تعرٌف السٌاسة بإطالق مفهوم السٌاسة عند ابن خلدون 

 السٌاسة
 

3 

2 
اٌغ١بعخ ثبٌّؼٕٝ  –اٌغ١بعخ ثبٌّؼٕٝ اٌع١ك  –رؼش٠فبد اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ػٕذ اٌفمٙبء 

اٌزؼش٠ف اٌّخزبس ٌٍغ١بعخ اٌششػ١خ  –اٌغ١بعخ ثبٌّؼٕٝ اٌّم١ذ  –اٌؼبَ اٌّطٍك ِٓ وً ل١ذ 
ششح اٌزؼش٠ف ٚل١ٛدٖ . أسوبْ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ . –  

6 

3 
السٌاسة الشرعٌة االجتهادٌة  –السٌاسة الشرعٌة القطعٌة  –مفهوم السٌاسة الشرعٌة 

أنواع السٌاسات فً الواقع ) السٌاسة  –السٌاسة الشرعٌة المبنٌة على المصلحة –
السٌاسة الشرعٌة (. –السٌاسة المختلطة  –الوضعٌة   

3 

4 
 -العالقة بٌن السٌاسة الشرعٌة واألحكام  الفقهٌة . الفقه فً اللغة و االصطالح 

الموازنة بٌن أحكام  السٌاسة  -الفقهٌة ) النصٌة واالجتهادٌة (المقصـود باألحكام 
أوجه االختالف واالتفاق بٌنهما -الشرعٌة واألحكام الفقهٌة االجتهادٌة   

6 

5 
العالقة بٌن السٌاسة الشرعٌة واألحكام القانونٌة. تعرٌف القانون فً اللغة واالصطالح 

علم موضوعات أهم  -العالقة بٌن أحكام السٌاسة الشرعٌة وبٌن األحكام القانونٌة  -
أهم الكتب التً ألفت فً السٌاسة الشرعٌة - السٌاسة الشرعٌة  

3 

6 

صفات المجتهد  -االجتهاد لغة واصطالحا  –طرٌق استخراج أحكام السٌاسة الشرعٌة 
أنواع االجتهاد ) مجال االجتهاد ( - الطرٌق الواجب إتباعه فً االجتهاد - وشروطه  

:تغٌر االجتهاد ونقضه - أحكام االجتهـاد -تجزئة االجتهاد: -  
 

6 

 3 حجٌة العمل بالسٌاسة الشرعٌة 7

8 
سد الذرٌعة  –القواعد واألسس التً تقوم علٌها السٌاسة الشرعٌة ) المصلحة المرسلة 

االستحسان ( –العرف  –  
6 

 3 مجاالت العمل بالسٌاسة الشرعٌة 9

 3 ضوابط وشروط العمل بالسٌاسة الشرعٌة 11

معاصرة للسٌاسة الشرعٌةتطبٌقات  11  3 

 45 انًدًٕع

 

 ٔانرمييى:انرذريس  د.

 يى يانرم ٔطزقيخزخاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسرزاذيدياخ انرذريس  رتط . 1

 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيدياخ يخزخاخ انرؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

ِب١٘ييييخ اٌغ١بعييييخ اٌشييييشػ١خ ٠زؼييييشف ػٍييييٝ  1.1

علٌهسسا وضسسوابط العمسسل األسسسس التسسً تقسسوم ٚ
 .بها

  اٌّذبظشاد -

 اٌذٛاس ٚإٌّبلشخ -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقٌٌم  -

ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ  - .6 1.2

ٚاألٔظّخ اٌّشػ١خ اٌصبدسح فٟ اٌٍّّىخ 

  استخراج أحكام السٌاسة الشرعٌة.ٚو١ف١خ 

 

  اٌّذبظشاد -

 ٚإٌّبلشخاٌذٛاس  -

 االختبارات  -

 رم١١ُ اٌٛاججبد                            -



 

 
6 

 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيدياخ يخزخاخ انرؼهى  زيشان

 انًٓاراخ 2.0

اٌغ١بعييييخ اٌشييييشػ١خ ٚاٌغ١بعييييخ  ثيييي٠ٓ١مييييبسْ  2.1

ٚثييي١ٓ أدىيييبَ اٌغ١بعيييخ اٌشيييشػ١خ اٌٛظيييؼ١خ 

 .ٚاألدىبَ اٌفم١ٙخ االجزٙبد٠خ

 اٌّذبظشاد  -

اٌزيذس٠ت ػٍيٟ األعييب١ٌت  -

ٚاٌطيييشق اٌّغيييزخذِخ فيييٟ 

 اٌّمبسٔخ      

 االختبارات  -

رم١ييييييييي١ُ إٌّبلشيييييييييبد  -

اٌشييييييييييييييف١ٙخ أ ٕييييييييييييييبء 

 اٌّذبظشاد         

رذذ٠ييذ ِجييبي اٌؼّييً ثبٌغ١بعييخ  اٌمييذسح ػٍييٝ 2.2

اعيييزخشا  أدىيييبَ اٌغ١بعيييخ  اٌشيييشػ١خ ٚػٍيييٝ

 إٌصييييٛ  إٌظب١ِييييخثيييي١ٓ  اٌشييييشػ١خ ِييييٓ

ٚإدسان أ١ّ٘ييخ ٌؼّييً ثبٌغ١بعييخ اٌشييشػ١خ فييٟ 

 اٌٛلبئغ اٌّغزجذح .

 اٌّذبظشاد  -

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ                  -

 االختبارات  - -

رم١١ُ إٌّبلشبد  -

 اٌشف١ٙخ

 انكفاءاخ 3.0

٠غزخذَ إٌصٛ  إٌظب١ِيخ اعيزخذاِبً عي١ٍّبً  3.1

ٌٍغ١بعييخ اٌشييشػ١خ فييٟ  فييٟ اٌٛلييبئغ اٌزطج١م١ييخ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.

 اٌّذبظشاد  -

 .إٌّبلشخ ٚاٌذٛاس -

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ                   -

 االخزجبساد  -

رم١ييييييييي١ُ إٌّبلشيييييييييبد  -

 اٌشف١ٙخ

 اٌغ١بعييخ اٌشييشػ١خ٠ؼييشض سأ٠ييٗ فييٟ ِغييبئً  3.2

 .خػشظبً ِمٕؼبً ٠ٚمذَ أدٌزٗ ثطش٠مخ ع١ٍّ

 اٌّذبظشاد  -

 .إٌّبلشخ ٚاٌذٛاس -

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ                   -

 االخزجبساد  -

رم١ييييييييي١ُ إٌّبلشيييييييييبد  -

 اٌشف١ٙخ

 

 انطهثح  ذمييى أَشطح. 2

 يىيانرم أَشطح و
 ذٕليد انرمييى
 )ثبألعجٛع(

 انُسثح 

 يىيانرمدرخح  إخًانييٍ 

 %02 األعجٛع اٌغبدط اخزجبس فصٍٟ  أٚي 1

 %02 األعجٛع اٌثبٟٔ ػشش اخزجبس فصٍٟ   بٟٔ 2

 %02 أ ٕبء اٌفصً اٌذساعٟ ٚاٌجذٛس اٌّشبسوخ  اٌشف١ٙخ 3

 %02 األعجٛع اٌشاثغ ػشش اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 %022 ----- اٌّجّٛع 5
 اٌخ( ٚسلخ ػًِّششٚع جّبػٟ،  ،رمذ٠ّٟػشض  شفٟٙ، ،رذش٠شٞ اخزجبس)١ُ ١اٌزم أٔشطخ

 

 انطالتي:األكاديًي ٔانذػى  اإلرشادأَشطح  -ْـ 

 أعجٛػ١ب.  ٌإلسشبد األوبد٠ّٟ عبػبد 6رُ رذذ٠ذ ػذد  -

ِذذدح ِٚؼٍٕخ ػٍٝ ثبة اٌّىزت ِٓ خالي اٌجذٚي اٌذساعٟ إػالْ عبػبد اإلسشبد ٌٍطالة ثزٛل١زبد  -

 ٚاإلسشبد. ٚاٌغبػبد اٌّىزج١خ

إػالْ اٌطالة ثّٛاػ١ذ ػمذ االجزّبػبد اٌجّبػ١خ ٚاٌفشد٠خ ِؼُٙ ِٓ خالي إسعبي ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ  -

ٚ ِٓ أ األوبد٠ّٟ(اٌّششذ  -٠زؼٍك ثبٌطبٌت )ِبخالي اٌجٛاثخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍٕظبَ األوبد٠ّٟ  ٌٍطبٌت ِٓ

 خالي االرصبي ثبٌجٛاي أٚ ػٓ غش٠ك اٌٛارغبة.

رٛظ١خ ثؼط اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبإلسشبد  -ثؼط األِٛس األوبد١ّ٠خ )ِٕبلشخ: ِٓ أِثٍزٗٚاٌذػُ اٌطالثٟ  -

اٌؼًّ ػٍٝ دً اٌّشىالد  -ػٍٝ ِؼذي ِشرفغ اٌذصٛي ١خو١ف  -و١ف١خ إداسح اٌٛلذ - األوبد٠ّٟ

                   ٌٍطالة...اٌخ(.
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  ٔانًزافك:يصادر انرؼهى  –ٔ 
 انرؼهى:يصادر لائًح . 1

 انًزخغ انزئيس

 نهًمزر

ٔشش جبِؼخ اإلِبَ ِذّذ ثٓ : -خً إٌٝ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ػجذ اٌؼبي أدّذ ػطٛح  ذاٌّ -

.٘ـ 0101عؼٛد اإلعال١ِخ   

السٌاسة الشرعٌة حقٌقتها ومشروعٌتها وضوابطها, على بن ٌوسف الزهرانً, مجلة -
 .390ـ 313, 0130,  30ربٌع اآلخر 00أم القرى العدد جامعة 

د. دّٛد ثٓ ِذّذ  –ِفَٙٛ اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚػاللزٙب ثبألدىبَ اٌفم١ٙخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ -

 اٌؼش٠غخ . –ٔجشاْ  –ِىزجخ ١٘الْ  –اٌغش١ّٟ 

 

 انًساَذجانًزاخغ 

 -للحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة ًمبادئ السٌاسة الشرعٌة وأثرها فً النظام األساس-

مجلة الجامعة اإلسالمٌة . -د حمود بن محمد الغشٌمً  

بً, ابن تٌمٌة, دار الكتاب العرفً إصالح الراعً والرعٌة  اسة الشرعٌةٌالس   

السٌاسة الشرعٌة والفقه اإلسالمً عبد الرحمن تاج:. طبعة مجلة األزهر, القاهرة,  -

هـ.0100  

 م.0933الشرعٌة عبد الوهاب خالف:. دار األنصار, القاهرة, السٌاسة   -

إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ابن قٌم الجوزٌة, , دار الجٌل للطبع والنشر والتوزٌع 

م.0991  

م.0222األحكام السلطانٌة, أبو ٌعلى الفراء الحنبلً, دار الكتب العلمٌة   

,عالم الكتب  الماوردي سن علً بن محمدالح أبو ,والوالٌات الدٌنٌة األحكام السلطانٌة
 م.0223

 

انًصادر 

 اإلنكرزَٔيح

قائمة المصادر اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت, فٌس بوك, توٌتر, ...الخ  -  

 المحاضرات المسجلة على االٌكو والمرفوعة على البالك بورد -

        http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx   اٌغؼٛد٠خ   اٌّىزجخ اٌشل١ّخ - 

 ال ٠ٛجذ  ٖأخز

 

 انًطهٕتح:انًزافك ٔانردٓيشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 إٌخ(...  ، لبػبد اٌّذبوبحاٌؼشض اٌذساع١خ، اٌّخزجشاد، لبػبد اٌمبػبد)

طالبسا  32 كل واحسدة  دراسٌة تستوعب  قاعات 3ٌلزم توفٌر  -

                     على األقل.

 انرمُيح انردٓيشاخ

 اٌجشِج١بد( اٌزو١خ،اٌغجٛسح  اٌج١بٔبد،ػشض  )جٙبص
 عجٛسح رو١خ -جٙبص ػشض دارب شٛا  -

 ال ٠ٛجذ - رجؼبً ٌطج١ؼخ اٌزخصص() ٖأخز ذدٓيشاخ

 

 نًمزر:اخٕدج  ذمٕيىس. 
  

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يىميطزق انر ٌٕانًميً يداالخ انرمٕيى

 غ١ش ِجبششح ) اعزج١بْ ( اٌطالة اٌزذس٠غٟ األداء

 ِجبشش ) اٌّزبثؼخ ( سئ١ظ اٌمغُ اٌزذس٠غٟ األداء

 ِجبشش ٌجٕخ االخزجبساد ثبٌجشٔبِج ِشاجؼخ اٌٛسلخ االخزجبس٠خ

 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس فٟ اٌّمشسرم١١ُ اٌطالة 

 ِجبشش ِشاجغ ٔظ١ش ِٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ االخزجبس٠خِشاجؼخ رصذ١خ اٌٛسلخ 

 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس ِذٜ رذص١ً ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

 غ١ش ِجبششح ) اعزج١بْ ( اٌطالة ِذٜ رذص١ً ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

 ِجبشش ٌجٕخ اٌخطػ ٚإٌّب٘ج ثبٌمغُ اٌىزبة اٌّمشس 

 ِجبششح ) اعزج١بْ (غ١ش  اٌطالة اٌىزبة اٌّمشس 
 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ غشق رم١١ُ اٌطالة، ِذٜ رذص١ً ، فبػ١ٍخ اٌزذس٠ظ )ِثً.ِجبالد اٌزم٠ُٛ 

 رذذ٠ذ٘ب( ز٠ُ) أخشٜ ،١شظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،ل١بداد  اٌزذس٠ظ،أػعبء ١٘ئخ  )اٌطٍجخ، ْٛاٌّم١ّ

 (ِجبشش ٚغ١ش ِجبشش)١ُ م١اٌز غشق

 

 

 . اػرًاد انرٕصيف ذ

 يدهس انمسى  خٓح االػرًاد

 انثانثح  رلى اندهسح

 و 2/11/2119ِ انًٕافك  3/2/1441 ذاريخ اندهسح

 


