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م، 4291تعد كلية الشريعة من أقدم الكليات اليت مت إنشاؤىا يف جامعة دمشق، حيث تأسست يف العام 
وتتمثل رؤيتها يف بلوغ أعلى درجات اإلتقان يف التأىيل العلمي والعملي يف رلال اختصاصها، ويف الدراسة ادلعمقة للعلوم 

 كما أنزلو اهلل تعاىل، وبث الوعي الديين يف اجملتمع والرقي بو.  إبراز صورة اإلسالماإلسالمية، أما رسالتها فهي تتمثل يف 
سواء يف مرحلة اإلجازة  ، يتبع لكل قسم العديد من ادلقررات الدراسيةعلمية تشتمل الكلية على مخسة أقسام

العليا فقط،  اجلامعية أو مرحلة الدراسات العليا، مع اإلشارة إىل أن التخصص يف كلية الشريعة ىو يف مرحلة الدراسات
 .أما يف ادلرحلة اجلامعية األوىل فيعد مجيع طالب الكلية يف ختصص واحد وىو )الشريعة اإلسالمية(

من عبادات  يتناول ىذا القسم دراسة اجلانب ادلتعلق بأحكام الفقو اإلسالمي قسم الفقو اإلسالمي وأصولو: -1
مقررًا موزعًا على السنوات الدراسية األربع، ودينح القسم ( 41لو )، ويتبع الفقو اإلسالمي وأصولومعامالت وجنايات، 

ودرجة الدكتوراه يف الفقو اإلسالمي  م،4211حيث مت االفتتاح يف عام  درجة ادلاجستري يف الفقو اإلسالمي وأصولو،
 .م4229حيث مت االفتتاح يف عام  وأصولو،

تعلق بالقرآن الكرمي وعلومو، والسنة النبوية يتناول ىذا القسم دراسة اجلانب ادل قسم علوم القرآن والحديث: -2
( مقررًا موزعًا على السنوات الدراسية األربع، ودينح القسم درجة ادلاجستري يف احلديث النبوي 49وعلومها، ويتبع لو )

حيث مت االفتتاح يف عام  ودرجة ادلاجستري يف التفسري وعلوم القرآن،م، 4221حيث مت االفتتاح يف عام وعلومو، 
ودرجة الدكتوراه يف التفسري م، 4221حيث مت االفتتاح يف عام ودرجة الدكتوراه يف احلديث النبوي وعلومو،  م،2000

 .م2000حيث مت االفتتاح يف عام  وعلوم القرآن،
ن يتناول ىذا القسم دراسة اجلانب ادلتعلق بالعقيدة اإلسالمية والعلوم ادلرتبطة هبا، واألديا قسم العقائد واألديان: -3

( مقررًا موزعًا على السنوات الدراسية األربع، ودينح القسم درجة 42األخرى السماوية وغري السماوية، ويتبع لو )
حيث مت ودرجة الدكتوراه يف العقائد واألديان،  م،2000حيث مت االفتتاح يف عام  ادلاجستري يف العقائد واألديان،

 .م2000االفتتاح يف عام 
ول ىذا القسم دراسة اجلانب ادلتعلق باألحوال الشخصية وما يتفرع منها من يتنا قسم األحوال الشخصية: -4

مقرران موجودان يف السنة  أحكام الزواج والطالق والعدة والنسب واألىلية والوصية والرتكات وغريىا من الفروع، ويتبع لو
ودرجة الدكتوراه يف  م،2042حيث مت االفتتاح يف عام  الثالثة، ودينح القسم درجة ادلاجستري يف األحوال الشخصية،

 .م2020حيث مت االفتتاح يف عام  األحوال الشخصية،
كما يشتمل القسم على ماجستري التأىيل والتخصص يف القضاء الشرعي ادلقارن، وىو ماجستري التأىيل والتخصص 

، يف سنتني دراسيتني، ويتقدم الطالب يف هناية دراسة ادلقررات الوحيد يف كلية الشريعة، وجيمع بني خرجيي كلييت الشريعة واحلقوق
 الدراسية مبشروع خترج.

يتناول ىذا القسم دراسة اجلانب ادلتعلق باالقتصاد اإلسالمي، وادلؤسسات ادلالية  قسم االقتصاد اإلسالمي: -5
م، 2001افتتاح القسم يف عام  اإلسالمية كادلصارف اإلسالمية وشركات التأمني اإلسالمية وغريىا من ادلؤسسات، مت

( مقررات دراسية موزعة على السنوات الدراسية األربع، مت إحداث درجة ادلاجستري يف االقتصاد 2ويتبع ذلذا القسم )
، ومت افتتاح درجة ادلاجستري يف 20/2/2020( تاريخ 491مبوجب القرار الوزاري رقم ) 2020اإلسالمي يف عام 

 .، أما درجة الدكتوراه فلم يتم افتتاحها بعد2024 – 2020اً من العام الدراسي االقتصاد اإلسالمي اعتبار 
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إىل أحد األقسام العلمية اليت ال تتبع  الدراسية من ادلقررات إىل جانب ادلقررات السابقة العديد   الكلية   سدر  كما ت   
دراسية موزعة على السنوات الدراسية األربع،  ( مقررات 1السابقة وإمنا تتبع إىل رللس الكلية بصورة مباشرة، وعددىا )

 كما تتوىل أقسام كلية الشريعة تدريس ادلقررات الداخلة ضمن اختصاصها يف الكلية وادلعاىد األخرى ككلية احلقوق.
الدراسة لنيل درجة اإلجازة يف الشريعة اإلسالمية أربع سنوات دراسية، ويدرس مقرر واحد من مقررات اخلطة  مدة 

 الدراسية يف السنتني الثالثة والرابعة بلغة أجنبية، وحيدد رللس الكلية يف مطلع كل عام دراسي ىذه ادلقررات.
 
 لدرجة اإلجازةالخطة الدراسية 

واليت مت اعتمادىا مبوجب قرار رللس  م2042/  2/  21تاريخ  (/و40)ادلعتمدة مبوجب القرار الوزاري رقم 
 :م2042/  2/  0تاريخ  (20)التعليم العايل رقم 

 
 * السنة األولى:

 
 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات األسبوعية )نظري(عدد  اسم المقرر الرقم عدد الساعات األسبوعية )نظري( اسم المقرر الرقم
 9 علوم القرآن وإعجازه -1 1 (4القرآن الكرمي حفظاً وجتويداً ) -4
 9 علوم احلديث -2 1 تاريخ الفقو اإلسالمي -2
 9 (2فقو العبادات ) -40 9 (4فقو العبادات ) -2
 1 فقو السرية النبوية -44 9 نظام اإلسالم -1
 1 حاضر العامل اإلسالمي -42 1 (4) اللغة العربية النحو والصرف -9
 1 ادلدخل إىل علم االقتصاد -42 1 (4اللغة األجنبية ) -1
 1 (2اللغة األجنبية ) -41 2 الثقافة القومية االشرتاكية -0

 24 اجملموع 21 اجملموع

 
 :ثانية* السنة ال

 
 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات األسبوعية )نظري( اسم المقرر الرقم )نظري(عدد الساعات األسبوعية  اسم المقرر الرقم
 9 التفسري التحليلي -1 1 (2القرآن الكرمي حفظاً وجتويداً ) -4
 9 (2فقو ادلعامالت ) -2 9 احلديث التحليلي -2
 1 فقو السرية النبوية واخلالفة الراشدة -40 9 (4فقو ادلعامالت ) -2

 -44 9 الفقو ادلصادر واحلكم الشرعي أصول -1
التاريخ اإلسالمي السياسي 

 1 واحلضاري

 1 ادلنهج الرتبوي ومهارات التواصل -42 9 العقيدة اإلسالمية -9
 1 ادلدخل إىل دراسة القانون -42 1 (2اللغة العربية النحو والصرف ) -1
 1 (2اللغة األجنبية ) -41 1 (2اللغة األجنبية ) -0

 20 اجملموع 22 اجملموع
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 :ثالثة* السنة ال

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر الرقم
 عدد الساعات األسبوعية

 اسم المقرر الرقم
 عدد الساعات األسبوعية

المجمو  عملي نظري المجموع عملي نظري
 ع

 1 - 1 (4أحاديث األحكام ) -1 1 2 1 (4تفسري آيات األحكام ) -4
 1 - 1 أصول الفقو مباحث الكتاب والسنة -2 1 - 1 الفقو )اجلنايات واجلهاد( -2
 1 2 1 الفكر ادلعاصر تيارات وقضايا -40 9 - 9 األحوال الشخصية الزواج والطالق -2
 1 - 1 الفقو ادللكية وتوابعها -44 9 - 9 القواعد الفقهية وادلقاصد الشرعية -1

 -42 1 - 1 الفرق واألديان -9
األحوال الشخصية األىلية والوصية 

 1 2 1 والرتكات

1- 
القانون الدويل والدستوري ادلقارن بالفقو 

 1 - 1 اللغة العربية األدب والبالغة -42 1 - 1 اإلسالمي

 1 - 1 االقتصاد اإلسالمي ادلقارن -41 1 2 2 مناىج البحث يف العلوم الشرعية -0
 22 1 21 اجملموع  22 1 21 اجملموع

 
 :رابعة* السنة ال

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر الرقم
 عدد الساعات األسبوعية

 اسم المقرر الرقم
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع عملي نظري المجموع عملي نظري
 1 - 1 (2القرآن الكرمي حفظاً وجتويداً ) -1 1 2 1 (2أحاديث األحكام ) -4
 9 - 9 (2تفسري آيات األحكام ) -2 1 - 1 ادلالية ادلعاصرة ادلعامالت -2
 1 - 1 أصول الفقو )االجتهاد والتقليد( -40 1 2 1 الفقو ادلقارن -2
 9 - 9 النظريات الفقهية -44 9 - 9 أصول الفقو ادلصادر االجتهادية -1
 1 - 1 أصول احملاكمات مقارناً بالقانون -42 2 - 2 األخالق والتزكية -9
 1 2 1 ادلنطق والفلسفة اإلسالمية -42 1 - 1 تطبيقات لغوية يف القرآن واحلديث -1

0- 
القانون ادلدين ادلقارن بالفقو اإلسالمي 

 1 - 1 ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية -41 1 - 1 )العقود وااللتزامات(

 22 2 20 اجملموع  22 1 21 اجملموع
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 :/ قسم االقتصاد اإلسالمي االقتصاد اإلسالمي* الخطة الدراسية لماجستير 

 السنة األولى
 خريجو كلية االقتصاد خريجو كلية الشريعة

 اسم المقرر
عدد الساعات 
 األسبوعية النظرية

 اسم المقرر
عدد الساعات 
 األسبوعية النظرية

 2 اقتصاديات الزكاة والوقف 1 التحليل االقتصادي )اجلزئي والكلي(
 2 الفقو اإلسالمي )ادلعاوضات( 2 وادلصارفالنقود 

 2 الفقو اإلسالمي )ادلعامالت( 2 االقتصاد السياسي
 2 فقو ادلعاوضات وتطبيقاتو ادلعاصرة 1 التمويل واألسواق ادلالية

 2 أصول الفقو اإلسالمي )ادلصادر( 2 مبادئ ادلالية العامة

الفقو اإلسالمي )االجتهاد  أصول 2 مبادئ اإلدارة
 ومقاصد الشريعة(

2 

 2 مبادئ اإلحصاء والرياضيات العامة 
ادلدخل الفقهي العام والنظريات 

 الفقهية
2 

 2 مبادئ احملاسبة
تفسري نصوص اقتصادية يف القرآن 

 2 والسنة

 21 اجملموع 21 اجملموع
 السنة الثانية

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع
 العملية النظرية

 2 4 2 النظرية االقتصادية اإلسالمية
 2 4 2 النظرية النقدية وادلصرفية اإلسالمية

 2 4 2 ادلالية العامة اإلسالمية
 2 4 2 إدارة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

 2 4 2 األسواق ادلالية والنقدية يف االقتصاد اإلسالمي
 2 4 4 مناىج البحث العلمي

 2 4 2 ادلعايري الشرعية
 2 4 2 ادلعايري احملاسبية اإلسالمية
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 23 8 15 المجموع
 :/ قسم الفقو اإلسالمي وأصولو * الخطة الدراسية لماجستير الفقو اإلسالمي وأصولو

 عدد الساعات األسبوعي اسم المقرر
 1 أصول الفقو

 1 فقو ادلعامالت والعبادات واالقتصاد
 1 األحوال الشخصية

 1 فقو اجلنايات
 1 النظريات الفقهية والفقو ادلقارن

 2 طرائق البحث العلمي
 22 المجموع

 :الحديث النبوي وعلومو / قسم علوم القرآن والحديث* الخطة الدراسية لماجستير 
 عدد الساعات األسبوعي اسم المقرر

 1 احلديث التحليلي
 1 علوم احلديث ورواتو

 1 مناىج احملدثني
 1 علل احلديث واالجتاىات ادلعاصرة

 1 بيان السنة للقرآن
 2 طرائق البحث العلمي

 22 المجموع
 :التفسير وعلوم القرآن / قسم علوم القرآن والحديث* الخطة الدراسية لماجستير 

 عدد الساعات األسبوعي اسم المقرر
 1 التفسري التحليلي
 1 التفسري ادلوضوعي

 1 ونقدهالتفسري بادلأثور 
 1 علوم القرآن وإعجازه

 1 مناىج ادلفسرين واالجتاىات ادلعاصرة
 2 طرائق البحث العلمي

 22 المجموع
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 * الخطة الدراسية لماجستير العقائد واألديان / قسم العقائد واألديان:

 عدد الساعات األسبوعي اسم المقرر
 1 علم الكالم وتارخيو

 1 أصول العقيدة
 1 التكليف نظرية

 1 ادلذاىب الفكرية احلديثة )دراسة نقدية(
 1 الفرق واألديان

 2 طرائق البحث العلمي
 22 المجموع

 * الخطة الدراسية لماجستير األحوال الشخصية / قسم األحوال الشخصية:

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العملية النظرية
 مقررات إجبارية

 1 4 2 و يف ضوء الكتاب والسنةوفرقالزواج 
 1 4 2 مقاصد الشريعة يف نظام األسرة

 1 4 2 األىلية والنيابة الشرعية يف الفقو والقانون
 1 4 2 القواعد الفقهية وأثرىا يف قوانني األحوال الشخصية

 1 4 2 أصول احملاكمات الشرعية
 1 4 2 قواعد تفسري النصوص ومنهج البحث العلمي

 24 6 18 المجموع
 )يختار الطالب مقررين من أربع مقررات(مقررات اختيارية 

 2 4 2 أحكام الوصايا والوقف
 2 4 2 علم الرتكات وادلواريث

 2 4 2 أدب القضاء وقضايا معاصرة اجتهادية مقارنة
 2 4 2 حقوق اإلنسان ورعاية الطفولة يف اإلسالم

 12 4 8 المجموع
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 :/ قسم األحوال الشخصية لماجستير التأىيل والتخصص في القضاء الشرعي المقارن * الخطة الدراسية
 السنة األولى
 الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 المجموع العملية النظرية
 2 4 2 أصول تفسري النصوص الشرعية والقانونية

 2 4 2 األىلية والنيابة الشرعية
 2 4 2 أدب القضاء ومبادئ قضائية

 الفصل الثاني
 2 4 2 الزواج وآثاره بني الشريعة والقانون

 2 4 2 القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف قوانني األحوال الشخصية
 2 4 2 قواعد البحث العلمي الشرعي والقانوين

 18 6 12 المجموع
 السنة الثانية
 الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العملية النظرية
 2 4 2 فرق الزواج وآثارىا بني الشريعة والقانون

 2 4 2 مقاصد الشريعة يف نظام األسرة
 2 4 2 ادلواريث والرتكات

 الفصل الثاني
 2 4 2 الوقف والوصايا

 2 4 2 قانون البينات وطرق ثبوت النسب
 2 4 2 قانون أصول احملاكمات الشرعية وادلدنية

 3 1 2 مشروع التخرج
 21 7 14 المجموع
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 تتحدد الدراسات العليا وفق األقسام العلمية يف الكلية، وذلك من خالل اجلدول اآليت:

 

 مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستير القسم العلمي
 دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية اختصاص الفقو اإلسالمي وأصولو ماجستري يف الشريعة اإلسالمية اختصاص الفقو اإلسالمي وأصولو الفقو اإلسالمي وأصولو

 دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية اختصاص احلديث النبوي وعلومو احلديث النبوي وعلوموماجستري يف الشريعة اإلسالمية اختصاص  علوم القرآن والحديث
 دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية اختصاص التفسري وعلوم القرآن التفسري وعلوم القرآنماجستري يف الشريعة اإلسالمية اختصاص 

 العقائد واألديانيف الشريعة اإلسالمية اختصاص  دكتوراه العقائد واألديانماجستري يف الشريعة اإلسالمية اختصاص  العقائد واألديان

 دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية اختصاص األحوال الشخصية األحوال الشخصيةماجستري يف الشريعة اإلسالمية اختصاص  األحوال الشخصية
 --- ادلقارن ماجستري التأىيل والتخصص يف القضاء الشرعي

 --- ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي االقتصاد اإلسالمي


