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 :   دمهــمق 

کال من زـواع المخلوقات بعظمته و میـدرته و صنع أنـالحمد هلل رب العالمین و تبارک الذی أبدع الموجوداتِ بق

دسّی و أجزل من اشراق الضیاء الحسّی و أودع مصباح ـالعالمین بطبیعته، أحمده علی ما وهب من نوره الق

جالالً اعظمهم اشراقا وأتمهم کماال ووأن یصلی علی خیر بریته أسئله لعقلیة فی مشکاة القوة النظریة والقوة ا

  ن ارتضی من آله و اصحابه اجمعین.علی مروح االمین وـِد بالـمحمٍد المؤی  

چنانچه همه میدانیم افغانستان یک کشور اسالمی است و کافة ملت افغان به معتقدات دین مقدس 

تمام معتقدات پیشین را كنار  مامانیكه درقرن دوم هجري مردم ازآن زاسالم یقین کامل و باور قاطع دارد، 

گذاشته  پیروي دین مبین اسالم را اختیارنمودند تا اكنون این دین همه بنیادها، عرصه ها وزوایاي زتدگي 

 فردي واجتماعي مردم افغانستان را تحت تاثیر خود گرفت وتا اعماق پندار وعمل ایشان ریشه دوانید.

دلي ـعزاري، دعاوي حقوقي وامورـرصه ها تنظیم، حل وفصل واجراي مسایل قانونگـیكي ازین ع

وقضایي كشوربود كه بطور كل درتمام جریان تاریخ هزار وچهار صد ساله كشور توسط قضات شرع، 

فقهاء، مفتیان وعلماي دیني رهبري واداره میشد. با ظهور وانكشاف علوم حقوقي در جهان وگسترش روابط 

كشورهاي دیگر ضرورت دیده شد تا قضات افغانستان ازسیستم هاي حقوقي ودست آوردهاي جدید كشور با 

ش پوهنحي شرعیات به منظورتربیه قضات -ه1330سال جهان آگاهي یابند بدین منظور در قضایي وعدلي

 د.ـردیــوكدرهاي عدلي در چوكات پوهنتون كابل تاسیس گ

متخصص براي جامعه، كادرهاي مسلكي و رت تربیهبه توسعه وانکشاف پوهنتون كابل وضرونظر

رن ضرورتهاي جامعه را با ـرصه هاي دیگر را نیز به عهده گرفت وطي مدت نیم قـپوهنحي شرعیات ع

 ت.ـفـتربیت كادر در ساحات ذیل پاسخ گ

 قضاء   .1

 ارنوالي ح  .2
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 تدریس علوم دیني درمدارس علوم دیني رسمي .6
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یكه تاریخ این پوهنحي نشان میدهد فارغان آن نه تنها در رشته هاي اختصاصي خود بلكه در هرعرصه طور

كه به كار گماشته شده اند تا حد زیادی موفق بوده اند. درهردوراني تعداد چشمگیري فارغان این پوهنحي 

 رازنده داشته اند.دركابینه ها، پارلمانها، احزاب مختلف سیاسي وسطوح رهبري جامعه حضور فعال وب

پوهنحي شرعیات از سالهاي مدیدي به این طرف آرزو داشت تا كریكولم و برنامه هاي درسي خودرا تجدید 

 بطوراز پیش مصدرخوب خدمت براي كشور ونظر اساسي نموده وازین طریق فارغان آن بتوانند بیشتر 

موفق شد تا با نظر داشت اقتضاء خاص درساحات ذكر شده گردند، باالخره كمیته نصا ب درسي پوهنحي 

ونیازمندي نظام عدلي وقضایي كشور وضرورت سایر نهادهای دینی جامعه یك كریكولم جامع ومتوازن را 

اید. براي تكمیل كار این برای رشته های سه گانه لیسانس و رشته نو ایجاد ماستری شریعت وقانون طرح  نم

ت، اصول دین وحقوق پوهنتونهاي معتبرکشورهای رامهاي درسي پوهنحي هاي شرعیاـپروگنصاب از

 اسالمی و کشورهای عربی استفاده بعمل آمده است. 

پوهنځی شرعیات توانسته عالوه از تجدید نظر بر پروگرامها ومفردات درسی در ابعاد علمی دیگر 

حقوقی برای بهبود کیفیت تدریس وتحقیق در حوزه علوم شرعی و قانونی و کسب مهارتهای فقهی و نیز

کارهای مفید و موثری را انجام دهد وهم برخی کارها ی مفید دیگر در دستور کار خود داشته باشد که  در 

صورت مساعدت شرایط به اجرای آن اقدام کند، البته پوهنځی شرعیات برای انجام این کارها به همکاری 

موسسات دولتی وغیر دولتی  مادی ومعنوی اداره محترم پوهنتون کابل، وزارت محترم تحصیالت عالی،

  دیگرضرورت شدید دارد.

 

*  *  *   * 
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 ومراحل انکشاف آن: شرعیات پوهنځی تاریخچه

 ازهمان زمان که قرن ها قبل مردمان سرزمین محبوب ما به دین مبین اسالم مشرف گردیدند وبعدا

گزیدند، یگانه  وسرمشق خود قتدادرهمه زمینه ها وعرصه های زنده گی م این فرهنگ عالی وحیاتی را

کادرها  جایگاه  گسترش معارف وفرهنگ اسالمی دامان مدارس علوم اسالمی بود که درآن نسل جوان و

رات ـ، هزنیـدارس بزرگ ونامداری دربلخ، غـد. مـنـتـمورعلمی وفرهنگی تربیت می یافبرای خدمت به ا

، امام قتیبه بغالنی، وحنیفهی بدیلی مانند امام ابدانشمندانی ب و شخصیت های بیشمار نقاط کشور وسایر

یعقوب چرخی،  ، موالنالدین محمد بلخی، ابوریحان بیرونی، موالنا جامیابوعلی ابن سینا ، موالناجالل ا

کردند ى کشور ظهور در تن دیگر عبدالحی گردیزی وصدها ،سنایی ، حکیم ابوالمجدخواجه عبدهللا انصاری

امروز و  فیوض ایشان تا افغانستان برافروختند بلکه جامعه جهانی اسالم از در را که نه تنها قندیل علوم

  قرنها منورگردیده است.

خالی  پس ازتاسیس پوهنتون کابل به حیث نخستین کانون مدرن وجدید به شیوه های علمی معاصر 

به حیث نخستین . ازسوی دیگر وقتی مدرسه علوم شرعیه علمی دینی به شدت محسوس بود جای یک نهاد

آن توسط دولت پیش برده میشد تاسیس گردید دولت به این تصمیم شد تا فاکولته  کانون علمی که تمام امور

 د. ازهمین روانمیسرگرد نماید که زمینه تحصیالت عالی را در عرصه علوم شرعی و قانونی ای ایجاد 

به نام مدرسه ابوحنیفه مسمی گردید،  عدااین فاکولته مختص برای فارغان مدرسه علوم شرعیه که ب درآغاز

شرعیات  پوهنځیبنیاد گذاشته شد وفارغان این مدرسه مستقیما بدون امتحان ومعیارهای دیگرشامل 

شرعیات به روی تمام مدارس دینی رسمی که  پوهنځیاین محدودیت رفع ودروازه  میگردیدند.بعدا

 درچوکات دولت فعالیت داشتند گشوده شد.

شرعیات درچوکات پوهنتون  پوهنځی برای نخستین بار ه درتاریخ پنجهزارساله کشورهمان بود ک

 کابل شروع به کارنمود.

واشاعه  ، تحقیق، انتشارفراهم آوری زمینه های عملی تحصیلعلوم دینی  دف ازتاسیس این مرکزـه

ختلفه علوم و درابعاد م آثارمربوط به علوم ومعارف اسالمی ازیک طرف وتربیه جوانان مثقف ومنور

تربیت استادان وکادرهای  قانونی و فرهنگ اسالمی به خصوص تربیه قضات وکادرهای عرصه عدلی و

یک نهاد اکادمیک  تا علمی وفرهنگی برای مکاتب وموسسات فرهنگی بود که دولت وقت تصمیم گرفت 

علمی واکادمیک  فراگیری سیستماتیک فارغان مدارس دینی ومکاتب باو  درسطح کشورتاسیس ومدرن را

پاک  داشتن ایمان وعقیده راسخ وضمیر میتودولوژی  جدید با استفاده از علوم اسالمی وعلوم  عصری با

 آماده خدمت به وطن شوند. 

که به صورت پراگنده فعالیت داشتند دریک  دولت وقت فاکولته های موجود را 1325پس ازآنکه درسال 

به حیث یک واحد اداری ایجاد نمود، درسال  وامکانات مورد نیاز بودجه مجموعه به نام پوهنتون کابل با
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معیارهای  یک فاکولته درساحه پرورش کدرهای دینی با دولت به وزارت معارف هدایت داد تا 1329

انس خان رییس وقت پوهنتون  دکتورمحمد شرعیات تاسیس نماید وبرای این منظور پوهنځیاکادمیک به نام 

سربه راه نماید که به کوشش وهمت  شرعیات را پوهنځیمقدماتی تاسیس  امورکابل موظف گردید که 

 .آماده شد پوهنځیرای افتتاح رسمی موصوف زمینه ب

تعلیمات عالی اسالمی وپنجمین  شرعیات به حیث اولین مرکز پوهنځی 1331شروع سال  یکسال بعد در 

پوهنتون کابل پوهنځی
1
مدرسه علوم  12تن محصل فارغ صنف  21، تن استاد 4به همت وفعالیت علمی  

اصغرخان رییس آن وقت اکادمی حقوق  شرعیه ) مدرسه  ابوحنیفه کنونی ( به سرپرستی پوهاند محمد

اموراداری وتدریسی آن برای یک مدت خیلی کوتاه وموقت   نمود. به فعالیت آغاز وعلوم سیاسی افتتاح و

روان مولوی  شاد 1331آنکه درسال  . تاه میشدوعلوم سیاسی پیش بردازطرف ریاست اکادمی  حقوق 

مضامین  را پوهنځیمقررگردید. درآنزمان پروگرام درسی  پوهنځیعبدالحق به حیث نخستین رییس رسمی 

درساحات متذکره تعقیب  حقوقی وشرعی تشکیل میداد ومحصالن یک پروگرام عمومی و جامع را

 رسمی داشتند و تحصیالت غیر که اکثر ی دینی کشورمینمودند. تدریس این مضامین توسط یک عده ازعلما

افتخاری ومجانی پیش برده  دربدل حق الزحمه یا یبودند به صورت قرارداد اداره های دولت مامور در

 از مدرسه علوم شرعی بعد فارغ التحصیالن ممتاز زمانی ادامه یافت که یک تعداد از . این وضع تامیشد

تدریسی  خارجی امور تن استاد درپهلوی چند دوباره عودت نمودند و رختم تحصیالت عالی درخارج کشو

 به دوش گرفتند. را پوهنځی

داد که به نام پوهنتون تحصیالت وتحقیقات علوم  رابه پوهنتون ارتقا پوهنځیدولت این  1366درسال 

عالی وزارت تحصیالت  1371پیروزی مجاهدین وتاسیس دولت اسالمی درسال  اسالمی مسمی  شد. با

 در پوهنتون دعوت وجهاد که هنوز در منحل وتشکیالت واستادان ومحصالن آنرا وقت این پوهنتون را

. درسال بل پوهنتون دعوت وجهاد نامیده شدبه نام پوهنتون اسالمی فرع کا داشت مدغم و قرار پشاور

 در تا ه شدم گرفتپوهنتون کابل تصمی رییس امیرشاه حسنیار سید زمان ریاست پوهاند دکتور در 1374

درزمان حاکمیت  1379درسال  .گردد وایجاد احیا مجدداشرعیات  پوهنځیپوهنتون کابل همان چوکات 

گی این طرح روی چگون شرعیات درمدرسه فاروقیه مدغم گردد وکار پوهنځی رژیم طالبان خواستند تا

 به حیث یکی از الیت خودشرعیات کماکان به فع پوهنځی جریان داشت که رژیم طالبان پایان یافت و

 حال ادامه داد. های پوهنتون کابل تا پوهنځی
 

 :پوهنتون تحصیالت وتحقیقات علوم اسالمی

با  آنرا دهد و به پوهنتون علوم اسالمی ارتقا شرعیات را پوهنځیدولت تصمیم گرفت تا  1366درسال 

 1367حمل  26قدماتی روزشنبه تدارک مسایل م تاسیس مرکز تحقیقات علوم اسالمی تجهیزنماید. پس از
                                            

 
   

1
 ( ایجاد گردید.1321( وعلوم طبیعی )1321( ، ادبیات )1317(، حقوق )1311ز فاکولته های طب )سال .  البته فاکولته شرعیات بعد ا  
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جمال الدین افغانی  زمین شناسی واقع نزدیک آرامگاه عالمه سید پوهنځیاین پوهنتون رسما درعمارت 

 شرعیات افتتاح وبه کارآغاز کرد. پوهنځیدرساحه پوهنتون کابل بربنیاد 

 بود:  پوهنځیاین پوهنتون دارای سه 

 .دارشا وعظ و تعلیمات اسالمی و پوهنځی: اول

   .دیپارتمنت زبان وادبیات عربی /وحدیث دیپارتمنت تفسیر : دیپارتمنت عقیده وفلسفه/سه دیپارتمنت با

 رشته وعظ وارشاد/  / رشته تعلیمات اسالمی دختران ار رشته تحصیلی: رشته تعلیمات اسالمی پسران/هوچ

 .ربیـرشته زبان وادب ع

 .فقه وقانون پوهنځی:  دوم

  .دیپارتمنت حقوق /پارتمنت فقه واصول فقهدیپارتمنت: دی 2 با

 .: رشته فقه وقانونویک رشته تحصیلی

 اکمال تخصص:  پوهنځی: سوم

تعلیمی  -ارگانهای تحصیلی های مسلکی واکمال کادرهای داخل خدمت درتاسیس آن ارتقای مهارت هدف از

 بود. وتبلیغ علوم ومعارف اسالمی درکشور
 

 اسالمی: علوم تحقیقات مرکز

 چوکات پوهنتون علوم اسالمی به غرض پخش ونشر مسایل و در 1365برج حوت سال  ن مرکزدرای

دیپارتمنت  ارهعلمی آن ازطریق چ-شده بود که امورتحقیقی  ارزش های دینی وتحقیق وپژوهش علمی ایجاد

 ذیل انجام میگردید:

  .فلسفه دیپارتمنت عقیده و /دیپارتمنت فقه وقانون /دیپارتمنت تاریخ اسالم /وحدیث دیپارتمنت تفسیر

روان محمد صدیق سیالنی وسپس درنتیجه  تحقیقات آن نخست شاد رییس پوهنتون علوم اسالمی ومرکز

روان پوهندوی  بعدا شاد و العزیز عبد نخست پوهاند وسمت معاونیت علمی آنرا انتخابات پوهاند عبدالعزیز

 قدیری به عهده داشتند.  القهار عبد

پیروزی مجاهدین وتاسیس دولت اسالمی پوهنتون علوم اسالمی منحل وبه پوهنتون دعوت  اب 1371درسال 

 .مربوط گردید وجهاد مقیم پشاور
 

  ر:ـمیـضله تعـمع

زیارت شاه  شرعیات به فعالیت آغازکرد درعمارتی واقع پهلوی پوهنځیکه  1331درسال 

 وفعالریاست قوای بشری وزارت کار موسسه تربیه معلم روشان ( )که بعدادوشمشیره )علیه الرحمة

 داشت. یک خانه کرایی قرار داراالمان در واموراجتماعی درآن فعالیت دارد( مقیم بود ولیلیه محصالن در

 داده شد. آن قرار عمارت دولتی به اختیار آنجا چند به پغمان انتقا ل نمود ودر پوهنځیاین  1331در سال 
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ت کرایی واقع ششدرک اخذ بل انتقال نمود ودریک عمارپغمان به کا از 1341درسال  پوهنځی

 دامنه علی آباد که دارای عمارات عصری و اکمال کمپس پوهنتون کابل در با 1343. درسال موقع کرد

حقوق  پوهنځی شرعیات به عمارت جدید پوهنتون انتقال وبا پوهنځیمختص به پوهنتون کابل بود  مجهز و

  .فعالیت پرداختی دریک ساختمان به وعلوم سیاس

شرعیات تاسیس  پوهنځیبنیاد  که پوهنتون تحصیالت وتحقیقات علوم اسالمی بر 1366درسال 

 از . بعدن شناسی است به آن تخصیص داده شدزمی پوهنځی، عمارت سه منزله ایکه اکنون مربوط شد

  تفاده میگردید.زمین شناسی اس پوهنځی با متذکره مشترکا ازتعمیر 1371انحالل آن پوهنتون درسال 

پوپل رییس پوهنتون کابل عمارت طب کهنه برای  به ابتکارپوهنوال محمد اکبر 1381درسال 

ترمیم اساسی آن به  1386به آن منتقل گردید. درسال  پوهنځیشرعیات تخصیص داده شد واین  پوهنځی

نظیفی رییس  الحی دالر امریکایی ازبودجه دولت به سعی وکوشش پوهاند عبد 511111مصرف مبلغ 

پس  پوهنځی،  اکمال قسمی ترمیم از گردید وبعد رییس فاکولته شرعیات آغاز پوهنتون وپوهاند عبدالعزیز

 مورعلمی وتدریسی خویش گردید.باره بدان انتقال گردیده مصروف اازتحمل یک سال آواره گی دو

طب  پوهنځیقدیم  تاسیس دارای تعمیرمستقلی نبود. اکنون که درعمارت شرعیات ازبدو پوهنځی

مناسب معضله ای  . مسأله نبود یک تعمیررت پاسخگوی نیازمندی های آن نیستپیشین اقامت دارد، این عما

. متاسفانه به نتیجه ای نرسیده استپوهنتون به حل آن تالش نموده اند ولی  و پوهنځیبوده که همیشه رهبری 

رسمی داشت  شاه عربستان سعودی به کابل سفررژیم پادشاهی که مرحوم ملک فیصل پاد درسال های اخیر

وعده نمود که مصارف  . درین دیداردیدن نمود جمال الدین افغانی نیز آرامگاه سید پوهنتون کابل و از

یک مرکزتحقیقات ومطالعات  شرعیات وهمچنان مصارف اعمار پوهنځیبرای  تاسیس یک عمارت مجهز

 جمال الدین افغانی در آرامگاه سیدجوارکابل را در بزرگ برای پوهنتون دـاسالمی ویک محراب مسج

طورسمبولیک آنجا بهم در رادان عینی که سنگ تهدابی ـبعضی شاهفته ـبه گ محوطه پوهنتون میپردازد و

به پوهنتون  به عنوان کمک مقدماتی به این مرکز  امریکایی را دالر هزار 1511گذاشت وفی المجلس مبلغ 

ازآن هیچ اثری دیده نشد امروز ریغ که تاد نمود ولی با کابل اهدا
2
. 

ش ( سفیر کبیر کشور عربستان سعودی به پوهنتون کابل آمده و  1391/  13/  17درین نزدیکی ها ) 

موافقت نامه سه صد و هفتاد هزار دالر امریکایی را در حالیکه رییس پوهنتون کابل، معاونین پوهنتون، 

شرعیات حاضر بودند با رییس پوهنتون  پوهنځیییس و استادان های پوهنتون کابل، ر پوهنځیروءسای 

کابل پوهاند حمید هللا امین به امضاء رسانید، هدف از این مساعدت اعمار وتجهیز مرکز تحقیقات علوم 

 اعمار خواهد شد. پوهنځیجنب غرب تعمیر کنونی  شرعیات بوده که در پوهنځیاسالمی در چوکات 

                                            
2
.  میگویند بعدا بر اثر سقوط رژیم شاهی واعالم جمهوری محمد داود خان دولت عربستان این پروژه بزرگ را به اسالم آباد انتقال داد که   

 اسالمی کنونی در آنجا اعمار گردید مسجد بزرگ ، پوهنتون اسالمی ومرکزمطالعات
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د پوهنتون کابل ومنظوری مرحوم پروفیسور برهان الدین ربانی رییس دولت بنا به پیشنها 1374درسال 

بود، تصمیم گرفته شد چنان یک عمارت مجهز  پوهنځیاسالمی وقت که خود یکی از استادان سابقه دار این 

شرعیات اعمار گردد که برعالوه اتاق ها وتاالرهای کافی  پوهنځیوعصری در ساحه پوهنتون کابل برای 

یاز دارای یک مسجد بزرگ نیز باشد، کارهای مهندسی آن نیز از طریق اداره مهندسی ریاست مورد ن

شهرسازیی وقت به نام )پما( تا اندازه زیادی پیش رفت ولی در اثر تحوالت نظامی وسیاسی آن همه 

د وتازه به آرزومندی ها وتالش ها جامه عمل نپوشید. امید است درشرایط  کنونی که پوهنتون با گام های بلن

 نمایند.سوی مدرن شدن میرود، مقامات محترم مسوول به این مشکل نیز عطف توجه 

تحصیلی   به پیش می برد یعنی درآن صرف یک رشته تاسیس یک پروگرام عمومی را بدو از پوهنځی

بخش تحصیلی اختصاصی پسران به رشته های تحصیلی  1351-1349. درسال تحصیلی داشت وجود

طریق امتحان اختصاصی  که فارغان مدارس از گردید جدا« تعلیمات اسالمی » و« قه وقانون ف» جداگانه 

 کانکور معرفی میگردند. 

شرعیات  پوهنځیتعالیم دینی به سویه لیسانس،  دختران از به ضرورت مبرم بهره مندی بنا1345در سال 

ان فارغ صنوف دوازدهم لیسه های سالمی دختران را تاسیس نماید. دخترم گرفت تا شعبه تعلیمات اتصمی

جذب وطی یک کریکولم اختصاصی به تحصیل  پوهنځیدرین طریق امتحان کانکورعمومی  عمومی از

 می پردازند.

  . سال است ارهشرعیات چ پوهنځی دوره تحصیل لیسانس در

خود تجدید  کریکولم درسی برتوسط یک کمیته با صالحیت  ش 1389در سال شرعیات  پوهنځی 

 .نمودنظر

. قابل یادآوری است« شرعیات » نام به  تاسیس مجله علمی ماهوار پوهنځیعلمی این  درسیرانکشاف ابعاد

مقاالت مندرجه این مجله ازطرف استادان برازنده ومجرب داخلی واستادان مهمان خارجی که به اساس 

مد. این مجله درسال شرعیات بودند فراهم میآ پوهنځیروابط مسجل ثقافتی مصروف تدریس وتحقیق در

پارلمان  رییس دولت اسالمی وعضو به مدیریت مسوول مرحوم استاد برهان الدین ربانی )بعدا 1349

 نشرات آن متوقف گردید. به علت تحوالت سیاسی درکشور 1352حوت سال  در تاسیس و افغانستان(

 ،ربانی استادمرحوم  پس از . مدیریت مسوول آنراسه ونیم سال به نشرات ادامه داد حدود این مجله در

 حج و وزیر و رییس جمهورهللا شهرانی )بعدا معاون  استاد نعمت اخیر حبیب الرحمن ودر استاد مرحوم

ش  1389که اینک خوشبختانه مرحله دوم نشر آن در حمل سال  ارشد ( به عهده داشتند وزیر فعال اوقاف و

 .ده استـردیــد گـمساع
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  : کمک های خارجی

مرزسرحدات این کشوربیرون رفت  که آوازه کیفیت وشهرت این کانون علمی از 1341 درسال

ساالنه  طی پروتوکولی حاضرگردید تا مصر عربی کشورهای نسبتا پیشرفته عرب ازجمله جمهوریت

به دسترس استفاده تحصیلی وتحقیقی استادان ومحصالن این  بورس های تحصیلی ومشاهداتی را تعدادی از

ته رف اعضای کدرعلمی غرض تحصیل به آن کشور آن ساالنه تعدادی از که به تاسی از دهد ارقر پوهنځی

نشریه های علمی  ارسال کتب و ،مورد کریکولم در مصر همچنان کشور .وبه تحصیالت عالی پرداخته اند

وریه، آن کشورهای دیگرعربی ازقبیل عراق، لیبی، سمساعدت متداوم مینمود. به دنبال  پوهنځیبه این 

 را پوهنځیوغیره دست به اقدامات مشابه زده وزمینه های تحصیالت عالی محصالن این  عربستان سعودی

درکشورهای شان به پیمانه محدود مساعد گردانیدند. به همین ترتیب زمینه مشاهدات علمی تحقیقی به 

دشوروی وقت وغیره فراهم ، آسترالیا، ایاالت متحده امریکا، اتحاندوستانکشورهای خارجی دیگرازجمله ه

اکنون  متوقف شد که تا این روند ولی متاسفانه به علت بحران های متداوم کشور وازآن استفاده به عمل آمد.

مصروف برای مدتی تن استادان مصری که به اساس مساعدت های فرهنگی  3ادامه دارد به استثنای 

 .بودند پوهنځیدرین  تدریس
 

 تعداد دیپارتمنت ها:

 دیپارتمنت ذیل بود: 8شرعیات دارای  پوهنځیشته درگذ

 دیپارتمنت تفسیر .1

 دیپارتمنت حدیث .2

 دیپارتمنت عربی والسنه خارجی .3

 دیپارتمنت علوم عقلی  .4

 دیپارتمنت فقه وحقوق مقایسوی .5

 دیپارتمنت حقوق غرب .6

 دیپارتمنت اصول فقه .7

 دیپارتمنت علوم اجتماعی  .8

درین  صرف اهش داده شد که تاحال ادامه داشتهپارتمنت کدی 4تعداد این دیپارتمنت ها به  1357درسال 

 د:نذیل میباشقرار دیپارتمنت پنجمی را بنام تفسیر نیز ایجاد نمود که این پنج دیپارتمنت  پوهنځیاواخر 

مضامین مربوطه: عقاید )الهیات(، عقاید )نبوات (، عقاید )سمعیات(، عقاید  -عقیده وفلسفهدیپارتمنت  .1

ریخ ادیان، منطق قدیم، منطق جدید، فلسفه اسالمی، مبادی فلسفه، فلسفه قدیم، فلسفه )فرق کالمی(، تا

 قرون وسطی، فلسفه جدید، فلسفه معاصر، تصوف وعرفان اسالمی. 

 مضامین مربوطه: تفسیر، تفسیر آیات احکام  وعلوم القرآن. -دیپارتمنت تفسیر .2
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ث احکام، علوم الحدیث، اصول حدیث، حدیث، حدی مضامین مربوطه: -دیپارتمنت تعلیمات اسالمی .3

 سیرة النبی، صرف عربی، نحوعربی، بالغت عربی.  

مضامین مربوطه: مبادی فقه، فقه )عبادات(، فقه )معامالت(، فقه )جنایات(،  -دیپارتمنت فقه واصول فقه .4

سالم، فقه )احوال شخصیه(، فقه )دعوی وشفع(، میراث، نظام الحکم، نظام مالی اسالم، نظام قضایی ا

اصول فقه، تاریخ تشریع اسالمی، قواعد افتا، قواعد کلیه فقه، ومضامین اساسات حقوق اسالم و حقوق 

 حقوق وعلوم سیاسی. پوهنځیجزای اسالم در

مضامین مربوطه: نظام اجتماعی اسالم، نظام اخالقی اسالم، نظام سیاسی   -دیپارتمنت ثقافت اسالمی  .5

گی های اسالم، قرآن وتکنالوژی معاصر، تمدن اسالم، ارکان ایمان اسالم، جهان بینی اسالمی، ویژه 

مطابق کریکولم  4فاکولته پوهنتون کابل ازصنف اول الی صنف  16 دراسالم، وفلسفه عبادات در

 تصویب شده. 

 

 تحصیلی: هاي برنامه

 شرعیات دارای سه نوع برنامه تحصیلی میباشد که عبارت اند از: پوهنځی

  بخش روزانه:لیسانس در -الف 

 سال به سویه لیسانس تحصیل مینمایند: 4محصالن طی مدت 

لیسه ها که   ازطریق  12تعلیمات اسالمی  نسوان، باپروگرام اختصاصی برای فارغان صنوف   .1

 امتحان کانکورعمومی وزارت تحصیالت عالی معرفی میگردند.

و والیات افغانستان که ازطریق مدارس دینی مرکز 12تعلیمات اسالمی ذکور، برای فارغان صنوف   .2

 امتحان اختصاصی کانکور وزارت تحصیالت عالی معرفی میگردند. 

مدارس دینی مرکزو والیات افغانستان که ازطریق امتحان  12فقه وقانون، برای فارغان صنوف  .3

 اختصاصی کانکور وزارت تحصیالت عالی معرفی میگردند.
 

 : لیسانس دربخش شبانه -ب 

سال تحصیل  5طریق امتحان کانکور وزارت معرفی میشوند دردورشته ذیل برای مدت محصالنیکه از

 مینمایند 

 تعلیمات اسالمی نسوان،  .1

 تعلیمات اسالمی ذکور، .2

 

 ماستری در رشته شریعت وقانون:  -ج 

 تن برای دوسال مصروف تحصیل اند.  18درنخستین دوره بخش ماستری 
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 :ITتابخانه، محکمه تمثیلی و مرکز ـک

  33قبل ازجنگ ها فاکولته شرعیات دارای کتابخانه مجهزودرنوع خود بیمانندی درسطح کشوربود که 

هزارجلد کتاب را دردسترس محصالن و استادان قرارمیداد ولی درجریان جنگها همه طعمه آتش 

هیزات آن احیا وسالون وتج پوهنځیگردیده حتی یک جلد هم ازآن باقی نماند. اکنون دوباره کتابخانه این 

زار( جلد کتاب است که همه روزه برای استفاده ـتکمیل وفعال دارای تقریبا )ده ه   IDLOتوسط 

 .تن محصل، استاد ودیگرعالقه مندان ازآن استفاده مینمایند 211بازبوده وتقریبا روزانه به تعداد 

 قضایی وعدلی شرعیات دارای یک سالون محکمه تمثیلی برای تطبیقات محصالن درمسایل  پوهنځی

 شرعیات قراردارد. پوهنځیاحداث ودراختیارمحصالن  USAIDمیباشد که این سالون اخیرا ازطرف 

 پوهنځی ( شرعیات دارای مرکزمجهزکمپیوتروانترنتIT میباشد که همه روزه ازصبح تا )

 USAIDبه کمک   1387دیگربازبوده ومورد استفاده محصالن واستادان قراردارد. این مرکز درسال 

 ایجاد گردیده است.

  پوهنحی شرعیات به منظور تقویه زبانهای عربی و انگلیسی محصالن خود یک لیبارتری زبان را که

 مجهز با وسائل ذیربط مختلف میباشد نیز ایجاد نموده است.
 

 :ساحات کاری برای فارغان

وزارت  –الی وزارت تحصیالت ع –وزارت معارف  –وزارت عدلیه  –لوی سارنوالی  –ستره محکمه 

وکالت دفاع   –رسانه های چاپی وتصویری دولتی وغیردولتی  –وزارت اطالعات وفرهنگ  –حج واوقاف 

 خطابت وامامت مساجد وسایرزمینه ها. –موسسات وانجیوهاییکه به کدرهای دینی ضرورت دارند  –

 

 :تفکیک دیپارتمنت، رتبه علمی ودرجه تحصیل شرعیات با پوهنځیلست استادان 

( تن به سویه لیسانس 26 ( تن به سویه ماستر، )12( تن به سویه دکتورا، )11 تن استاد که ازجمله :  ) 48 

( تن 7( تن پوهنیار،)16( تن پوهنمل،)11( تن پوهندوی،)4( تن پوهنوال،)2( تن پوهاند،)4) شامل :

 ( تن نامزد  پوهنمل به شرح ذیل :2( تن  نامزد پوهیالی )3پوهیالی،)
 

 

 ( تن عضو کادرعلمی5رتمنت عقیده وفلسفه: )دیپا

 آمردیپارتمنت –شرعیات پوهنتون کابل پوهنځیماستراز –ابراهیم ابراهیمی  پوهاند محمد .1

 لیسانس ازپوهنتون االزهرمصر –-محمد نذیر پوهنوال داد  .2

 ماستر از پوهنتون واشنگتن ستیت ایاالت متحده امریکا –پوهنیارلطف الرحمن سعید  .3

 لیسانس پوهنتون کابل  –هللا جاهدی پوهنیاراسد .4

 لیسانس پوهنتون کابل –شهیرمعصومی  پوهیالی محمد .5
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 ( تن عضو کادر علمی 4دیپارتمنت جدید التاسیس تفسیر: )   

 آمردیپارتمنت –شرعیات پوهنتون کابل پوهنځیماستراز -پوهنمل حفیظ هللا حفیظ  .1

 رمصرازپوهنتون االزه ماستر –نعمت هللا شهرانی  پوهاند .2

 دکتورا از کشور عربستان سعودی –پوهندوی دکتور عبد القدوس راجی  .3

 شرعیات پوهنتون کابل پوهنځیلیسانس  –پوهنمل غالم محمد محب  .4
 

 تن عضوکدرعلمی( 13: )دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

 آمردیپارتمنت ،عه اسالمی مدینه عربستان سعودیدکتورا ازجام–الباری حمیدی پوهندوی دکتورعبد .1

 درپایان تهیه این نوشته وفات نمودنـد(.) پوهنتون االزهرمصر ماستراز–سیدعمرمنیب وهاندپ .2

  ماسترازپوهنتون االزهرمصر –پوهنوال عبدالجلیل یوسفی  .3

  لیسانس ازپوهنتون کابل -پوهندوی خلیل هللا مهمند  .4

 لیسانس پوهنتون کابل –پوهنمل غالم مصطفی نخبه  .5

 انس پوهنتون کابللیس –الفتاح راسخ  پوهنمل عبد .6

 لیسانس پوهنتون کابل –سلیم سلیم  پوهنیارمحمد .7

 لیسانس پوهنتون دعوت وجهاد –پوهنیارخلیل احمد خنجانی  .8

 لیسانس پوهنتون کابل  –البشیرفضلی  پوهنیارعبد .9

  لیسانس پوهنتون دعوت وجهاد  –اسدهللا الهاشمی  پوهنیارسید .11

 لیسانس پوهنتون کابل –پوهنیارسلیمان  .11

 لیسانس پوهنتون کابل –الصمدکرامت  ارعبدپوهنی .12

 لیسانس پوهنتون کابل –البصیرفرید  پوهیالی عبد .13

 

 ( تن عضوکدرعلمی11دیپارتمنت فقه واصول فقه : )

 پوهنمل دکـتورفضل الرحیم بصیرت دکـتوراه ازجامعه ملک فهـد / آمـردیـپارتمنت. .1

 شورای عالی ستره محکمه می باشد(.)فعالً عضوررـماسترازپوهنتون االزهزـالعزی عبد دـپوهان .2

 / رئیس فاکـولـته .ماسترازپوهنتون االزهرمصر –دوی دین محمد گران ـنـپوه .3

 )اکـنون تـقاعـد کـرده است(.ازپوهنتون االزهرمصرماستر -الرازق وردگ پوهنمل عبد .4

 ازپوهنتون االزهرمصر دکتور –ایازنیازی  پوهنمل دکتورمحمد .5

 دکتورا ازجامعه ام درمان سودان –واری پوهنمل دکتورمحمدعالم شین .6

 لیسانس پوهنتون کابل –عنایت هللا شاداب  پوهنمل سید .7

 لیسانس پوهنتون کابل –حسین خیل  پوهنمل نیازمحمد .8
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 لیسانس پوهنتون کابل –پوهنیارعنایت هللا بلیغ  .9

 لیسانس ازپوهنتون االزهرمصر –پوهنیارشیرمقصود حیدری  .11

 سانس پوهنتون کابللی -القادرنایل  پوهنیارعبد .11

 لیسانس پوهنتون کابل –وراحمد غزنوی ـفـغپوهنیار .12

 

 ( تن عضوکدرعلمی 51دیپارتمنت ثقافت اسالمی : )

 آمردیپارتمنت –دکتورا ازپوهنتون قاهره مصر  –پوهندوی دکتورعبدهللا نورعباد  .1

  های کشور سودانپوهنتونزیكي اماستر  - پوهندوی محمد نظیف  .2

 ماسترازپوهنتون دعوت وجهاد پاکستان  –هاشمی ابوبکر پوهنمل سید .3

 لیسانس ازپوهنتون الفتح لیبیا  –الظاهرداعی  پوهنمل عبد .4

 لیسانس پوهنتون کابل –دانش  پوهنیاراحمد ضیا .5

 لیسانس پوهنتون کابل –پوهنیارگل احمد  .6

 ماستر پوهنتون اسالم آباد پاکستان –پوهنیارعبدالجلیل فقیه  .7

  لیسانس پوهنتون دعوت وجهاد  – الناصرنصرت پوهیالی عبد .8

 لیسانس پوهنتون کابل -شریف عمرزی  پوهیالی محمد .9

 المتین دکتورای پوهنتون ام القری مکه معظمه  پوهنمل دکتورعبد  .11

 پوهنمل دکتورگالجان دکتورای جامعة االزهرمصر  .11

 دکتورا ازعربستان سعودیحقیار نامزد پوهنمل دکتور عبد هللا   .12

 لیسانس پوهنتون کابل -وف راسخ معر پوهیالی محمد  .13

 لیسانس پوهنتون کابل -نسیم  پوهیالی محمد  .14

 .لیسانس پوهنتون دعوت وجهاد -ساجداسدهللا پوهیالی   .15

حفظ  با العزیز( دوتن آنان )پوهاند شهرانی وپوهاندعبد پوهنحی قابل تذکراست که ازمیان استادان

 .اندحقوق کدرعلمی درخارج ازپوهنتون کابل مصروف خدمت 
 

  :سنجی آموزشینیاز

براساس تفاهـم میان جهات وارگان های دولـتی وغیـردولـتی آتی الــذکـروتشخیص دقیق نیازمندی 

آنها بحیث ساحات جــذب فارغان فاکـولـته شرعـیات، این سنـد )کـریکـولـم درسی، مفــردات مربوط به 

ب گردیـده است. برخی ازجهات وارگانهای آن( توسط کـمیته موظـف درپوهـنحـی شرعیات تهـیه وتـرتی

 اشاره شـده ازیـن قــراراست:

 .)نظام قضائی کـشور)در رأس ستره محکمه 
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 .حارنـوالی وادارات مـربوطه آن 

 .)وزارت عــدلیه )ریاست تـقـنیـن 

 .)وزارت معارف )بخـش تعلیمات اسالمی/بخـش تعلیمات علوم دینی درمکاتـب عمومی 

 خله )بخـش پـولیس عــدلی(.وزارت محـترم اموردا 

 .انجـمـن وکالی مــدافـع 

 حقوقی. -د به متخصصان ومشاوران بخـش های فـقهیایـرادارات دولـتی وخصوصی نیازمنس 

بایـد گـفـت دریکی ازمـراحل کاری کمیته تجـدیـد نظربـرپروگـرام درسی پـوهـنحـی شرعیات، 

حاوی سواالت مشخص ودقیق، خـدمت مقامات  مسوده کـریکـولـم منـدرج این سنـد ضم پرسشـنامه

ادارات فـوق الــذکـرارسال گــردیده ونظریات ایشان نیـزدرزمینه اخــذ، جمع بنـدی ونهایةً مورد 

استـفاده قـرارداده شد که سبب غـنامنـدی هـرچه بیشترمسوده مورد نظرگـردیده وباعـث شد تا کریکـولم 

معه امروزی افـغانستان مبـتـنی وعـیارگــردد. همچـنان دربرخی دردست داشته، برواقعیتهای عـینی جا

ازمـراحل کاری عـنـد الموقع نماینـدهای ارگانهای یاد شـده به مجلس کمیته خواسته شـده ودیـدگاه آنان 

 شنیـده می شــد که این امـرنیـزدرراستای رسیـدن به هــدف متوقع بسیارمفیـد وممـد واقع گـردد. 

هـ ش( آماده گـردیـده وبعـد ازاجازه  1389سوده اولیه کـریکـولـم متـوقع، درسال )تا اینکه م

رسمی مقام محترم ریاست پوهـنـتون کابل مرحله تطبیق آن آغازگـردیـد. بایـد گـفـت براساس تـقاضای 

ن مـقام محترم ستره محکمه کـشور، یک کاپی این کـریکـولـم به دفـترآن مقام وبخـش ستاژ قضائی آ

 ارسال گـردیـده ودرساحه مربوطه مورد تـأیـیـد آنان نیـزقــرارگـرفــته است.

همچـنان قابل یاد آوریست که جهت تکمیل کارمسوده اولی کـریکـولـم درسی فاکـولـته شرعیات 

های پـوهـنحـی های شرعیات کـشور  وتـدقیق مزیـد برآن سه بارجلسه رسمی میان رؤسا ونماینـده

رشهـرهـرات دهـ ش  1391درجـدی گـردیـده ونهایةً درجلسه سوم آن که ات دائـردرکابل وهـر

برگـزار گـردیـده بـود به تصویب همه اعضاء رسیـده ونهایةً این کـریکـولـم با مفـردات مـربوطه 

وبرخی ضمائم آن چاپ گـردیده ودر دستـرس همه فاکـولـته های شرعیات قـرارداده شـده است که 

 بی سابقه وبی ماننـد می باشـد.)به سطح موسسات اکادمک کشور( کار درنوع خـود

 

 اهداف آموزشی: 

هدف خاص بوده که همانا تربیه کادر آگاه، ماهر ا شرعیات دارای مرام و پوهنځیچنانچه قبالً اشاره شد 

لی، شرعیات در سیستم عد پوهنځیوخدمت گذار برای مردم وجامعه میباشد. کادرهای تربیه شده توسط 

برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی واجتماعی کار  مصروف خدمت گردیده وعمالقضایی ومعارف کشور 

 را در حد امکان تحقق می بخشند.  پوهنځیمینمایند ومرام 
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( 363( والیت و)33واین یک سند بسیار موثق است که گفته شود: ممکن هیچ محکمه فعالی ازمحاکم )

شرعیات مصروف خدمت به محل، منطقه وجامعه نباشد  پوهنځیدرآن فارغ ولسوالی کشور وجود ندارد که 

 در حارنوالی ها، مدارس دینی ومکاتب عمومی کشور. پوهنځیوهمین طوراست کار فارغان این 

 

 به اهداف ذیل نائل آیند: های مختلف پوهنحیتوقع برده میشود فارغان رشته  

 نین مکتوبه کشور.فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسالمی و قوا 

 دارس، مکاتب ـمـده درامربهبود تدریس درعملی  به دست آماستفاده از تجارب نظری و

 موسسات تحصیالت عالی کشور.و

 .استفاده از تجارب نظری و عملی  به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضایی کشور 

 ذه کشور.ـقوانین نافمی وات مختلف درپرتوشریعت اسالمقائسه موضوعکسب توانایی مقارنه و 

  کسب توانایی تحلیل و تفسیر درست مسائل در شریعت اسالمی و تحلیل و تفسیر معقول

 نصوص قانونی.

 .کسب مهارتهای عملی در عرصه قضاء و سارنوالی 

 .کسب مهارت در تسوید قوانین جدید 
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 پـوهـنـتـون کابـل

 پـوهـنـحی شـرعـیات

 

 

 

 

 رسی پوهـنحـی شـرعـیاتپـروگـرام د

 هـ ش 1381مصوب سال : 

 تهیه شـده براساس سیستم کـریـدت

 

 

 

 

 

 هـ ش 1381
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه فـقـه وقانـون

  )اول(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 یـدتکـر

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 111 ( الهیات 1عــقایـد )  1

 12 36 48 3 تخصصي 112 )جزء اول( تفسیر آیات احكام 2

 12 36 48 3 تخصصي 113 ( احوال شخصیه1) فقه  3

 8 24 32 2 اساسي 114 علوم القرآن(قـرآن شناسی ) 4

 8 24 32 2 اساسي 115 یه وسلمصلی هللا علسیرت النبی  5

 8 24 32 2 اساسي 116 تاریخ التشریع االسالمي 6

 4 12 16 1 اساسي 117 مبا دي حقوق 7

 8 24 32 2 اختیاری 118 ( قـدیم1منطق ) 8

 8 24 32 2 اختیاری 119 (صرف ونحـو)( قواعـد  1عـربي ) 9

 12 22 32 2 اساسي 121 انگلیسی 11

 84 238 321 21 مجـمـوعـه                     

 

  )دوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 221 ( نبوات2عــقاید ) 1

 12 36 48 3 تخصصي 222 )احادیث بیوع(حدیث احکام  2

 12 36 48 3 تخصصي 223 ( احوال شخصیه2فقه ) 3

 8 24 32 2 اساسي 224 (1اصول  فقه ) 4

 8 24 32 2 اساسي 225 عـلوم الحـــدیث  5

 4 12 16 1 اساسي 226 مبادي اقـتـصاد 6

 8 24 32 2 اساسي 227 حقوق اساسی 7

 8 24 32 2 اختیاري 228 ( جـدیـد2منطق ) 8

 8 24 32 2 اختیاري 229 (صرف ونحـو( قـواعـد )2عـربی ) 9

 12 22 32 2 اساسي 231 انگلیسی 11

 84 238 321 21 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه فـقـه وقانـون

  )سوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 یـدیتهاکرد
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 331 ( سمعیات3عــقاید ) 1

 12 36 48 3 تخصصی 332 تفسیر آیات احکام )جزء دوم( 2

 12 36 48 3 تخصصی 333 ( معامالت3فقه ) 3

 8 24 32 2 اساسي 334 (3اصول فقه ) 4

 4 12 16 1 اساسی 335 تاریخ معاصرافغانستان 5

 8 24 32 2 اساسی 336 ل عـمومیحقوق بین المل 6

 8 24 32 2 تخصصی 337 (1نظریة االلـتـزام  ) 7

 8 24 32 2 اختیاری 338 ( قـواعـد )صرف ونحـو(3عـربی ) 8

 8 24 32 2 اختیاری 339 عـلـم البالغـت 9

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

 )چـهارم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 441 ) رهــن الی وصایا( ث احکامـدیـح 1

 12 36 48 3 تخصصی 441 معامالت  (4) فقه 2

 8 24 32 2 اساسي 442 (3اصول فقه ) 3

 8 24 32 2 اساسی 443 نـظام مالی اسالم 4

 8 24 32 2 اساسی 444 خـصوصیحقوق بین الملل  5

 8 24 32 2 اساسی 445 مـقارنة االدیان 6

7 
 ( قـواعـد4ـربی )ع

 )صرف ونحـو(
 8 24 32 2 اختیاری 446

 8 24 32 2 اختیاری 447 عـلـم البالغـت 8

 64 192 256 16 مجـمـوعـه                     
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 بلپـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کا

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه فـقـه وقانـون

  )پنجـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 548 )جزء سوم( یات احکامآتفسیر  1

 12 36 48 3 تخصصی 549 ویـ( دع5قه )ـف 2

 8 24 32 2 اساسي 551 (4قه )اصول ف 3

 8 24 32 2 تخصصی 551 نظـریة الملکـیة 4

 8 24 32 2 اختیاری 552 ـقه المـقارنف 5

 8 24 32 2 اختیاري 553 حقوق جـزای بین المللی 6

 8 24 32 2 تخصصی 554 نظام قضائی اسالم 7

 12 36 48 3 اساسي 555 دنیـقانون متحلیل فـقهي  8

 / / / / کارعملی بعـد از وقــت یتمثیل اتکمامح 9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     

 

  )ششم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 656 )نکاح الی رضاع( حدیث احکام 1

 12 36 48 3 تخصصی 657 ویــ( دع6ه )ـقــف 2

 8 24 32 2 اساسي 658 اصول فـقـه 3

 8 24 32 2 اساسی 659 ءـآتــد افــواعـق 4

 8 24 32 2 اختیاری 661 تهاـحقوق تجارت وشرک 5

 8 24 32 2 تخصصی 661 عـلــم المـیـراث 6

 8 24 32 2 اساسی 662  عـمومي اسالم زایـحقوق ج 7

 8 24 32 2 اختیاری 663 یژوـریمینولـک 8

 / / / / کارعملی بعـد از وقــت  تمثیلی اتکمامح 9

 64 292 256 16 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه فـقـه وقانـون

  )هـفـتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصص 764 )جزء چهارم( تفسیر آیات احکام 1

 12 36 48 3 تخصصی 765 نایاتـج (7قه )ــف 2

 8 24 32 2 اساسي 766 اصول فقه 3

 8 24 32 2 اساسی 767 المــاس نـظام سیاسی 4

 12 36 48 3 تخصصی 768 حکامومجلة اال  یقهـد کلیه فـقواع 5

 8 24 32 2 اختیاری 769 مینات اجتماعیأوت حقوق کار 6

 8 24 32 2 اساسی 771 درفـقه اسالمی  صول محاکمات مدنی ا 7

 8 24 32 2 اختیاری 771 قضایای فـقـهی معاصـر 8

 / / / / کارعملی بعـد از وقــت  )درمحاکم( ضاییـتمرینات ق 9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     

 

 )هـشـتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 872 )احادیث حــدود( حدیث احکام 1

 12 36 48 3 تخصصی 873 نایاتـ( ج8قه )ـف 2

 8 24 32 2 اساسي 874 اصول فـــقـــه 3

 8 24 32 2 اساسی 875  حقوق اداره 4

 8 24 32 2 اختیاری 876 اصول دعـوت وفـن خطابـت 5

6 
   زاییـاصول محاکمات ج

 درفـقه اسالمی
 8 24 32 2 اساسی 877

 8 24 32 2 اختیاری 878 دلیــــطب ع 7

 8 24 32 2 اساسی 879 بحـث وروش تحـقـیق 8

 / / / / کارعملی بعـد از وقــت م()درمحاک ضاییـتمرینات ق 9

 64 192 256 16 مجـمـوعـه                     

 .( کـریـدت141مجموع کـریـدتهای این رشته )
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 انـتـرشیپ:

طبق پروگـرام جـدیـد درسی، برای محصلین رشته فــقـه وقانون فاکـولـته شرعیات، درجـریان 

درنظرگـرفـته شـده است که هـم اکـنون این برنامه با موفـقیت  سمسترهای پنجـم وششم برنامه محاکـم تمثیلی

درداخل فاکـولـته به راه انـداخته میشود وقضات محترم محاکـم دراین عـرصه با اداره ومحصلین شـرعیات 

همکاری الزم می نماینـد. بایـد گـفـت که برای این برنامه هـم اکـنون درپوهنحی شرعیات اطاق خاصی با 

 وامکانات بسیارخوب آماده بوده ودرخـدمت محصلین وقضات قــــرار دارد. تجهیزات

همچـنان برای محصلین رشته فـوق الـذکـردرسال اخـیروطی سمسترهای هـفـتم وهـشتم پـروگـرام 

مشاهـدات محاکـم درنظرگـرفـته شـده است که براساس آن محصالن محترم به همکاری استادان مربوطه به 

ـونگی ـرفـته وچگ، حارنـوالی ها، بخـشهای تـقـنیـن وزارت عـدلیه وبخـشهای مربوطه دیگـرفـلـمحاکـم مخت

بازدیـد ازکاربـرخی  وزنـد.عملی آنان می آموازتجـارب ـزدیک مشاهـده ضات را ازنـکارمحاکـم واجـراات ق

پـوهـنحی می باشـد  ازکمسیونهای پارلمان نیـزبخـشی ازساحات مشاهـداتی وفعالیتهای عـملی محصالن این

 که بمنظـورآموزش روشهای عملی کارتقـنین )قانـونگـذاری وقانونسازی( درکـشوردرنظرگـرفـته شده است.
 

 روش تـدریس وآمـوزش: 

روش تـدریس وآمـوزش درپـوهـنحـی شرعـیات طوری درنظرگـرفـته شـده است که درواقع از  

ـد محصل محـوری( استـفاده می شود. این بدان جهت است هـردو روش )قــدیـم استاد محـوری وروش جــدی

که درین فاکـولـته براساس اصول شریعت اسالمی قسمت اعـظم ازمعلـومات ازنوع منقـوالت بوده وبایـد 

بگـونه استاد محوری به شاگـران منـتقـل گــردد. وچـون بخـش مهـم دیگــر معلـومات ازنوع معلـومات 

باشـد، بـناًء روش شاگـرد محـوری نیـزدرسیستم تدریس این فاکـولـته نـقـش وجایگاه عـقـلی یامعقـوالت می 

 خاص دارد.
 

 : شیوه های ارزیابی

شیوه ارزیابی معلـومات ومهارت های محصالن درین فاکـولـته تا حـدی طبق معمول درتمام  

ی های صنفی، امتحان وسط فاکـولته های علـوم اجـتماعی بـوده که عمدةً ازطریق کارخانگی، سهمگیـر

سمستر وامتحان نهائی اجـراء میشود. عالوةً دربسیاری ازمضامین به محصالن محترم کارهای تحقیقی 

ساحوی ومیـدانی داده میشود تا روی مسائل وموضوعات مختلف اجتماعی مطرح درجامعه تحقیق نموده 

 مهمی را به همراه داشته است.وروشهای عملی تحقیق را بیامـوزنـد که تا اکـنون نتایج بسیار

 

 با احـتـرام
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمی )ذکـور(

 )اول(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

1 
 

 12 36 48 3 تخصصي 181 )الـهـیـات( 1عـقایـد

 12 36 48 3 تخصصي 181 تفسیر 2

 12 36 48 3 تخصصي 182 حــدیث 3

 12 36 48 3 تخصصي 183 فــقـه )االحـوال الشخصیة( 4

 8 24 32 2 اساسي 184 قـرآن شناسی )علوم القرآن( 5

 4 12 16 1 اساسي 185 تاریخ التشریع االسالمی 6

 4 12 16 1 اساسي 186 (1الحــدیـث ) علـوم 7

 4 12 16 1 اختیاری 187 عــربی )صرف ونحـو( 8

 4 12 16 1 اختیاری 188 منطـق )قــدیـم( 9

 4 12 16 1 اساسی 189 انگلیسی 11

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

 )دوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 دتعـدا

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

1 
 

 12 36 48 3 تخصصی 291 )نـبــوات(  2عــقاید 

 12 36 48 3 تخصصی 291 تفسیر 2

 12 36 48 3 تخصصی 292 حــدیث 3

 12 36 48 3 تخصصی 293 فــقه )احـوال شخصیه( 4

 4 12 16 1 اساسی 294 (2عـلـوم الحـدیث ) 5

 8 24 32 2 اساسي 295 (1اصول فــقه ) 6

 4 12 16 1 اساسی 296 مـبادی حـقوق 7

 4 12 16 1 اختیاری 297 عــربی )صرف ونحـو( 8

 4 12 16 1 اختیاری 298 منطـق )جـدیـد( 9

 4 12 16 1 اساسی 299 انگلیسی 11

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     
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 پوهـنـتون کابل پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمی )ذکـور(

 )سوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

1 
 

 12 36 48 3 تخصصي 3111 )ســمـعـیات( 3عــقاید 

 12 36 48 3 تخصصي 3111 تفسیر 2

 12 36 48 3 تخصصي 3112 حــدیث 3

 12 36 48 3 تخصصي 3113 فـــقه )معامالت( 4

 8 24 32 2 اساسي 3114 (2اصول فــقه ) 5

 4 12 16 1 اساسي 3115 حقوق اساسی 6

 4 12 16 1 اساسي 3116 صلی هللا علیه وسلم سیرت النبی 7

 4 12 16 1 اختیاری 3117 عــربی )صرف ونحــو( 8

 4 12 16 1 اساسی 3118 معاصر تاریخ 9

 4 12 16 1 اختیاری 3119 بـالغــت 11

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

 )چهارم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 4111 )فـرق کــالمی(  4عــقایـد  1

 12 36 48 3 تخصصي 4111 تفسیر 2

 12 36 48 3 تخصصي 4112 حـــدیث 3

 12 36 48 3 تخصصي 4113 فـــقه 4

 8 24 32 2 اساسي 4114 اصول فــقه 5

 4 12 16 1 اساسي 4115 تاریخ ومبادی فلسفه 6

 8 24 32 2 اساسي 4116 نظریة االلـتـزام 7

 4 12 16 1 تیاریاخ 4117 عــربی )صرف ونحــو( 8

 4 12 16 1 اختیاری 4118 بـالغــت 9

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1392به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمی )ذکـور(

  )پنجـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 5119 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 5121 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 5121 فـــقه 3

 8 24 32 2 اساسي 5122 اصول فـــقه  4

 8 24 32 2 اختیاری 5123 فــلسفه اسالمی 5

 8 24 32 2 اساسي 5124 حقوق بین الملل عمومی 6

 8 24 32 2 تخصصی 5125 مـیـراث 7

 8 24 32 2 اختیاري 5126 نظام مالی دراسالم 8

 / / / / کار عملی / بعـد از وقـت محاكمات تمثیلي  9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     

 

  )ششم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 یـدتکـر

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 6127 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصي 6128 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصي 6129  فـــقه 3

 8 24 32 2 اساسي 6131 اصول فـــقه 4

 8 24 32 2 اختیاری 6131 فلسفه اسالمی 5

 8 24 32 2 اساسی 6132 قواعــد کلیه فـقـهی 6

 8 24 32 2 اساسی 6133 تاریخ تمــدن اسالم 7

 8 24 32 2 اساسی 6134 حقوق اداره 8

 8 24 32 2 اختیاری 6135 كـریمـنولـوژی  9

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت محاکمات تمثیلی 11

 76 228 314 19 مجـمـوعـه                     
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 ـتون کابلپـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـن

 هـ ش 1392به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمی )ذکـور(

  )هـفـتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 7136 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 7137 حـــدیـث 2

 12 36 48 3 تخصصی 7138 ات(فـــقه )جـنای 3

 8 24 32 2 اساسي 7139 اصول فــقه 4

 8 24 32 2 اساسی 7141 مقارنة االدیان  5

6 
درفـقه اصول محاکـمات )مـدنی وجـزای( 

 اسالمی
 8 24 32 2 اساسي 7141

 8 24 32 2 اختیاری 7142 حـقـوق جـزای اسالم 7

 8 24 32 2 اختیای 7143 نظـریة الملکـیة 8

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت تمرینات )درادارات مربوطه( 9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     

 

  )هـشـتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 8144 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 8145 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 8146 فـــقه )جـنایات( 3

 8 24 32 2 اساسی 8147 نـظام سیاسی اســـالم 4

 8 24 32 2 اساسی 8148 قـــواعـــد افـتآء  5

 8 24 32 2 اساسی 8149 اصول دعـوت وفـن خطابت 6

 4 12 16 1 اختیاری 8151 طــب عـــدلی   7

 4 12 16 1 اختیاری 8151 روانـشـناسی 8

 8 24 32 2 اساسی 8152 بحـث وروش تحـقـیق 9

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت تمرینات  )درادارات مربوطه( 11

 72  288 18 مجـمـوعـه                     

 ( كـریـدت.143مجموع كـریـدتهای این رشتـه )
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 انـتـرشیپ:

ن رشته تعلیمات اسالمی فاکـولـته شرعیات، درجـریان طبق پروگـرام جـدیـد درسی، برای محصلی

سمسترهای پنجـم وششم بـرنامه محاکـم تمثیلی درنظرگـرفـته شـده است که هـم اکـنون این برنامه با موفـقـیت 

درداخل فاکـولـته به راه انـداخته میشود وقضات محترم محاکـم دراین عـرصه با اداره ومحصلین شـرعیات 

می نماینـد. بایـد گـفـت که برای این برنامه هـم اکـنون درپوهنحی شرعیات اطاق خاصی با  همکاری الزم

 تجهیزات وامکانات بسیارخوب آماده بوده ودرخـدمت محصلین وقضات قــــرار دارد.

همچـنان ازینکه این رشته اساساً بهـدف تربیه کـدرهای تعلیمی وتربیتی برای معارف کـشور 

ینی( درنظرگـرفـته شده است، بناًء برای محصلین این رشته درسال اخیروطی سمسترهای )دربخـش علـوم د

هـفـتم وهـشتم پروگـرام مشاهـدات ازمـراکـزتعلیمی )مکاتب، لیسه ها ومـدارس دینی( وزارت معارف 

ده درنظرگـرفـته شـده است که براساس آن محصالن محترم به همکاری استادان مربوطه به ادارات یاد شـ

رفـته وعمالً درپـروسه آموزش سهم میگـرنـد وکارمعلمان محترم وچگـونگی عملکـرد وبرخـورد آنان را 

ازنـزد مشاهـده واز تجارب آنان می آموزنـد که این روش درگـذشته ها نیـزمیان فاکـولـته شرعـیات و 

 وزارت محترم معارف بوده است.
 

 روش تـدریس وآمـوزش: 

ش درپـوهـنحـی شرعـیات طوری درنظرگـرفـته شـده است که درواقع از روش تـدریس وآمـوز 

هـردو روش )قــدیـم استاد محـوری وروش جــدیـد محصل محـوری( استـفاده می شود. این بدان جهت است 

که درین فاکـولـته براساس اصول شریعت اسالمی قسمت اعـظم ازمعلـومات ازنوع منقـوالت بوده وبایـد 

اد محوری به شاگـران منـتقـل گــردد. وچـون بخـش مهـم دیگــر معلـومات ازنوع معلـومات بگـونه است

عـقـلی یامعقـوالت می باشـد، بـناًء روش شاگـرد محـوری نیـزدرسیستم تدریس این فاکـولـته نـقـش وجایگاه 

 خاص دارد.
 

 : شیوه های ارزیابی

ن فاکـولـته تا حـدی طبق معمول درتمام شیوه ارزیابی معلـومات ومهارت های محصالن دری 

فاکـولته های علـوم اجـتماعی بـوده که عمدةً ازطریق کارخانگی، سهمگیـری های صنفی، امتحان وسط 

سمستر وامتحان نهائی اجـراء میشود. عالوةً دربسیاری ازمضامین به محصالن محترم کارهای تحقیقی 

موضوعات مختلف اجتماعی مطرح درجامعه تحقیق نموده ساحوی ومیـدانی داده میشود تا روی مسائل و

 وروشهای عملی تحقیق را بیامـوزنـد که تا اکـنون نتایج بسیارمهمی را به همراه داشته است.
 

 با احـتـرام
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1312به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمي )نسوان(

  )اول(ستـر: سم

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصي 1153 عــقایـد 1

 12 36 48 3 تخصصي 1154 تفسیر 2

 8 24 32 2 اساسي 1155 قــرآنشناسی )علوم القـرآن( 3

 8 24 32 2 اساسي 1156 (1اصول حـــدیث ) 4

 8 24 32 2 اساسي 1157 مبادی فـــقـه 5

 12 36 48 3 تخصصي 1158 )عـبادات(    1فــقـه :  6

 4 12 16 1 اختیاری 1159 سیرت النبی صلی هللا علیه وسلم 7

 8 24 32 2 اساسی 1161 عـــربی )صــرف ونحو( 8

 4 12 16 1 اختیاری 1161 منطق )قـــدیـم( 9

 6 11 16 1 اساسی 1162 انگلیسی   11

 78 226 314 19 مجـمـوعـه                     

 

  )دوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 2163 عــقایـد 1

 12 36 48 3 تخصصی 2164 تفسیر 2

 12 36 48 3 تخصصی 2165 حـــدیث  3

 12 36 48 3 تخصصی 2166 )عبادات( 2فــقه :  4

 8 24 32 2 اساسی 2167 (2اصول حـدیث ) 5

 4 12 16 1 اختیاری 2168 مبادی حقوق    6

 4 12 16 1 اساسی 2169 تاریخ تمــدن اسالم 7

 8 24 32 2 اساسی 2171 عـربی )صرف ونحو( 8

 4 12 16 1 اختیاری 2171 منطق )جــدید( 9

 6 11 16 1 اساسی 2172 گلیسیان 11

 78 226 314 19 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1392به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمي )نسوان(

  )سوم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 3173 عــقایــد 1

 12 36 48 3 تخصصی 3174 تفسیر  2

 12 36 48 3 تخصصی 3175 حــدیث  3

 12 36 48 3 تخصصی 3176 (احوال شخصی) 3فــقه :  4

 8 24 32 2 اساسی 3177 مــقارنة االدیان  5

 4 12 16 1 اختیاری 3178 حقوق اساسی 6

 4 12 16 1 اختیاری 3179 روانشناسی 7

 8 24 32 2 اساسی 3181 عــری )صرف ونحـو( 8

 4 12 16 1 اساسی 3181 تاریخ معاصرافغانستان 9

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

  )چهارم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 اکردیـدیته
 لکچـر

 بحـث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 4182 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 4183 حــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 4184 (احوال شخصی) 4فـقه :  3

 8 24 32 2 اساسی 4185 نظام مالی اسالم 4

 8 24 32 2 اساسی 4186 تاریخ ومبادی فلسفه 5

 8 24 32 2 اختیاری 4187 حقوق بین الملل عمومی 6

 8 24 32 2 اختیاری 4188 فلسفه اســــالمی 7

 8 24 32 2 اساسی 4189 عــربی )صرف ونحـو( 8

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1392به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمي )نسوان(

  )پنجـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 
 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 5191 تفسیـر 1

 12 36 48 3 تخصصی 5191 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 5192 )دعـوی و وسائل اثبات(  5فــقه :  3

 12 36 48 3 اساسي 5193 1اصول فــقه  4

 8 24 32 2 اساسی 5194 معامالت تجارتی درفـقه اسالمی 5

 8 24 32 2 اختیاری 5195 حـقـوق اداره 6

 8 24 32 2 اختیاری 5196 فـلسفه اسالمـی 7

 8 24 32 2 اساسی 5197 عــربی )بـالغــت( 8

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت محاكمات تمثیلي 9

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

  )ششم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 6198 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 6199 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 6211 )دعـــوی و وسائل اثبات(  6فــقـه :  3

 8 24 32 2 اساسي 6211 2 اصول فــقه 4

 8 24 32 2 تخصصی 6212 میـراث 5

 8 24 32 2 اختیاری 6213 معامالت تجارتی درفـقـه اسالمی 6

 8 24 32 2 اختیاری 6214 کــریمنـولـوژی 7

 8 24 32 2 اساسی 6215 عـربی )بـالغـت( 8

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت   تمثیلي اتماکـمح 9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     
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 پـالن درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون کابل

 هـ ش 1392به سیستم کـردیـدت / 

 رشتـه تعلیمات اسالمي )نسوان(

  )هـفـتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 

 مضمون
 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 کردیـدیتها
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 7216 یرتفس 1

 12 36 48 3 تخصصی 7217 حــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 7218 )جنایات( 7فـــقه :  3

 12 36 48 3 تخصصی 7219 3اصول فــقه   4

 4 12 16 1 اختیاری 7211 نظام سیاسی اسالم 5

 8 24 32 2 اساسی 7211 نظریة االلـتـزام 6

 4 12 16 1 اختیاری 7212 اصول محاکمات درفـقه اسالمی 7

 12 36 48 3 اساسی 7213 عـــربی )مــحاوره( 8

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت درادارات مربوطهتمرینات  9

 72 216 288 18 مجـمـوعـه                     

 

  )هـشتـم(سمستـر: 

ره
ما
ش

 
 مضمون

 کـود نمبر

IL 

 نوعیت

 مضمون

 تعـداد

 کـریـدت

 مجموع

 اکردیـدیته
 لکچـر

 بحث

 وسمینار

 12 36 48 3 تخصصی 8214 تفسیر 1

 12 36 48 3 تخصصی 8215 حـــدیث 2

 12 36 48 3 تخصصی 8216 )جنایات( 8فـقه :  3

 8 24 32 2 اساسي 8217 4اصول فــقه   4

 8 24 32 2 اختیاری 8218 حقوق جـزای عمومی اسالم 5

 8 24 32 2 اختیاری 8219 نظـریة الملکـیة  6

 8 24 32 2 اساسی 8221 قـواعــد کلیه فـقهی 7

 8 24 32 2 اساسی 8221 بحـث وروش تحـقیق 8

 / / / / کارعملی/ بعـد از وقـت تمرینات )درادارات مربوطه( 9

 68 214 272 17 مجـمـوعـه                     

 ( کـریـدت.143مجـمـوع كـریـدتهای این رشـته : )
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 انـتـرشیپ:

وگـرام جـدیـد درسی، برای محصلین رشته تعلیمات اسالمی فاکـولـته شرعیات، درجـریان طبق پر

سمسترهای پنجـم وششم بـرنامه محاکـم تمثیلی درنظرگـرفـته شـده است که هـم اکـنون این برنامه با موفـقـیت 

ره ومحصلین شـرعیات درداخل فاکـولـته به راه انـداخته میشود وقضات محترم محاکـم دراین عـرصه با ادا

همکاری الزم می نماینـد. بایـد گـفـت که برای این برنامه هـم اکـنون درپوهنحی شرعیات اطاق خاصی با 

 تجهیزات وامکانات بسیارخوب آماده بوده ودرخـدمت محصلین وقضات قــــرار دارد.

ای معارف کـشور همچـنان ازینکه این رشته اساساً بهـدف تربیه کـدرهای تعلیمی وتربیتی بر

)دربخـش علـوم دینی( درنظرگـرفـته شده است، بناًء برای محصلین این رشته درسال اخیروطی سمسترهای 

هـفـتم وهـشتم پروگـرام مشاهـدات ازمـراکـزتعلیمی )مکاتب، لیسه ها ومـدارس دینی( وزارت معارف 

ستادان مربوطه به ادارات یاد شـده درنظرگـرفـته شـده است که براساس آن محصالن محترم به همکاری ا

رفـته وعمالً درپـروسه آموزش سهم میگـرنـد وکارمعلمان محترم وچگـونگی عملکـرد وبرخـورد آنان را 

ازنـزد مشاهـده واز تجارب آنان می آموزنـد که این روش درگـذشته ها نیـزمیان فاکـولـته شرعـیات و 

 وزارت محترم معارف بوده است.
 

 س وآمـوزش: روش تـدری

روش تـدریس وآمـوزش درپـوهـنحـی شرعـیات طوری درنظرگـرفـته شـده است که درواقع از  

هـردو روش )قــدیـم استاد محـوری وروش جــدیـد محصل محـوری( استـفاده می شود. این بدان جهت است 

نقـوالت بوده وبایـد که درین فاکـولـته براساس اصول شریعت اسالمی قسمت اعـظم ازمعلـومات ازنوع م

بگـونه استاد محوری به شاگـران منـتقـل گــردد. وچـون بخـش مهـم دیگــر معلـومات ازنوع معلـومات 

عـقـلی یامعقـوالت می باشـد، بـناًء روش شاگـرد محـوری نیـزدرسیستم تدریس این فاکـولـته نـقـش وجایگاه 

 خاص دارد.
 

 : شیوه های ارزیابی

معلـومات ومهارت های محصالن درین فاکـولـته تا حـدی طبق معمول درتمام شیوه ارزیابی  

فاکـولته های علـوم اجـتماعی بـوده که عمدةً ازطریق کارخانگی، سهمگیـری های صنفی، امتحان وسط 

سمستر وامتحان نهائی اجـراء میشود. عالوةً دربسیاری ازمضامین به محصالن محترم کارهای تحقیقی 

دانی داده میشود تا روی مسائل وموضوعات مختلف اجتماعی مطرح درجامعه تحقیق نموده ساحوی ومیـ

 وروشهای عملی تحقیق را بیامـوزنـد که تا اکـنون نتایج بسیارمهمی را به همراه داشته است.
 

 با احـتـرام
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 پـوهـنـتـون کابـل

 پـوهـنـحی شـرعـیات

 

 

 

 

 

 مفـردات درسی رشته های سه گانه

 وقانون/تعلیمات اسالمی پسران ونسوان()فـقه 

 

 

 (117 – 32:  )ص  . مفـردات مضامین مربوط دیپارتمنت فـقه واصول فـقه1

 (131 –118)ص:  . مفـردات مضامین مـربوط دیپارتمنت تعلیمات اسالمی2

 (173 –131: )ص . مفـردات مضامین مـربوط دیپارتمنت عـقـیـده وفلسفه3

 

 

 

 هـ ش 1381مصوب سال 
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 ل(ـوق فامیـقـح) هصیـوال شخـاحفــقـه مضمون درسی  رداتـــمف

 رشته های فقه وقانون، تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات اسالمی نسوان

   
  فـقه احـوال شخصیة )حقوق فامیل( نام مضمون :    .1

 ( 113کود نمبر: ) .2
 كـریدت( 3تعــداد کــردتها درهفته: ) .3

فقه و قانون تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات  های رشتهاول صنف رشته تحصیلی :    .3

 اسالمی نسوان
 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن:  .5
 شناخت  احکام شرعی و قانونی مسایل مربوط به تشکیل وانحالل فامیلاهداف آموزشی:  .6
ازهردو روش مدرس محوری و محصل  شیوه های آموزش و تدریس مضمون: .7

 رت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.محوری بطورتلفیقی استفاده صو
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن :  .8

 کتاب درسی : عربی زبان متن .9
 

 مفردات تفصیلی مضمون:
 

 1      نبذة تاریخیة مختصرة عن التشریع والقضآء فی االسالم

 17      حوال الشخصیة " مقــدمة فی التعـریف بمــدلول کلمة " اال

 22           الـــــزواج : 

 22        المعنی اللغوی والمعنی الشرعی للزواج.

 23          أهمیة عقــد الزواج

 26           حکمة مشروعیته

 29          صفت الــزواج شــرعاً 

 32          الترغیب فی الزواج

 33           الـزواج مقــدمات

 38          ة المعـــرفةطریقــ

 31           الخلوة بالمخطوبة

 31          معاشرة المخطوبة

 32           اختیارالزوجــة

 33         من تجوزخطبتها من النسآء

 37         أثرالخطبة المحــرمة فی العــقــد

 38         قــراء ة الفاتحة والوعــد بالزواج
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 38         زواجأثرالخطبة فی عقــد ال

 39         حکم ماقــدم من المهروالهــدایا

 31         أالختالف فیماقــدم للمخطوبة

 32        هـل یحکم بالتعویض إذافسخت الخطبة

 33           ارکان عقــد الزواج

 37         مایتحقق به االیجاب والقبول

 63         انعقاد الزواج بااللفاظ العامیة

 63         اد الزواج باالشارة أوالکــتابةانعق

 67         شروط عقــد الزواج شرعا  

 67          شروط انعقاد الزواج

 68          مایشترط فی العاقــدین

 68          مایشترط فی المعقود علیه

 69          مایشترط فی صیغة العقــد

 71           العقــد المنجـــز

 72           لمضافالعـقـــد ا

 72           العـقـــد المعـلــــق

 73           زواج الشـــغـار

 79         اقــتران العـقـــد بخیارالشرط

 81          شروط صحة الزواج

 82          مایشترط فی الشاهـــدین

 88           زواج المتعـة

 91        الفـرق بین زواج المتعـة والزواج المؤقـت

 92          شروط نفاذ عـقـــد الزواج

 93         شروط لــزوم عـقــد الزواج

 98     الشروط القانونیة لعـقــدالزواج رسمیاً ولسماع الــدعـوی الزوجیة

 99        مایشترط قانوناً لعـقــدالزواج رسمیاً 

 111                الشروط القانونیة لسماع دعـوی الزوجیة

 117                  ــــکام الزواجأح

 118                النافـــذ حــکم الزواج الصحیح
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  119               ـیـة ) حقوق الزوجة علی زوجها (حقوق الـزوج

 112        حقوق الـزوج علی زوجـته

 116        الحقوق المشترکة بین الزوجین

 118      باطلغیرالصحیح اوالفاســد والحــکم الزواج 

 122         حـکم الزواج الموقوف

 123       المحـرمات من النسآء واسباب تحـریمهـن

 123       النسآء المحـــرمات تحـــریما  مؤبـــدا  

 126       القسم االول : المحــرمات بسبب القــرابة

 131      ذه االنواع االربعـة من النسآءحکمة تحــریم هــ

 133      ثانی : المحــرمات بسبب المصاهــرةالقسم ال

 131       حکمة تحریم المحـرمات بسبب المصاهــرة

 132        حــرمـة المصاهــرة بالــزنی

 137       ث المحــرمات بسبب الــرضاعالقسم الثال

 131         الــرضاع المحـــرم

 133         اخـتالط لبن المـرضـعـة

 137        م بالــرضاعحکمة التحــری

 138         به الـرضاعمایثبت 

 161       النسآء المحـــرمات تحــریما  مؤقــتا  

 161       ن المحـرمات تحـریماً مؤقتاً النوع االول م

 166       النوع الثانی من المحـرمات تحــریماً مؤقتاً 

 169       النوع الثالث من المحـرمات تحـریماً مؤقـتاً 

 173         زواج المـرتـد والمـرتـدة

 173         زواج المسلمة بغیرالمسلم

 177      متبعة فی زواج المسلم بالکتابیةأالجـرا ء ات ال

 178       من یباشرعـقــد الزواج بین المسلم والکتابیة

 182       النوع الرابع من المحـرمات تحریماً مؤقـتاً 

 187       المحـرمین تحـریم الجمع بینحکمة 

 188  )الجمع بین اکثرمن أربع زوجات( النوع الخامس من المحـرمات تحـریماً مؤقـتاً 

 193       حکمة إباحــة تعــدد الزوجات واالقتصارعلی االربع
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 عـراجــــم

 بزرگ  قابل یاد آوریست که چون کتاب " احکام الشریعة االسالمیة فی االحـوال الشخصیة " تألیف عـالم

 متن تعیین شــده درسی برای این مضمون می باشـد، بناء  مطالب تحـریـر مـصـری استاد عمرعبدهللا رح

  شــده هــذا ازهمین کتاب تهیه وتـرتیب شــده اند. 

 .همچنان باید یاد آورشـد که برای رشته نسوان ازکـتاب یاد شـده ومنابع مشابه نوت تهیه میگـردد 
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 وتعلیمات اسالم پسران قانونـقه وفرشته معامالت  مضمون فقه مفردات

 

  الفقه المعامالتنام مضمون : 

 (333کود نمبر: )
 کـریدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 وم فقه و قانوندصنف رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 الت اسالمی در عرصه های تجارت و اقتصادیبیان خصوصیات معاماهداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 محوری بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 عربیالهدایة لإلمام أبی الحسن علی بن أبی بکر المرغیناني"رح" ،  : آن زبان متن وکتاب درسی 

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 تعریف البیع

 أحکام البیع 

 بیع المعاطاة

 آراء الفقهاء حول خیار المجلس

 حکم البیع اآلجل

 حکم بیع الطعام و الحبوب مکایلة و مجازفة 

 بیع صبرة من الطعام مجازفة 

 قیع قطع غنم 

 یع عشرة أذرع ب

 بیع عشرة أسهم 

 ما الذي یدخل في البیع بدون الذکر 

 بیع الثمر علی الشجر 

 بیع الثمار قبل بدو الصالح 

 بیع الثمار و استثناء مقدار معلوم منها 

 باب خیار الشرط 

 دلیل شرعیة خیار الشرط 

 آراء الفقهاء حول مدة خیار الشرط 

 من له الخیار؟ 

 مسقطات خیار الشرط

 ل یورث خیار الشرط؟ ه

 حکم خیار العقد

 حکم خیار التعیین و آراء الفقهاء 

 باب خیار الرؤیة 

 دلیل شرعیة خیار الرویة 
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 آراء الفقهاء حول خیار الرؤیة 

 لمن خیار الرؤیة؟ 

 مسقطات خیار الرؤیة و نظر الوکیل کنظر المؤکل 

 حکم بیع األعمی و شرائه 

 ئب طرق حصول العلم علی المبیع الغا

 هل خیار الرؤیة یورث؟ 

 باب خیار العیب 

 دلیل شرعیة خیار العیب 

 حکمة شرعیة خیار العیب 

 ما هو العیب الذی یوجب الخیار؟ 

 ذکر األمثلة 

 متی یمکن رد المبیع المعیب و متی الیمکن؟ 

 هل یجب الرجوع بالنقصان؟ 

 باب البیع الفاسد

 وه و حکم کل واحد منه تعریف کل من البیع الباطل و الفاسد و المکر

 الفرق بین الباطل و الفاسد 

 و من البیوع المنی عنه

 بیع السمک في الماء، و الطیر في الهواء 

 بیع الحمل 

 بیع المزابنة و المحاقلة و المامسة و المنابذة و القاء الحجر 

 بیع المراعي و إجارتها 

 قبل القطع  بیع دود القز، و اللبن في الضرع و الصوف علی ظهر الغنم

 بیع شعر اإلنسان و سائر أعضائه 

 حکم البیع مع شرط

 أنواع الشرط 

 بیع صفقتین من صفقة 

 حکم البیع إلی اآلجال المجهولة 

 من أحکام البیع الفاسد 

 عند تحقق کل من العوضین ما الیفید الملک بالقیمة ال بالثمن و آراء الفقها في ذالک 

 بیع الفاسد، دفعاً للفساد و لکل واحد من العقابدن فسخ ال

 و لوباعه المشتري نفذ بیعه من البائع الثاني 

 بائع داراً مبیعاً فاسداً قبضاها المشتری فعلیه القیمة و آراء الفقهاء في ذالک

 من أحکام البیع المکروه و أمثلته 

 بیع النجش و حکمه 

 السوم علی سوم اآلخر 

 بیع تلقی الجلب 

 بیع الحاضر للبادی 

 لبیع عند أذان الجمعة و ا
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 باب اإلقالة: 

 تعریف اإلقالة 

 الحکم الشرعي لإلقالة 

 آراء الفقهاء حول اإلقالة و اآلثار المترتبة علی ذالک 

 شروط صحة اإلقالة 

 هالک الثمن الیمنع اإلقالة و هالک المبیع یمنعها 

 باب المرابحة و التولیة 

 تعریف کل من المرابحة و التولیة 

 وعیة المرابحة و التولیة دلیل مشر

 شروط الصحة 

 و التصح المرابحة و التولیة حتی یکون العوض مثلیاً 

 جواز اضافة المصاریف إلی رأس المال 

 آراء الفقهاء في اإلطالع علی الخیانة في المرابحة و التولیة 

 دو إن باع رجالً بماقام علیه المبیع و لم یعرف المشتری بکم قام علیه فالبیع فاس

عدم جواز البیع قبل قبض المبیع في المنقول اما في العقار فخالف و في المکیالت و الموزونات 

 البد من تکرار الکیل و الوزن عند البیع من اآلخر 

 و التصرف في الثمن قبل القبض جائز 

 حکم البیع مزایدة في الثمن أو المبیع 

 باب الرباء 

 تعریف الربا

 الحکم الشرعي للربا

 الربا  أنواع

 آراء الفقهاء حول علة الربا في الفضل 

 عدم اعتبار الوصف في الحرمة عند اتحاد الجنس 

 و المعیار عند الحنفیة في تحقق الربا...

 جواز البیع مع التفاضل فیما الیدخل تحت المعیار... 

 آراء الفقهاء في اعتبار العرف في الکیلي أو الوزني 

 أصلها متفاضالً و آراء الفقهاء حکم بیع األشیاء المتحولة من 

حکم بیع اللحم بالحیوان، و الرطب بالتمر، و الدقیق بالسویق، و العنب بالزبیب، و الزیتون 

 بالزیت

 حکم التعامل بالربا بین المسلم و غیرالمسلم في دیار غیر المسلمین 

 حکم الحقوق و توابع أو مرافق المبیع 

 استحقاق المبیع و ما یترتب علیه 

 یع الفضولة و آراء الفقهاء في ذالک ب

 حکم غصب العقار و آراء الفقهاء في ذالک 

 باب السلم

 تعریف السلم 

 و الحکم الشرعي للسلم 
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 شروط صحة السلم 

 في المبیع أو المسلم فیه 

 في الثمن أو رأس المال 

 األشیاء التي یجوز فیها السلم و ما الیجوز فیها 

 اء الفقهاء في ذالک حکم السلم في الحیوان، و آر

 حکم السلم في اللحم، و آراء الفقهاء في ذالک 

 عدم جواز التصرف في رأس المال أو المسلم فیه قبل القبض 

 اختالف العاقدین في األجل 

 االستصناع 

 تعریف و حکم الشرعي لإلستصناع 

 الفرق بین اإلستصناع و السلم 

 و ما یجوز فیه اإلستصناع و ما الیجوز فیه 

 سائل منشورة م

 کتاب الصرف 

 تعریف الصرف 

 الحکم الشرعي للصرف 

 شروط صحة الصرف 

 عدم جواز الصرف مع التفاضل عند اتحاد الجنس 

 و جواز الصرف مع اختالف الجنس بشرط القبض في المجلس 

 جواز البیع بالفلوس 

 إذا باع بالفلوس النافقة ثم کسدت بطل البیع عند اإلمام أبي حنیفة 

 ف الفقهاء حول حکم االستقراض بالفلوس إذا کسدت اختال

 کتاب الکفالة 

 تعریف الکفالة 

 دلیل شرعیة الکفالة 

 شروط صحة الکفالة 

 أنواع الکفالة 

 الکفالة بالنفس و الکفالة بالمال 

 آراء الفقهاء في الکفالة في الحدود و القصاص 

 جواز الکفالة مع الجهالة بالمال 

 في مطالبة الکفیل أو األصیل اختیار المکفول له 

 حکم الکفالة باألمر أو متبرعاً و الفرق بینهما 

 و کل حق الیمکن استیفاؤه من الکفیل الیجوز فیه الکفالة قاعدة: 

 تعدد الکفیل 

 کتاب الحوالة 

 تعریف الحوالة 

 الحکم الشرعي للحوالة و دلیل مشروعیتها 

 لمحتال علیه و تصح الحوالة برضاء المحیل و المحتال و ا
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 الفرق بین الحوالة والکفالة 

 حکم السفاتج و هي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطریق 

 کتاب المضاربة 

 تعریف المضاربة 

 دلیل مشروعیة المضاربة 

 المضاربة عقد تصح الشرکة 

 شروط صحة المضاربة و من شرائطها أن یکون الربح بین العاقدین مشاعاً 

 مطلقة و مقیدة  أنواع المضاربة:

 األموال التي تجوز فیها المضاربة و ما التجوز فیها 

 هل یجوز توقیت المضاربة 

 طبیعة عقد المضاربة هل هي الزمة أم جائزة 

 حدود تصرفات المضارب في رأس المال و التجارة فیه 

 بطالن المضاربة بموت أحد العاقدین و عدم جریان التوارث فیها 

 ین مبلغ معین ألحد العاقدین فساد المضاربة بتعی

 إذا فسدت المضاربة تتحول إلی اإلجارة ... فالمضارب أجیر المثل

 

 مراجع:
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 قانونفقه ورشته الجنائی مضمون الفقه  مفردات
 

 الفقه الجنائینام مضمون : 

 (711کود نمبر: )
 كـریدت( 3) در هفته: کردتهاتعداد 

  ارم فقه و قانونچهصنف رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 شناخت جنایت ها و احکام شرعی و قانونی آناهداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.

 امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.زیابی محصالن : شیوه های ار
 عربیالهدایة لإلمام أبی الحسن علی بن أبی بکر المرغیناني"رح" ، : آن زبان متنو کتاب درسی 

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 

 کتاب الجنایات 

 تعریف الجنایة و الفرق بینها و بین الجریمة عند الفقهاء 

 القتل أنواعه و أحکامه 

 ل العمد، تعریفه، و أحکامه القت

 قتل شبه العمد، تعریفه و أحکامه 

 القتل الخطأ، تعریفه، أنواعه و أحکامه 

 القتل بسبب، تعریفه و أحکامه 

 باب ما یوجب القصاص و ما الیوجبه 

 بیان سبب وجوب القصاص، أسباب عصمة الدم 

 آراء الفقهاء حول قتل الحر بالعبد 

 سلم بالذمي آراء الفقهاء حول قتل الم

 نقصان األطراف الیؤثر في إجراء القصاص 

 عدم قتل الوالد بالولد و دلیل ذالک 

 و من ورث القصاص علی أبیه سقط القصاص 

 فاقد األهلیة أو ناقص األهلیة یأخذ له القصاص الولی أو الوصي أو السلطان 

 آراء الفقهاء فیمن قتل عمداً و له أولیاء صغار و کبار 

 اء فیمن قُتل بمّر أو نحوه ... آراء الفقه

 آراء الفقهاء في التغریق في البحر 

 و من جرح رجالً عمداً فلم یزل صاحب فراش حتی مات وجب القصاص 

 حکم قتل المسلم في معرکة القتال خطأ... 

و من شج نفسه و شّجه رجل و عقره أسد و أصابته حیة فمات من ذلک کله، آراء الفقهاء في 

 ألة حکم هذه المس

 الدفاع المشروع 
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 و من شهر علی المسلمین سیفاً فعلیهم أن یقتلوه 

 شروط الدفاع المشروع 

 و إذا شهر المجنون أو الصبي آراء في هذة المسألة 

 حکم من إذا شهر السالح ثم انصرف فقتله اآلخر 

 قتل صاحب المال السارق دفاعاً عن ماله 

 باب القصاص فیما دون النفس 

 القصاص فیما دون النفس  قاعدة اجراء

 فکل ما أمکن رعایة المماثلة فیه یجب فیه القصاص و ما الفک 

 القصاص فی العظم إال السن و لیس فیما دون النفس شبه عمد 

 والقصاص بین الرجل و المرأة و کذا الحر و العبد فیما دون النفس 

 و یجری القصاص في األطراف بین المسلم و الذمي 

 لجاني ناقصة فالمجني علیه بالخیار بین القصاص و الدیة إذا کانت ید ا

 ال قصاص في اللسان و نحوه و آراء الفقهاء في ذالک 

 جواز الصلح عند دم العمد 

 عفو أحد األولیاء یسقط القصاص 

 وجوب قصاص جماعة قاتلة بواحد و بالعکس یقتل القاتل فقط 

 و من وجب علیه القصاص إذا مات سقط القصاص 

 ا رمی رجالً عمداً فنفذ السهم فقتل اآلخر و إذ

 حکم وقوع القتل و القطع عمداً و خطاً و صورها و آراء الفقهاء فیها 

 و من قطع ید رجل فعفا عن القطع ثم مات المجني علیه حکم المسألة ... 

 القصاص الیصلح أن یکون مهراً و بیان آراء الفقهاء في ذالک 

 لید ثم مات... و من قطعت یده فاقتص له من ا

 و من قتل ولیه عمداً فقطع ید قاتله ... 

و من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سری إلی النفس... حکم المسألة و آراء الفقهاء في 

 ذالک 

 باب الشهادة في القتل 

 إذا شهد بعض أولیاء المقتول بأن البعض عفا عن القصاص... 

  اختالف الشهود في القتل و أثر ذالک

 اإلختالف في اإلقرار و الشهادة و الفرق بین ذالک 

 باب اعتبار حالة القتل 

 هل العصمة معتبرة في حالة الرمی أو في حالة اإلصابة... 

 بیان اختالف الفقهاء مع أدلتهم 

 کتاب الدیات 

 تعریف الدیة

 دلیل مشروعیة الدیة

 أنواع الدیة 

 قهاء في ذالک... األموال التي یجوز منها الدیة و اختالف الف

 بیان آراء الفقهاء في التغلیظ... 
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 دیة المسلم و الذمي سواء... و فیه بیان اختالف الفقهاء 

 بیان األعضاء التي یجب فیه دیة کاملة و القاعدة المشهورة في ذالک و هی: 

کل  أنه إذا فّوت جنس منفعته علی الکمال أو أزال جماالً مقصوداً في اآلدمي علی الکمال یجب

 الدیة... 

و من األعضاء التي یجب فیه الدیة کاملة: العقل، السمع، البصر، الشم، اللحیة إذا لم تنبت... و 

العینین و الیدین و الرجلین، و الشفتین، و األذنین و ثدی المرأة و اشفار العینین ونحوها و کذا 

 األصابع کالً یعني أصابع الیدین کلها أو الرجلین کالً... 

 ضرب عضواً فأذهب منفعته... و من 

 بیان الشجاج العنوة و بیان أحکامها قصاصاً أو دیة... 

 متی تجب الدیة علی العاقلة و متی في مال القاتل؟ 

قاعدة: و کل دیة تجب ابتداًء ال بمعنی یحدث من بعد فهي علی العاقلة... و في سوی ذالک علی 

 القاتل... 

 أحکام الجنین 

 یها القرة باسقاط الجنین جنایة و التي تجب فیها الدیة... الحاالت التي تجب ف

 و الکفاءة في الجنین عند الحنفیة وجوباً... خالفاً للشافعی... 

 و الجنین الذي استبان بعض خلقه بمنزلة الجنین التام في جمیع األحکام

 باب ما یحدث في الطریق 

 أن یمنعوه.لیس لإلنسان أن یتصرف في الطریق بما یضر الناس فلهم 

فإذا مات إنسان أو حیوان بسبب وضع حجر أو خشب أو اخراج میزاب سقط علیه... أو غیر 

 ذالک یضمن العامل... 

 الضمان علی اإلجراء في حین جریان العمل و بعد الفراغ علی المستأجر. 

 و من حفر بئراً في طریق المسلمین أو وضع حجراً... 

 یق فمات جوعاً أو خوفاً... آراء الفقهاء في ذالک. و من وقع في البئر حفرها في الطر

 و من حمل شیئاً في الطریق فسقط علی إنسان... 

 و من علق قندیالً في مسجد فسقط فمات منه رجل... 

 أحکام الحائط المائل إلی السقوط... 

 باب جنایة البهیمة 

مسلمین مباح مفید متی یضمن الراکب و القاعدة في ذالک. باألصل أن المرور في طریق ال

 بشرط السالمة فیما یمکن فیه االحتراز عنه... 

 بیان احکام السائق و القائد... 

 إذا اجتمع السائق و القائد و الراکب... 

 بیان حکم اصطدام الراکبین و موتهما بذالک... و آراء الفقهاء في ذالک

زرع... و کذا ارسال طیر بیان حکم ارسال البهیمة إذا تسبب تلف انسان أو حیوان أو فساد 

 اساب حراً مملوکاً... 

 حکم اتالف عین شاة قصاب أو جزار... و کذا عین الحمار... و لو حدث الموت بأثر تحس... 

 باب القسامة 

 تعریف القسامة 

 دلیل مشروعیة القسامة و شروط تحققها... 
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 اختالف الفقهاء حول القسامة... 

 لی أهل المحلة بالدیة و فیه بیان آراء الفقهاء... إذ تمت القسامة یعنی حلفوا قضی ع

 وجوب تکرار القسامة أی الیمنی عند عدم کمال نصاب القسامة... 

 و القسامة علی مجنون وال صبی وال إمرأة... 

 و ال قسامة في الجنین... 

 حکم تواجد القتیل في دار انسان أو دار مشترکة 

 حکم تواجد القتیل في سفینة

القتیل في مسجد محلة، أو مسجد الجامع، أو الشارع العام، أو السوق و اإلختالف حکم تواجد 

 بین األحکام فیها... 

 تواجد القتیل في صحراء بعیدة... 

 لو ادعی الولي علی شخص معین... 

 تواجد القتیل في معرکة دارت بین قوم... 

 کیفیة اإلستخالف الذی یسقط عنه القصاص... 

 فنقل إلی أهله... و من جرح في قبیلة 

 و إن وجد في قریة لشخص معین... 

 کتاب المعاقل

 تعریف العاقلة

 حکمه الشرعي

 إختالف الفقهاء في تعیین معنی العاقلة... 

 کتاب الوصایا

 تعریف الوصیة... 

 و دلیل شرعیتها... 

 صفة الوصیة... 

 تعذر الوصیة الثلث إال أن یخیرها الورثة... 

 من ال تجوز له... من تجوز له الوصیة و 

 جواز الوصیة بین المسلم و الکافر... 

 محل قبول الوصیة أوردها بعد الموت... 

 و الدین مقدم علیه الوصیة... 

 من تصح وصیته و من ال تصح... 

 جواز الوصیة للحمل... 

 جواز رجوع الموصی عن الوصیة 

 ت الترتیب بینها... حکم الوصیة في حقوق هللا من الحج و الزکاة وغیرها... و رعای

 حکم الوصیة لألقارب وغیرهم

 الوصیة بالسکنی و الخدمة و الثمرة... 

 وصیة الذمی و ما یتعلق بها... 

 أحکام الوصي... 

 و الفرق بین الوصیة و الوصایة... 

 حدود تصرفات الوصي... من یجوز أن یکون وصیاً و من الیجوز أن یکون... 
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 تعلیمات اسالمی نسوانه رشته  ـقــمضمون  ف مفردات
 

 
 )عـبادات( هـقـفنام مضمون : 

 (5511) کود نمبر:
 کـریـدت( 3)تعداد کردتها در هفته: 

 صنف اول سمستر اول نسوانرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 فرا گرفتن احکام فقهی اهداف آموزشی: 

 س محوری و محصل محوریازهردو روش مدر شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.ـشارتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فبطور

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 
 زبان متن کتاب درسی :دری

 
 مفردات تفصیلی مضمون

 فقه عبادات
 مدخل فقه

ستحب ومباح(ب)حرام،مکروه تحریمي،مکروه تعریف اصطالحات فقهي الف)فرض،واجب،سنت،م
 تنزیهي(.

  
 طهارت

 فرائض وضو
 سنن وضو

 غسل
 فرایض غسل

 آداب غسل
 موجبات غسل
 غسلهاي سنتي

 به چیزهاي که به آن تطهیر صورت مگیرد.
 چیزهایکه تطیهر به آن روا نیست.

 اب مستمعل وحکم آن.
 وقوع نجاست در چاه و حکم تطهیر آن

 آب تیمم:حکم پسخورده ها به 
 تیمم

 صفت تیمم
 ماده تیمم

 به چیزهاي که تیمم به آن مجاز است
 نواقض تیمم

 طلب آب
 مسح علي الخفین
 تعریف مسح

 حکم مسح
 مدت مسح
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 کیفیت مسح
 نواقض مسح

 مدت مسح
 به آن چیزیکه مسح جواز ندارد
 به آنچیزهایکه مسح جواز ندارد

 حیض، نفاس واستحاضه
 تعریف حیض
 تعریف نفاس

 ض ونفاسحکم حی
 تعریف مستحاضه ومعذور

 حکم مستحاضه ومعذور
 طهارت متنجس   االنجاس

 
 نماز

 تعریف صالة
 اقسام صالة 
 اوقات صالة

 اذان
 حکم اذان واقامه

 شروط صالة
 صفت صالة

 فرایض صالة
 رکعت اول
 رکعت دوم

 کیفیت قرائت
 وتر سه رکعت

 مقدار قرائت
 جماعت وکي شایسته امامت است

 مکروه استامامت کسانیکه 
 خروج زنان به جماعت

 کسانیکه امامت شان جواز دارد
 کسانیکه امامت شان جواز ندارد

 مکروهات نماز
 باطل کننده نماز

 قضاء نماز
 اوقات مکروه نماز

 نوافل
 سنتهاي مؤکد

 مندوبات
 حکم قرائت در نوافل

 سجده سهو
 چه وقت سجده سهو وجب میشود.

 شک در عدد رکعات
 نماز مریض
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 مریض نماز را اداء مینمایدچه قسم 
 سجده تالوت

 آیات سجده.
 کیفیت سجده.

  
 نماز مسافر

 سفر شرعي
 قصر نماز

 چه وقت نماز قصر میگردد.
 احکام وطن هاي سه گانه

 قضاء فوات
 نماز جمعه

 تعریف نماز جمعه
 شرائط صحت نماز جمعه

 کسانیکه باالي ایشان نماز جمعه نیست.
 احکام خطبه

 نماز عیدین
 نماز عید تعریف

 کیفیت نماز عیدین
 مستحبات در عید فطر

 مستحبات در عید اضحي
 تکبیر تشریق

 نماز کسوف
 نماز استسقاء

 
 قیام ماه رمضان

 نماز تراویح
 نماز خوف

 کیفیت نماز خوف
 جنائز

 چه باید انجام نمود براي محتضر.
 تجهیز وتغسیل

 کفن مرد
 کفن زن

 کیفیت نماز بر میت.
 شهید

 تعریف شهید.
 سام شهداء اق

 نماز بر شهداء
 زکاة

 تعریف زکاة
 شروط زکاة
 نصاب زکاة

 نصاب زکاة طال
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 نصاب نقره
 زکاة عروض

 زکاة زرع وثمار
 مصارف زکاة

 اشخاصیکه براي آنها زکات پرداخته میشود.
 اشخاصیکه براي آنها زکاة پرداخته نمي شود.

 صدقه فطر
 تعریف صدقه فطر
 شروط صدقه فطر

 حکم صدقه فطر
 ر صدقه فطرمقدا

 روزه
 تعریف روزه
 فرایض روزه

 سنتها وآداب روزه
 اقسام روزه

 روئیت مهتاب
 کفاره رمضان

 کسانیکه معذور هستند از روزه رمضان
 کسیکه باالي آنها قضائي نیست

 به کسانیکه قضائي است
 مفسدات روزه

 مکروهات روزه
 اعتکاف

 تعریف اعتکاف
 مکان اعتکاف
 اوقات اعتکاف

 کتاب حج
 حج تعریف

 شرائط حج
 فرایض حج 
 واجبات حج

 سنن حج
 عمره

 فرایض عمره
 واجبات عمره

 آداب عمره
 محرم

 مواقیت 
 مستحبات احرام

 تلبیه
 ممنوعات احرام

 افعال محرم وقتیکه درمکه داخل میشود
 طواف قدوم
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 سعي بین سفا ومروه
 خطبه روز هفتم

 وقوف در عرفات
 نزول به مزدلفه 

 افاضه بسوي مني
 تطواف زیار

 بازگشت به مني
 طواف وداع

 حج زنها
 انواع حاچي ها

 جاجي قران 
 تعریف جاجي قران
 صفت جاجي قران

 واجبات حاجي قران
 حاجي متمتع

 تعریف حاجي متمتع
 صفت متمتع
 حاجي مفرد

 تعریف جاجي مفرد
 حج اهل مکه

 ماهاي جچ
 جنایات حچ

 خوش بوئي محرم
 قطع ناخن ها

 طواف المحدث
 در حرم. جزاي قتل شکار حالل

 احصار
 محصر کیست

 هدیه
 تعریف هدیه
 انواع هدیه

 وقت وجوب هدیه
 روز ذبح هدیه

 هالک هدیه
 عیب هدیه

 
 مراجع :
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 تعلیمات اسالمی نسوان)دعـوی و وسائل اثبات(  مضمون مفردات
   

 فـقه الـدعـوی )دعـوی و وسائل اثبات(نام مضمون : 

 ( 1112کود نمبر: )
 كـریدت( 3درهفته: )تعــداد کــردتها 

 تعلیمات اسالمی نسوانسوم صنف رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
شناخت احکام شرعی و قانونی مسایل مربوط به دعـوی و وسائل اثبات حق اهداف آموزشی: 

 درمحاکـم وپـروسیجـرطرح دعاوی درمحاکـم کـشور.
دوروش مـدرس محـوری ومحصل محوری ازهـر شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطورتلفیـقی استـفاده صورت میگیـرد وفـشارزیاد باالی تمرینات عملی می باشد.
 امتحان وسط سمستر وامتحان نهائی، کارهای خانگی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 دریکتاب درسی :  زبان متن
 

  مفردات تفصیلی مضمون:
 (سـمـسـتـر اول ) 

 ی مختصرمضمون ومحتویات آن(.)معـرفمقــدمه 

 دعـــوی 

 )درلـغـت واصطالح(تعــریف دعــوی 

 مشـروعیـت دعـوی وارکان آن

 شـروط دعـوی واسـباب آن.

 انـواع دعـوی وتـقسیمات مختـلـفه آن.

 حــکم شــرعی دعــوی

 مـــکان دعـــوی

 اصول کـلی استماع دعـوی درفـقه اسالمی

 اثـرمـرور زمان دردعـوی.
 

 ئل اثــبات دعـوی درفـقـه وقانـون وسا

 معـرفی کـلی وسائـل اثـبات ودرجـه بنـدی آنها.

 درفـقـه وقانـون.  بــیّــنـه "معـنی ومفهـوم "

 تـقسیم وسائـل اثـبات به اولـیه وثـانـویه ومعـرفی هـریک

 تـقسیم وسائـل اثـبات به مادی ومعــنـوی ومعـرفی هـریک
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 : درفـقـه اسالمیاثـبات  وسائـل یمعــرفی تـفصیل
 

 :  اقــــــراراول : 

 تعـریف اقــرار وبـیان ماهـیت آن

 رکـن یا ارکان اقـــرار

 حجـتیـت اقـــرار ودالئـل آن.

 حکــم اقــــرار

 مـوارد جـواز رجـوع از اقـــرار

 شروط اقــــرار.

 اقــرار درحالـت صحت ومـرض

 اقـــرار به نسب.

 مـبـطـالت اقـــرار

 مستـر دوم :ـس

 )ادامـه بحـث وسائـل اثـبات(.

 

 : دوم : شـــهادت

 تعـریف، حکـم  و ارکان شهادت.

 تحمـل شهـادت وشـروط آن

 ادای شـهـادت وشروط آن.

 شهادت علی الشهادت وشروط آن.

 شهادت غیـرمسلمانها ومـوارد اعـتبارآن.

 شروط شاهــد ومباحث مـربوط به آن.

 ربوط به آن.نصاب شـهادت ومباحث مـ

 رجـوع شهـود ازشهادت ومسئولیت آنها.

 .سـوم : یمیـن ونکـول ازآن

 تعـریف یمین ومشروعـیـت آن

 حـقـوقیکه درآنها یمین اجـراء می شـود.

 شروط وجـوب یمین بـرمـدعی علیه.

 ارجاع یمین بـرمـدعی ونظـریات فـقهاء

 مـوارد قـضاء بـرشاهـد ویمین.

 ومباحث مربوط به آن. لم قاضیچهارم : قـضاء براساس عـ
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 :  چهارم : قـــرائــن

 تعـریف ومشروعـیت قــرائـن.

 میـزان اعـتبارشـرعی قــرائـن درباب اثـبات.

 نمـونه های از اعـتـبارقــرائـن. 

 :  پنـجــم : قـسامـت

 تعـریف، شروط و مـباحـث مـربـوط به آن.

 )درمسائـل خاص(. پنـجــم : قــیافـه

 .ـیافـه ونظـریات فـقـهاء درخصوص اعـتبارآنتعــریف ق

 مـواردی قـیافـه می تـوانـد اعـتبار داشته باشـد. 

 :  مبـحـث اخـیـر

 .تعـارض بـیـنات یا وسائـل اثـبات وقـواعـد مـربـوط به آن

 

 :  مــراجـع مهــم

 عـبـد الکـریـم زیـدان.فی الشریعة االسالمیة / دکـتـور ضاءـنظام الق -

 ه االسالمی وأدلـتـه / دکـتـور وهـبـة الـزحیلی / بخش دعـوی و وطـرق اثـبات آن.الـفـقـ -

 الموسـوعـة الفـقـهیة الکــویـتـیـة / تـألـیف لجـنـة عـلمای عالــم اسالم -

 الــدعـوی واثباتها في الفـقه الجنائی االسالمی / تـألیف : دکـتـورعبد المطلب عـبـد الرزاق حمدان -

 ضائیة فی الفـقه االسالمی / دکـتـور عــدنان بن محمد بن عتیق. الـدعـوی القـ -

 وزارت عــدلیهقانـون اصول محاکـمات مـدنی افـغانستان/  -

 مجلـة األحــکام العـدلیة / بخـش مـربـوط به دعــوی. -
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 مضمون اصول فقه رشته  فـقه وقانون وتعلیمات اسالمی ذکور مفردات

 

 ـقهاصول فنام مضمون : 

 (222کود نمبر: )

 كـریدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 ( فـقه وقانون وتعلیمات اسالمی ذکور3 – 1صنوف )رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 

 بلند بردن قوه استنباط احکام شرعی از منابع آن.اهداف آموزشی: 

حوری و محصل محوری ازهردو روش مدرس م شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی می باشـــد.

 امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 عربیزبان متن کتاب درسی : 

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 

 صنف اول

 مقدمه و تقسیم کتاب هللا 

 اصول فقه تعریف، موضوع و غرض 

 تاریخچة مختصر علم اصول فقه 

 اسباب تدوین علم اصول فقه و طرق و مسالک علماء در تدوین این علم با ممیزات هـر یک. 

مرور اجمالی بر اصول و ادلة فقهی واقسام دوگانة آن که عبارتند از: ادلة اصلی و اتفاقی و ادلة تبعی 

 و اختالفی. 

 (، تعریف و اقسام )تعریفات( آن. اصل یا دلیل اول شرعی )کتاب هللا

 تقسیم اول کتاب هللا باعتبار وضع لفظ برای معنا، که به چهار اقسام ذیل تقسیم می گردد: 

 خاص، عام، مشترک و مؤل. 

 تعریف و حکم خاص و تفریع برخی از مسائل فقهی بر حکم خاص با امثلة آن. 

 بیان برخی از انواع خاص از جمله: امر و نهی

و حکم امر، موجب امر و اختالف اصولیین در زمینه و اثر مرتبة امر )اداء و قضاء( با  تعریف

 تعریف، اقسام و أحکام و امثلة هر کدام آن. 

 

 صنف دوم

 )تتمة تقسیم اول کتاب هللا( 

 تقسیم امر باعتبار حسن مأمور به )حسن لذاته و حسن لغیره(، تعریف هر یک به اقسام و محلقات آن. 

 امر به اعتبار اطالق و تقیید )مطلق ازوقت و مقید به آن( با امثله و ممیزات هر کدام آن. تقسیم 

 مسئله خطاب کفار به امر شارع و مؤاخذة آنها و نظریات اصولیین در زمینه. 

نهی، تعریف و حکم نهی، اقسام نهی باعتبار قبح منهی عنه )قبیح لعینه و قبیح لغیره( با انواع و امثلة 

 ام آنه و تفریع برخی از مسائل فقهی بر انواع نهی. هر کد

 عام )از اقسام کتاب هللا(، تعریف و حکم عام. 
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 عام مخصوص البعض و حکم آن به اعتبار قطعیت و عدم قطعیت و آراء فقها در زمینه. 

 الفاظ عموم )من، ما، کل، کلما و جمیع( و امثلة هر کدام آن. 

مانند: وقوع نکره در سیاق نفی، توصیف به صفات عامه، و  عارضی بودن عموم به دلیل خارجی

 دخول الم تعریف

 مشترک، تعریف و حکم مشترک، عموم مشترک و نظریات مذاهب در این زمینه. 

 مؤل، تعریف مؤل و حکم آن. 
 

 )تقسیم دوم، کتاب هللا(: 

 د )ظاهر، نص، مفسر و محکم(. اعتبار داللت لفظ بر معنا که بر چهار قسم می باشتقسیم دوم کتاب هللا به 

 تعریف و احکام اقسام چهارگانة فوق و ترجیح بین آنها در صورت تعارض. 

 مقابالت اقسام مذکور )خفی، مشکل، مجمل و متشابه( با تعریف و احکام هر یک آن. 

 تفریع برخی از مسائل فقهی بر اقسام فوق و آراء اصولیین در این مورد. 

به اعتبار استعمال لفظ در معنا که بر چهار قسم می باشد )حقیقت، مجاز، صریح و تقسیم سوم کتاب هللا 

 کنایه(، تعریف و احکام حقیقت و مجاز. 

 عموم مجاز و اختالف مذاهب در این مورد و تفریع برخی از مسائل فقهی بر عموم مجاز. 

، مجاز، متعارف و تفریع اولویت حقیقت، استحالة اجتماع حقیقت با مجاز، حقیقت محجوره و مستعمله

 برخی از مسائل فقهی بر آنها. 

 حروف معانی )حروف عطف، حروف جاره و حروف شرط(. 

 

 صنف سوم

 

 حروف جر و اسمای ظروف، حروف شرط و امثلة آنها. 

 تعریف و احکام صریح و کنایه و امثلة هر کدام آن. 

مجتهد که به چهار قسم می باشد: عبارت تقسیم چهارم کتاب به اعتبار فهم معنای مقصودة شارع توسط 

 النص، اشارت النص، داللت النص و اقتضاء النص. 

 تعریف و احکام اقسام مذکور: تعارض بین آنها و تفریع برخی از مسائل فقهی برآنها. 

وجوه فاسده: تنصیص بر یک شئ توسط اسم علم آن و در ضمن مفهوم و اقسام آن، اضافت حکم به 

تعلیق(، حمل مطلق بر مقید، اقتران در حکم توسط حرف واو، اختالف توسط وقوع  مسمی )توصیف یا

عام در مخرج جزاء، عموم کالم مذکور در مدح یا ذم، مقابلة جمع با جمع، تقاضای ضد شئ در 

 صورت امر به آن و تفریع و برخی از مسائل فقهی بر آن. 

 احکام مشروعه.  احکام مشروعه توسط کتاب هللا، اقسام، امثله و اسباب
 

 مبحث )سنت و اجتماع(: 

 اصل و دلیل دوم شرعی )سنت رسول هللا "ص"( تعریف و تقسیمات سنت. 

تقسیم اول سنت در کیفیت اتصال به ما که از این لحاظ به متواتر، مشهور و آحاد تقسیم میشود، تعریف 

 و حکم اقسام سه گانة فوق. 

 احوال راوی و شرائط قبول خبر واحد. 

 قسیم دوم سنت به اعتبار انقطاع که به این اعتبار به دو قسم تقسیم می گردد )ظاهری و باطنی(. ت
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تعریف انقطاع، انواع مرسل: )مرسل صحابی، مرسل تابعی و تبع تابعی و کسانی که پایانتر از آنها 

 قرار دارند و بیان مرسل به اعتبار یک سند و مسند به اعتبار سند دیگر. 

 نی )نقصان راوی یا مخالفت با دلیل قویتر( با اقسام و حکم هر کدام آن.انقطاع باط

تقسیم سوم سنت، به اعتبار نفس خبر: )خبر واجب القبول، واجب الّرد( متساوی الطرفین و خبری که 

جانب صدق آن بر جانب کذب آن راجح باشد(، امثله هر یک از اقسام فوق و تفریع برخی از مسائل 

 فقهی بر آنها. 

الحاق طعن به حدیث: )انکار مروی عنه و عمل نمودن راوی برخالف روایتش( با صور متعدد و 

 احکام هر کدام آنها. 

 تعارض، ارکان تعارض، شرائط و احکام تعارض بین دو حجت شرعی. 

بیان، اقسام بیان: )بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان ضرورت و بیان تبدیل )نسخ((، تعریف، 

 شرائط و احکام اقسام بیان و تفریع برخی از مسائل فقهی بر آنها. 

 افعال رسول هللا"ص" با اقسام و احکام هر یک آنها. 

 شرائع من قبلنا و شرائط دلیل بودن آن در فقه اسالمی. 

 قول صحابی و اختالف علماء در حجیت و دلیل بودن آن. 

 اقسام و احکام اجتماع و بحث پیرامون مستند اجتماع. اصل یا دلیل سوم فقهی )اجماع(، تعریف اجماع، 

 

 صنف چهارم

 مبحث )قیاس(: 

 دلیل چهارم فقه )قیاس(، معنای لغوی و اصطالحی قیاس، ارکان و شرائط قیاس. 

 برخی اعتراضات وارده بر حجیت قیاس و دفع آن و شماری از موارد تطبیق قیاس در مسائل فقهی. 

 عریف و شرائط علت مشترکه با اقسام آن. علت مشترکه )رکن قیاس(، ت

دفع اطراد و برخی از مواردی که صالحیت دلیل شدن را ندارد، مانند: تعلیل به نفی، احتجاج به 

 استصحاب الحال، احتجاج به تعارض اشباه وغیره با تعلیل و اقسام آن. 

 تحسان و حکم هر کدام آن. و عکس آن، اقسام اساستحسان و تعریف آن، مواضع تقدیم استحسان بر قیاس 

 تخصیص علت و فرق آن با استحسان با نظریات علماء در این مورد. 

 شرائط اجتهاد و حکم قیاس )اجتهاد( و تفریع برخی از مسائل فقهی بر آن. 

 فرق بین تعلیل و قیاس و آراء علماء در این مورد. 

 مناقضه. طریقه های دفع طردی: )قول بموجب علت، ممانعت، فساد وضع و 

 طرق دفع علل مؤثره )قول بموجب علت، ممانعت و معارضه با اقسام آن. 

 مناقصة صوری که بر علل مؤثره وارد میگردد و طریقة دفع آن. 

 ترجیح، تعریف ترجیح و اقسام چهارگانة ترجیح بین دو قیاس متعارض. 
 

 )مبحث احکام واهلیت(

 ی گردد و اقسام آن. مبحث احکام: احکامی که به دالیل شرعی ثابت م

آنچه که احکام شرعی به آن تعلق می گیرد و اقسام آن که عبارتند از: سبب، شرط، علت و عالمه و 

 مسائلی که با آن ارتباط دارند. 

 اقسام علل مستنبطه به اجتهاد و امثلة هر کدام آن. 
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شرع حسن و قبح اشیاء را مبحث اهلیت، حسن و قبح اشیاء و آراء عطاء در این مورد که آیا عقل بدون 

 درک نموده می تواند و یا اینکه تنها به دالیل شرعی ثابت می گردد. 

 اقسام اهلیت و بناء گردیدن احکام شرعی بر آن. 

 عوارض اهلیت و اقسام آن )سماوی و کسبی(. 

عوارض سماوی، تعریف و اقسام عوارض سماوی: )صغر، جنون، عته بعد از بلوغ، نسیان یا 

ی، نوم یا خواب، اغماء و بیهوشی، رق )غالمی(، مرض، حیض و نفاس و موت )مردن(، و فراموش

 احکام آنها. 

عوارض کسبی، تعریف و اقسام عوارض کسبی: )جهل، سکر، هزل، سفه، سفر، خطاء و اکراه( با 

 احکام هر کدام آن. 

 :  خاتمه
 

------------ 
الح مرسله، سد الذرائع که از جمله دالئل اختالفی استاد محترم مسائلی از قبیل: عرف، استحسان، مص

محسوب می شوند، را از کتب جدید که در بخش اصول فقه نوشته است به زبان عربی ملزم را آماده 

 نموده و به اختیار محصالن قرار بدهد. 

 

 مراجع:
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 مضمون اصول الفقه رشته و تعلیمات اسالمی نسوان مفردات

 
 اصول الفقه مضمون :  نام

 ( 1113کود نمبر: )

 كـریـدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 سمستر پنجم ،سمستر ششم ، سمستر هفتم و سمستر هشتمرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.پذیرش محصالن: 

 بلند بردن قوه استنباط احکام شرعی از منابع آن.اهداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.

 امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 دریزبان متن کتاب درسی : 

 

  مفردات تفصیلی مضمون :

 

 : سمستراول صنف سوم نسوان

 صول فقه تاریخ واهمیت ا -

 تعریف اصول فقه باعتباراضافت وتعریف آن باعتبارلقب باشرح مکمل هـردوتعریف. -

 موضوع اصول فقه وهـدف ازتدریس آن. -

دالئل اتفاقی اصول فقه یعنی : کتاب هللا، سنت رسول هللا، اجماع وقیاس.وترتیب استـدالل به  -

 دالئل چهارگانه.

 ـرآنکریم.کتاب هللا، تعریف، قیودات تعریف ومَسمای ق -

 تقسیم اول کتاب هللا باعتباروضع لفظ برای معنی، مسائل مربوط به اقسام چهارگانه این تقسیم. -

 خاص، تعریف، حکم ومسائل فقهی که برحکم خاص بناء می گـردند. -

 امر، تعریف، موجب امر، وتمام مسائل مربوط به آن. -

 نهی ، تعریف، حکم ومثالهای آن. -

 منه البعض وماسئل مربوط آن.  عام، تعریف حکم وعام مخصوص -

مشترک ، تعریف حکم ومثالهای آن، عموم مشترک ونظریات علماء درآن واسباب وجود لفظ  -

 مشترک.

 مؤل تعریف، حکم ومثالهای آن.  -

 تقسیم دوم کتاب هللا باعتبارظهورلفظ درمعنی که اقسام آن عبارت است از:  -

 ظاهـر، نص، مفسرومحکم است. -

 وحکم آن. تعریف ظاهـر، مثالها -
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 تعریف نص، مثالها وحکم آن.  -

 تعریف مفسرومحکم باحکم ، مثالها ومسائل مربوط آنها. -

 مقابالت اقسام تقسیم دوم یعنی :  -

 خفی ، مشکل ، مجمل ومتشابه باتعریف، مثالها وحکم هـرکــدام. -

 

 : سمستردوم : صنف سوم نسوان 

 : تقسیم سوم کتاب هللا

 حقیقت وماسئل مربوط آن.  حقیقت ، تعریف ، حکم ومثالهای -

 مجاز، تعریف، حکم ، مثالها ومسئله عموم مجازبانظریات علماء درآن. -

 حقیقت متعـذر ومهجور با مثالهای آن.  -

 صریح، تعریف ، مثالها وحکم آن. -

 کنایه، تعریف، مثالها وحکم آن. -

 تقسیم چهارم کتاب هللا باعتبارطرق وصول بمـراد شارع.

 م ومثالهای آنعبارت النص، تعریف، حک -

 اشارت النص، تعریف، حکم ومثالها ی آن -

 داللت النص، تعریف، حکم ومثالهای آن -

 اقتضاء النص، تعریف، مثالها وحکم آن وفرق آن بامحـذوف ومثالهای آنها.  -

 :  سنت رسول هللا ص بحیث مصـدر دوم فقه اسالمی

 معنی لغوی وتعریفات اصطالحی سنت ازنظرفقهاء واصولین -

 دالئل حجیت آن ازقـرآن کریم، اجماع صحابه کرام ودالئل عقلی مبنی برحجیت سنت، ، حجیت سنت -

 دالئل منکرین حجیت سنت.      

 مرتبه سنت نسبت به قـرآن کریم. -

 اقسام سنت ازحیث سنـد:  -

 سنت متواتر، تعریف، حکم ومثالهای آن. -

 سنت مشهور، حکم ومثالهای آن. -

 خبرواحـد، تعریف، حکم ومثالهای آن. -

 حجیت خبرواحـد ودالئل حجیت آن. -

 دالئله منکرین حجیت خبرواحـد. -

 



  
59 

 سمستر اول صنف چهارم نسوان

 نظریات صحابه کرام درطرق اثبات خبرواحــد -

 طریقه حضرت ابوبکرصدیق وعمرفاروق رضی هللا عنهما دراثبات خبرواحـد -

 طریقه حضرت علی کرم هللا وجهه دراثبات خبرواحـد -

 اهب فقهی درعمل کردن به خبرواحدنظریات وروش های مـذ -

 افعال نبی کریم صلی هللا علیه وسلم -

 اجماع بحیث مصدرسوم فقه اسالمی -

 تعریف اجماع درلغت وتعریف آن دراصطالح علمای اصول باشرح قیودات تعریف. -

 شروط اجتهاد -

 عوام واجماع باشرح نظریات علماء درین مورد -

 اجماع اهل مدینه ودالئل شان. اجماع اهل مدینه ، موقف علماء دربرابرحجیت -

 اجماع اهل مکه ومدینه منوره ونظریات علماء درین مورد. -

 اجماع خلفای راشـدین، نظریات علماء درین مورد. -

 اجماع اهل بصره وکوفه وموقف علماء درین مورد. -

 اجماع صریح وحکم آن -

 اجماع سکوتی وحکم آن بانظریات علماء درحجیت آن -

 فقه اسالمیقیاس بحیث مـصـدرچهارم 

 معنی قیاس درلغت ومعنای آن دراصطالح -

 طریقه قیاس وشرح آن درضمن مثالها. -

 : ارکان قیاس -

 اصل .1

 فـرع .2

 علت مشترک .3

 حکم اصل .3

 سمستردوم صنف چهارم 

 حجیت قیاس :  -

 دالئل حجیت قیاس -

 کریم درمورد حجیت قیاس» دالئل نقلی ازقـرا -

 دالئل نقلی ازسنت رسول هللا ص درمورد حجیت قیاس -



  
60 

 الئل عقلی مبنی برحجیت قیاسد -

 منکرین قیاس ودالئل شان درمورد عـدم حجیت قیاس ورد این دالئل ازجانب جمهورعلماء. -

 :شروط قیاس

 شرط اول قیاس -

 شرط دوم قیاس -

 شرط سوم قیاس -

 شرط چهارم قیاس -

 شرط پنجم قیاس -

 شرط ششم قیاس -

 شرط ششم قیاس -

 شرط هفتم آن -

 

 علت مشترک: 

 ، سبروتقسیم، مناسبت، تنقیح المناط، تخریج المناط نص، اجماعمسالک علت :  -

 باذکرامثله هـرکـدام ازین مسالک ششگانه. 

 استحسان ، تعریف ومطلب ازآن واقسام آن، استحسان به نص، به اجماع،  -

 به عـــرف وعادت، استحسان به قیاس خفی واستحسان به مصلحت. 

 حجیت استحسان ودالئل حجیت آن. -

ریف ، حکم ونظریات علماء درحجیت آن ودالئل مبنی برحجیت استصحاب الحال، تع -

 استصحاب الحال.

 مصالح مرسله، تعریف، حکم وحجیت آن درفقه اسالمی.  -

 

 مراجع:
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 مضمون  تاریخ التشریع اإلسالمی مفردات
 

 تاریخ التشریع اإلسالمینام مضمون : 
 ( 551کود نمبر: )

 کـریدت( 2تعداد ساعات در هفته: )
 صنف اول فقه و قانون وتعلیمات اسالمی پسران ه تحصیلی : رشت

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
باخبرشدن ازسیرتاریخی شریعت اسالدرمی که به فهم، شناخت ودرک  اهداف آموزشی: 

 بهتـرتشریع اسالمی کمک مینماید
ازهردو روش مدرس محوری و محصل  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.ی بطورمحور
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 زبان متن کتاب درسی : عـــربی
 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 

مفردات درسی مضمون تاریخ تشریع اسالمی برای صنوف اول تعلیمات اسالمی  -1
 ه واصول فقهـقـه وقانون بخش ذکور مربوط دیپارتمنت فوفق

 خطبه ومقدمه کتاب ) تاریخ الشریع االسالمی ( -2
 ( ۶ -۲ادوار تاریخی تشریع اسالمی )ص  -3
 ( ۳۰۱-۶دور اول تشریع درعهد حیات پیامبر ص )ص  -4
 کتاب هللا وسنت پیامبر ص منحیث مصادر تشریع  -5
 کیفیت نزول قرآن  -6
 ممیزات مکی ومدنی  -7
 ) عدم حرج تقلیل تکالیف وتدریج  درتشریع (تشریع اسالمی در قران کریم  اساس -8
 حجیت قران کریم  -9

 نسخ وتعریف آن از دیدګاه فقهاء  -11
 امثله آن از ایات قران  اسلوب قران درطلب ؛ ونهی وتخییر با -11
احکام اجمالی قران کریم اعم از عبادات؛ مناکحات ؛ معامالت ؛ آداب واخالقیات  -12

 وعقوبات 
 ت پیامبر وجایګاه آن در شریعت اسالمی سن -13
 ( ۳۱۳ -۳۰۱دور دوم تشریع در عهد کبارصحابه )ص  -14
 تصویر حالت سیاسی این دور  -15
 کتاب هللا وسنت رسول هللا درین دور  -16
 اجتهاد واسباب اختالف  -17
 ( ۳7۰-۳۱۳دور سوم تشریع درعهد صغار صحابه وتابعین )ص  -18
 تصویر سیاسی وممیزات این دور  -19
مسله سند و روایت حدیث وآغاز نزاع بین اهل  ،مسلمین درامصار تفرق علماء -21

 رأی وأهل حدیث 
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 اجتهاد دراین دور ومشهورترین مفتیهایی آن زمان  -21
 (۱۳۳ -۳7۰)ص  دورچهارم تشریع درعهد قرن دوم تانیمه قرن چهارم -22
 تصویر سیاسی وممیزات این دور -23
 وین سنت ګسترش فرهنګ اسالمی ؛ تحرکات علمی دربالد اسالمی وتد -24
بمیان آمدن نزاع دربرخی ازمسایل اجتهادی چون : مواد فقه؛ قیاس؛ استحسان؛  -25

 اجماع وامثال آن 
 مه مذاهب ئء وا؛ نوابغ فقهاتدوین علم اصول فقه؛ ظهور اصطالحات فقهی  -26
 ( ۱۶۳ – ۱۳۳دورپنجم عهد رونق مذاهب فقهی )ص  -27
 ء درین دور روح واسباب تقلید وعملکرد علما -28
 حکام؛ ترجیح؛ انتصار مذاهب ؛ شیوع جدل ومناظرات تعلیل ا -29
 (۱7۲-۱۶۳دورششم از عهد سقوط بغداد تابه امروز )عهد تقلید محض( ) ص  -31
 تصویر سیاسی وحالت اجتهادی دراین دور  -31
 تمکن روح تقلید محض  -32
مه ئانقطاع ارتباط بین علمای بالد اسالمی ؛ قطع رابطه بین مسلمین وکتب ا -33

 در فقه اسالمی  ووصف حالت کنونی ما
 خاتمه ونتیجه بحث  -34
 (  ۳۲۳ – ۱۳5المعاصر ومحاوالت التجدید فیه ) ةبین واقع  :هفتم هدور -35
 الواقع التالیفی  -36
 سی اردالواقع ال -37
 الواقع التطبیقی  -38
 یقظه الشعور االسالمی ومحاوالت التجدید فی الفقه  -39
 الحرکات االصالحیه  -41
 لفقه ا ةفی صیاغ ةالجهود العامه والجهود الفردی -41
 

 مراجع : .۳۰
 

 ) االحکام العدلیه ( ةمجل -1
 أحوال االنسان  ةمرشد الحیران لمعرف -2
 التشریع الجنایی فی االسالم  -3
 انشاء مجمع فقهی  -4
  ةمجمع البحوث االسالمی -5
 الفقه االسالمی  ةموسوع -6
 الحاجه الی الموسوعه  الفقهیه علی الصعید االسالمی  -7
 عالمی  علی الصعید ةیهالفق ةالی الموسوع ةالحاج -8
 فتح البواب االجتهاد الجماعی  -9
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 مضمـون  مـبـادی فـــقـه مفــردات
 

 مبادی فقهنام مضمون : 
 (5511کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )
 تعلیمات اسالمی نسوان )صنف اول(رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 صطالحات ، مباحث اساسی، موضوعات مورد مطالعه فقه اسالمی.آشنایی با ااهداف آموزشی: 

محصل محوری ازهردو روش مدرس محوری و شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 
 متن کتاب درسی: دریزبان 

 
 مفردات تفصیلی مضمون:

  

 تعریف فقه لغًة واصطالحاً 

 فرق میان فقه وواژه های ذیل ورابطه فقه به هـریکی آن : 

 الف: شریعت

 ب : دین 

 ج : اصول فقه 

 تعریف حکم وانواع آن

 : موضوعات علم فقه

 عبادات .1

 یده می شود. احکام مربوط به نظام خانواده . آنچه که " احوال شخصی" نام .2

احکام مربوط به معامالت مالی وحقوقی درماین مردم. آنچه که "معامالت" نامیده می  .3

 شود.

احکام مربوط به حل منازعات درمیان مردم. که "مرافعات ویا قضاء ودعاوی" نامیده  .3

 می شود.

 احکام مربوط به حکام ورعیت. آنچه که سیاست شرعی نامیده می شود. .3

 م مالی دولت. آنچه که عشوروخراج گفته می شود.احکام مربوط به نظا .6
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 احکام مربوط به مجازات جنایت کاران. که قانون جنائی مامیده می شود.  .7

احکام مربوط به تنظیم روابط میان دولت اسالمی وغیراسالمی. که روابط بین الدول  .8

 نامیده می شود.

 : آغاز تشریع وانکشاف فقه اسالمی

 آغازتولـد وتأسیس فقه(فقه درعهد رسول اکرام ص ) -

 سبب استعمال کلمه تأسیس فقه وتشریع درعهد رسول اکرام ص. -

 مراحل تشریع درعصرنبوی )دوره مکی ودوره مـدنی( -

مصادرتشریع درعهد نبوی ص )قـران وسنت = وحی جلی ووحی خفی وگاهی  -

 هم اجتهاد(

 :  فقه وانکشاف آن درعصورخلفاء

 مصادرتشریع درین عصور)عصرصحابه( -

 هج وطریقه استدالل صحابه.من -

 فقهاء مشهورصحابه  -

 اسباب اختالف صحابه درقضایای فقهی )درقضاء وفتوی( -

 مثالهای ازاجتهادات درین مرحله. -

 فقه وتشریع درعهد اموی ها -

 بروزفرق اسالمی درین مرحله. -

 بعضی حوادث ووقائع تشریعی درین مرحله. -

 ظهورمدارس فقه وحـدیث درین مـرحله. -

 این دورهفقهاء مشهور -

 مصادرتشریع درین دور -

 فقه وتشریع دردوره خالفت عباسین -

 اسباب انکشاف فقه درین دور -

 فقهاء مشهوراین دور.  -

 مرحله ظهورمـذاهب فقهاء مشهوروأئمـه آن.  -

 امام ابوحنیفه رح  -
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 منهج استـدالل. -

 شاگردان مشهورایشان. -

 امام مالک رح  -

 منهج استـدالل. -

 شاگـردان مشهورایشان. -

 افعی رح امام ش -

 منهج استـدالل -

 شاگـردان مشهورایشان. -

 امام احمد بن حنبل رح  -

 منهج استـدالل -

 شاگران مشهورایشان.  -

  عـصـرتقـنین فقه وضع قواعـد کلی.

 مراجع
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 مضمون )نظریة الحـق واإللـتـزام( مفردات
   

 نظریة الحق واإللـتـزام.نام مضمون :  .1

 ( 337کود نمبر: ) .2

 كـریدت( 2ـداد کــردتها درهفته: )تعـ .3

 فـقه وقانون/ تعلیمات پسران ورشته نسوان.رشته تحصیلی :  .3

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن:  .3

شناخت حق، انواع حق، مصادرومنابع حق، عقـود واحکام مربوطه اهداف آموزشی:  .6

 شان.

ل ازهـردوروش مـدرس محـوری ومحص شیوه های آموزش و تدریس مضمون: .7
محوری بطورتلفیـقی استـفاده صورت میگیـرد وفـشارزیاد باالی تمرینات عملی می 

 باشد.

 امتحان وسط سمستر وامتحان نهائی، کارهای خانگی.شیوه های ارزیابی محصالن :  .8

 زبان متن کتاب درسی : عــربی .9

 

 مفردات تفصیلی مضمون:
 

 : حـول الحـق

 منـشـأ فکـرة الحـق

 ة واالصطالحمعـنی الحـق فی اللغـ

 تعـریف الحـق بمعـناه العام

 ارکان الحـق )بین الفـقـه والقانون(.

 انـواع الحـق وتقسیماته :

 تـقسیم الحـق باعـتـبارصاحب الحـق

 تقسیم الحـق باعـتبارمحـل الحـق

 الحـقوق المجـردة وغیرالمـجـرة(. -الحـق الشخصی والعینی –)الحـقوق المالیة وغیرالمالیة 

 لحـق باعـتبارالمؤیـد القضائی وعــدمه.تقسیم ا

 تقسیم الحق المالی الی شخصی وعینی.

 تقسیم الحـق العینی الی اصلیة وتبعیة.

 ثمـرات التمیز بین الحقین )الشخصی والعینی(.

 انـواع الحـق العینی فی الفـقه االسالمی.

 –حـق الوقـفیة  –ـق االحتباس ح –حـق االرتـهان  –حقوق االرتـفاق  –حق االنـتـفاع  –)حق الملکیة 

 حقوق القـرارعلی االوقف(.
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 احکام الحـق وآثـاره المـتـرتبة علیه.

 إنـقـضاء الحــق.

 إثــبات الحــق.

 :  االلـتـزام أو الـوجیبة

 قـوام االلـتـزام وحـقیقـتـه : 

 النسبة بین الحـق الشخصی وااللـتـزام

 عـناصرااللتـزام

 سبب االلـتـزام

 ة االلـتـزام وحقیقـتـه.طبیعـ

 موضوع االلتـزام 

 الموضوع السلبی(. –الموضوع االیجابی  –بامـتـناع  –بـفـعل  –بالعین  –)الـتـزام بالــدین 

 شرایط االلتـزام وتعـریفـه :

 تعیین طرفی االلتزام.

 معلـومیة محلـه.

 قیمة المحل.

 تعـریف االلـتـزام. 

 االسماء االصطالحیة لعـناصره.

 : ادرااللـتـزاممص

 معنی مصدرااللـتزام

 حصرالمصادروتـرتیبـها واساسها.

 نظریة االلـتـزام وتـرتیبـها فی القوانین الموضوعة ومقارنـتـها فی الفـقه االسالمی.

 : التـعـریف بمصادرااللـتـزام

 : القـسـم االول : التصرف الشرعي

 : االو : العـقــد

 العـقــد والـتصرف. 

 قــد.تکـوین العـ

 ارکان العـقـد )بین الفـقـه والقانون(.

 االیجاب والقـبـول )وشروط صحتهما(. 
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 صیغة العـقـد. 

 االرادة الباطنیة واالرادة الظاهـریة )حاالت مختـلفة فی تـوضیح الموضوع(. 

 محل العـقــد وشروطه 

 العاقــد أو طـرفا العــقــد. 

 : االهـلــیة   

 االداء(. أهلیة –)أهلیة الـوجـوب 

 االهـلیة الکاملة واألهلیة الناقصة.  

 االدوار التی یمـرعلیها االنسان )فی باب االهـلیة(.  

 دور التمیزالی الی البلـوغ(. -دوراالنفصال الی سن التمیز –)دورالجـنین    

 : عـوارض االهـلیة  

 العـوارض السماویة.   

 المـرض(. –النـوم واالغـماء  –العـتـه  –)الجـنون     

 العـوارض المکـتسبة  :   

 السکـر(. –)السـفـه     

 تصرفات الولی(.  -شروط الـوالیة  -انـواع الـوالیة  -: )تعـریف الوالیة  الـوالیـة  

 : )تعـریف الوکالة. الوکالــة  

 فی الموکل فیه(. -فی الوکیل -شروط الوکالة )فی المـوکل

 اقسام الوکالة.

 .دة المنـفـردةالثاني : االرا  

 :  القـسم الثانی : الحـوادث الحـقـوقیة

 الفـعـل المضر:   

  الفـعـل المفـیـد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  أهــم المـراجع

 لجـدیـد / احمـد الـزرقا رح.النظریات العامة فی الفقه االسالمی / الفقه االسالمی فی ثوبه ا .1

 المـدخل الی دراسة الشریعة االسالمیة. / دکـتـور زیـدان رح. بخش نظریات فـقهی آن. .2

 الوسیط فی شرح القانون المـدنی / سنهـوری رح. .3

 الـفـقه االسالمی وادلـته / دکـتـوروهـبة الـزحیـلی. .3

 مجلة االحکام العــدلـیة / مجمع عـلـماء. .3

 غانستان. / جـلــد دوم.قانون مـدنی اف .6
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 مضمون نظریة الملکیة مفردات
 

 )نظریة الملکیة(نام مضمون : 
 (115کود نمبر: )

 کـریدت( 2تعـداد کـردتها درهـفـته: )
 فـقه وقانون / تعلیمات اسالم )هـردورشته(رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 
یـل شرعی وقانونی  وسا و یی شخصی(شناخت درست ملکیت )دارا اهداف آموزشی:
 بدست آوردن آن.

ازهردو روش مدرس محوری ومحصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشارزیاد باالی تمرینات عملی میـباشد.

 امتحانات تقریری در جریان درس ، امتحان تحریری درشیوه های ارزیابی محصالن : 
 وسط سمستر و امتحان نهائی.

 عربیزبان متن کتاب درسی : 
 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 همقـــدم

 الملکیة و خصائصها  -الباب األول
 تعریف الملکیة و الملک  –الفصل األول 
 قابلیة المال للتملک و عدمها  -الفصل الثانی
 أنواع الملک  -الفصل الثالث
  أنواع الملک الناقص -الفصل الرابع

 ملک العین فقط  -1
 ملک المنفعة الشخصي أو حق االنتفاع  -2

 الفرق بین اإلباحة و الملک 
 خصائص حق المنفعة أو االنتفاع الشخصي

 انتهاء حق المنفعة 
 ملک المنفعة العیني أو حق االرتفاق  -3

 الفرق بین حق االرتفاق و حق االنتفاع الشخصي
 خصائص حقوق االرتفاق 

 أسباب حقوق االرتفاق 
 أسباب الملک التام  -فصل الخامسال

 االستیالء علی المباح  -1
 إحیاء الموات 

 االصطیاد 
 االستیالء علی الکأل و اآلحام 

 االستیالئ علی المعادن و الکنوز 
 حکم المعادن 

 حکم الکنز 
 العقود الناقلة للملکیة  -2
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 الخلفیة  -3
 التولد من المملوک  -3

 الفردیة في تشریع اإلسالم مطلقة أم مقیدة؟  طبیعة الملکیة أو هل الملکیة -الفصل السادس
 المال و الملکیة في تقدیر اإلسالم 

 تقیید الملکیة 
 قیود الملکیة 
 توابع الملکیة  -الباب الثانی

 أحکام االراضي –الفصل األول 
 أحکام األراضي المستولي علیها بالفتح  -أوالا 

 األراضي التي فتحت عنوة  -1
 مام أم له الخیار في أمور أخری هل قسمة األراضي ملزمة لإل

 أدلة القائلین بإعطاء الخیار لإلمام في وقف األرض 
 أحکام األراضي في داخل الدولة  -ثانیاا 

 حکم األرض المملوکة العامرة  -1
 حکم األرض الحراب التي انقطع ماؤها  -2
 حکم األرض الموات  -3

 هل یحتاج إحیاء الموات إلی إذن الحاکم؟ 
 في أرض الموات حریم؟ هل للبئر او للنهر 

 إحیاء الموات )استصالح األراضي و البناء فیها(  -الفصل الثاني
 تعریف إحیاء الموات و مشروعیته و الترغیب فیه شرعاا  –المبحث األول 
 الموات القابل لإلحیاء  -المبحث الثاني

 توضیح آرائ المذاهب في الموات القابل لإلحیاء 
 اء و طرقه کیفیة اإلحی -المبحث الثالث

 هل یحصل اإلحیاء بالتحجیر؟ 
 شروط إحیاء الموات -المبحث الرابع
 شروط المحیي  -المطلب األول
 شروط األرض المحیاة  -المطلب الثاني
 شروط اإلحیاء الذي یثبت به الملک  -المطلب الثالث

 أحکام إحیاء الموات  –المبحث الخامس 
 تملک األرض المحیاة  -المطلب األول

 وظیفة األرض المحیاة  -ب الثانيالمطل
 القید الوارد علی ملکیة المحیي و الملکیة اإلضافیة الحریم  -المطلب الثالث
 أحکام المعادن و الحمی و القطاع  –الفصل الثالث 
 الحمی  -المبحث األول

 أصل الحمی و معناه  -أوالا 
 مشروعیته  -ثانیاا 
 سلم أو إمام غیره حکم ما حماء النبي صلی هللا علیه و -ثالثاا 

 اإلقطاع  -المبحث الثاني
 تعریف اإلقطاع  -أوالا 
 مشروعیته -ثانیا
 أنواع اإلقطاع  -ثالثا
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 حکم إقطاع الموات  -1
 حکم إقطاع العامر و هو إقطاع اإلرفاق  -2
 حکم إقطاع المعادن و ملکیتها  -3

 تعریف المعادن 
 أنواع المعادن 

 حکم المعادن عند الحنفیة 
 الکیة المعادن عند الم

 المعادن عند الشافعیة و الحنابلة 
 حقوق االرتفاق  -الفصل الرابع
و الفرق بینه و بین حق االنتفاع، و وصفه الفقهي و أحکامه  االرتفاقتعریف حق  -المبحث األول

 العامة
 أنواع حقوق االرتفاق  -المبحث الثاني
 حق الشِّرب  -المطلب األول
 حق الشفه  -المطلب الثاني

 حق المجری -الثالث المطلب
 حق المسیل  -المطلب الّرابع

 حق المرور  -المطلب الخامس
 حق التعلي -المطلب السادس
 حق الجوار  -المطلب السابع

 عقود استثمار األرض  –الفصل الخامس 
 عقد المزارعة  –العقد األول 

 تعریف المزارعة و مشروعیتها و رکنها و صفة العقد  -المبحث األول
 شرائط المزارعة  -لثانيالمبحث ا

 أحوال المزارعة  -المبحث الثالث
 حکم المزارعة الصحیحة و الفاسدة  -المبحث الرابع

 انتهاء المزارعة و حاالت فسخها  -المبحث الخامس
 المساقاة أو المعاملة  -العقد الثاني

 بین المزارعة  تعریف المساقاة و مشروعیتها و رکنها و موردها و الفرق بینها و -المبحث األول
 شروط المساقاة  -المبحث الثاني
 حکم المساقاة الصحیحة و الفاسدة  -المبحث الثالث
 حکم المساقاة الفاسدة  -المطلب األول

 أثر فساد العقد في مذاهب غیر الحنفیة 
 انتهاء المساقاة  -المبحث الرابع

 تعریف المغارسة  -أوالا 
 حکم المغارسة عند الفقهاء  -ثانیاا 

 اتفاق القسمة  -فصل السادسال
 قسمة األعیان أو الرقاب  -النوع األول

 تعریف القسمة و مشروعیتها و رکنها و صفتها  -المبحث األول
 أنواع القسمة  -المبحث الثاني
 شروط القسمة  -المبحث الثالث
 شروط قسمة التراضي  -المطلب األول
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 شروط قسمة اإلجبار أو التقاضي  -المطلب الثاني
 کیفیة القسمة  -مبحث الرابعال

 نماذج من القسمة 
 قسمة الدور  -المطلب األول
 األرض و البناء  -المطلب الثاني
 الدار و الضیعة و الدار و الحانوت  -المطلب الثالث
 السفل و العلو -المطلب الرابع

 قسمة الطریق  -المطلب الخامس
 القاسم -المبحث الخامس
  أحکام القسمة -المبحث السادس

 أحکام القسمة العامة  -المطلب األول
 لزوم القسمة  -أوالا 
 ثبوت حق الخیار في القسمة  -ثانیاا 
 أثار القسمة  -ثالثاا 

 نقض القسمة  -رابعاا 
 أحکام الخاصة باإلثبات  -المطلب الثاني

 االختالف في الحدود  -أوالا 
 االختالف في تقویم الغبن  -ثانیاا 
 ء النصیب االختالف في استیفا -ثالثاا 

 قسمة المنافع أو المهایأة  -النوع الثاني
 تعریف المهایأة و مشروعیتها  -المبحث األول
 محل المهایأة -المبحث الثاني
 صفة المهایأة -المبحث الثالث
 أنواع المهایأة -المبحث الرابع

 المهایأة من حیث الرضا و الجبر 
 المهایأة من حیث الزمان و المکان 

 ما یملکه کل شریک من التصرف بعد المهایأة -المبحث الخامس
 الغصب و اإلتالف  -الفصل السابع
 الغصب و أحکامه  -المبحث األول
 تحریم الغصب و تعریفه و أثر اختالف الفقهاء في ضابطه  -المطلب األول
 أحکام الغصب  -المطلب الثاني
 التأثیم أو اإلثم 

 رد العین المغصوبة ما دامت قائمة 
 صوب إذا هلک ضمان المغ

 کیفیة الضمان  -1
 وقت وجوب الضمان أو وقت تقدیر التعویض  -2
 ما یخرج به الغاصب عن عهدة الضمان  -3
 تغیر العین المغصوبة عند الغاصب  -3
 نقصان المغصوب  -3
 زیادة المغصوب  -6
 ضمان غلة المغصوب و منافعه  -7
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 اختالف الغاصب و المغصوب منه  -8
 غاصب الغاصب و من في حکمه  -9

 إتالف المال وحکمه  -المبحث الثاني
 تعریف اإلتالف و کونه سبب الضمان  -المطلب األول
 شروط إیجاب الضمان باإلتالف  -المطلب الثاني
 کیفیة الضمان أو ماهیته  -المطلب الثالث
 دفع الصائل  -الفصل الثامن
 مشروعیة الدفاع و مراحله و حکمه  -المبحث األول
 شروط دفع الصائل  -المبحث الثاني

 هل دفع الصائل حق مباح أم واجب؟  -مبحث الثالثال
 حکم الدفاع عن النفس 

 ضمان الفعل أثناء الدفاع  -المبحث الرابع
 حکم العاض 

 حکم الدفاع عن العرض 
 االطالع علی داخل البیوت 

 حکم الدفاع عن المال 
 اللقطة و اللقیط  -الفصل التاسع
 حقیقة اللقیط و أحکامه  -المبحث األول

 اللقطة و أحکامها و نوعاها و ما یصنع بها  -حث الثانيالمب
 معنی اللقطة و أحکامها  -المطلب األول
 نوع اللقطة و ما یصنع بها  -المطلب الثاني

 لقطة الحل و الحرام 
 المفقود  -الفصل العاشر

 صالحیات القاضي في مال المفقود و أهله 
 متی یحکم بموت المفقود و ما أثر ذالک 

 السبق  -حادي عشرالفصل ال
 تعریف المسابقة و مشروعیتها  -المبحث األول
 شروط جواز المسابقة  -المبحث الثاني

 الشفعة  -الفصل الثاني عشر
 تعریف الشفعة و دلیلها و حکمتها و رکنها و أطرافها و حکمها و صفتها   -المبحث األول
 محل الشفعة )المشفوع فیه(  -المبحث الثاني
 العلو و السفل 

 حقوق االرتفاق 
 الشفعة في السفن 

 الشفعة في الزرع و الشجر و الثمر 
 الشفیع  -المبحث الثالث

 من هو الشفیع؟  -أوالا 
 مراتب الشفعة  -ثانیاا 

 کیفیة التوزیع عند تزاحم الشفعاء 
 غیبة بعض الشفعاء  -ثالثاا 

 إسقاط بعض الشفعاء حقه  -رابعاا 
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 أحکام الشفعة  -المبحث الرابع
 طریق التملک بالشفعة  -أوالا 
 ما یلزم الشفیع دفعه أو ما یؤخذ به المشفوع  -ثانیاا 
 الثمن الواجب دفعه  - أ

 الحط من الثمن أو الزیادة علیه  - ب
 تأجیل الثمن  -جـ
 هل یتوقف القضاء بالشفعة علی دفع الشفیع الثمن؟  -د

 استحقاق المشفوع فیه  -هـ
  اختالف الشفیع و المشتري في قدر الثمن -و

 شروط الشفعة -المبحث الخامس
 االحتیال إلسقاط الشفعة 

 إجراءات الشفعة  -المبحث السادس
 وقت وجوب طلب الشفعة 

 طلب المواثبة  -1
 طلب التقریر  -2
 طلب الخصومة و التملک  -3

 جزاء التأخر في هذه الطلبات 
 طالب الشفعة للمحجور 

 نظر القاضي في طلب الشفعة و إثبات الدعاوی 
 ما یطرأ علی المشفوع فیه بید المشتري ع: المحث الساب

 العقود و التصرفات  -أوالا 
 نماء المشفوع فیه و زیادته  -ثانیاا 
 نقص المشفوع فیه  -ثالثاا 

 مسقطات الشفعة  -المبحث الثامن

 
 مراجع:
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 مضمون فقه مقارن مفردات
 

  فقه مقارننام مضمون : 

 (112کود نمبر: )

 کـریدت( 2هـفـته: )تعداد کردتها در

  فــقـه وقانونرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
شناخت احکام شرعی و قانونی در مذاهب مختلف فقهی و مقایسه آنها با اهداف آموزشی: 

    هم دیگر و فهم وجوه استدالل هر کدام.

صل محوری ازهردو روش مدرس محوری و مح شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
 امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 عربیزبان متن کتاب درسی : 

 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 

 عقد اإلیجار   -الفصل الثالث

 و معناهامشروعیة اإلجارة ور کنها  -المبحث األول

 رأی ابن القیم في إجارة األعیان 

 شروط اإلجارة  -المبحث الثاني

 اإلجارة مشاهرة 

 استئجار الظئر )المرضع( 

 کون األجرة جزءاً من المعقود علیه )قفیز الطحان( 

 مقابل الخلو )الفروغ( 

 أعذار فسخ اإلجارة 

 صفة اإلجارة و حکمها  -المبحث الثالث

 إلجارة و أحکامها نوعا ا -المبحث الرابع

 ضمان األجیر و سقوط أجره بهالک العین  -المبحث الخامس

 ضمان األجیر الخاص 

 ضمان األجیر المشترک 

 ما یغیر الشئ من صفة األمانة إلی صفة الضمان 

 تلمیذ األجیر المشترک 

 البزاغ و الفصاد و الختان 

 ضمان ضرر الدواب المأجورة 

 في إجارة األعمال سقوط أجر األجیر بهالک العین 

 اختالف المتعاقدین في اإلجارة  -المبحث السادس

 انتهاء عقد اإلجارة  -المبحث السابع
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 الجعالة أو الوعد بالجائزة  –الفصل الرابع 

 تعریفها

 مشروعیتها

 صیغتها 

 الفرق بین الجعالة و اإلجارة علی األعمال 

 شروط الجعالة 

 ل صفة حکم الجعالة و وقت استحقاق الجع

 الزیادة و النقص في الجعل 

 حکم اختالف المالک و العامل 

 الشرکات  -الفصل الخامس

 شرکات األموال  -المبحث األول

 تمهید في تعریف الشرکة و مشروعیتها 

 تقسیم الشرکة 

 کیفیة انعقاد شرکات العقود  -المطلب األول

 تعریف شرکة األموال  -أوالً 

 شرکة العنان  -1

 شرکة المفاوضة  -2

 تعریف شرکة الوجوه أو الشرکة علی الذمم  -نیاً ثا

 تعریف شرکة األعمال أو األبدان  -ثالثاً 

 شرائط شرکة العقود  -المطلب الثاني

 الشروط العامة في شرکات العقود  -أوالً 

 الشروط الخاصة بشرکة األموال  -ثانیاً 

 هل یشترط خلط المالین؟ 

 الشروط الخاصة بشرکة المفاوضة  -ثالثاً 

 شروط شرکة األعمال  -بعاً را

 شروط شرکة الوجوه  -خامساً 

 أحکام شرکة العقود  -المطلب الثالث

 أحکام شرکة العنان في األموال  -أوالً 

 أحکام شرکة المفاوضة في األموال  -ثانیاً 

 أحکام شرکة الوجوه  -ثالثاً 

 أحکام شرکة األعمال  -رابعاً 

 یک صفة عقد الشرکة و ید الشر -المطلب الرابع

 حکم لزوم الشرکة  -أوالً 

 ید الشریک ید أمانة  -ثانیاً 

 مبطالت عقد الشرکة  -المطلب الخامس

 الشرکة الفاسدة عند الحنفیة  -المطلب السادس

 شرکة المضاربة  -المبحث الثاني

 تعریف المضاربة و مشروعیتها و رکنها و صفة عقدها  -المطلب األول
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 حکم الشرکات القانونیة الحدیثة 

 شرائط المضاربة  -المطلب الثاني

 شروط رأس المال 

 شروط الربع 

 أحکام المضاربة  -المطلب الثالث

 حکم المضاربة الفاسدة 

 أحکام المضاربة الصحیحة 

 حال ید المضارب  -1

 تصرفات المضارب -2

 ماالیجوز للمضارب فعله 

 المضارب یضارب 

 خالصة أحکام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة 

 صة أحکام تصرفات المضارب في المضاربة المقیدة خال

 حقوق المضارب  -3

 النفقة من مال المضارب  -أوالً 

 الربح المسمی  -ثانیاً 

 حق رب المال  -3

 حکم اختالف رب المال و العامل المضارب  -المطلب الرابع

 مبطالت المضاربة  -المطلب الخامس

 الشرکات بین القدیم و الحدیث في الفقة اإلسالمي 

 

 مراجع:
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 مضمون  نظام قضایی اسالم مفردات
 

  نظام قضایی اسالم )نظام القضاء فی اإلسالم(نام مضمون: 
 (115کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )
 فقه و قانونرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
دو روش مدرس محوری و محصل محوری ازهر شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 معلومات عمومی در مورد قضاء ، و اجراءات قضائی در اسالم.اهداف آموزشی: 
 عربیزبان متن کتاب درسی :

 

 مفردات تفصیلی مضمون:

 

 المقدمة  
 التعریف بالقضاء، حکمه و تاریخه و تشتمل علی المباحث اآلتیة:

 التعریف بالقضاء -
 ضرورة القضاء، سموه و خطره -
 مشروعیة القضاء -
 الحکم الشرعی لنصب القاضی -

 حکم قبول القضاء و طلبه
 القضاء عند العرب قبل اإلسالم

 صلی هللا علیه و سلمالقضاء فی عصر الرسول 
 القضاء فی عصر الخلفاء الراشدین

 التحکیم و مجاله
 اجرة القاضی و هدیته

 حق التقاضی مکفول للجمیع
 اختصاصات القاضی

 الفصل األول: شروط الصالحیة للقضاء و عزل القاضی و انعزاله
 المبحث األول: شروط صالحیة القضاء، صفات المستحبة فی القاضی

 عزل القاضی و انعزاله المبحث الثانی:
 الفصل الثانی: الدعوی و نظام الفصل فیها و یشتمل علی ما یأتی:

 بیان معنی الدعوی، و الفرق بینها و بین اإلقرار و الشهادة -
 ارکان الدعوی -
 اهل الدعوی -
 معنی المدعی و المدعی علیه -
 حکم الدعوی -
 انواع الدعوی -
 شروط صحة الحکم فی الدعوی -
 ویحکم الوکالة فی الدع -
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 هل یسقط الحق بتقادم الزمان -
 القضاء علی الغائب -
 نظام الفصل فی الدعوی -
 اجراآت القاضی -
 دلیل علی أن الیمین حق للمدعی اال للقاضی -
 الیمین توجه إلی کل من ادعی علیه حق -

 الفصل الثالث: وسائل اإلثبات
 اإلقرار -
 البینة -
 نکول المدعی علیه عن الیمین -
 یمین المدعی مع الشاهد -
 لمدعی اذا نکل المدعی علیهیمین ا -
 القسامة -
 القافة -
 القرینة القاطعة -
 القرعة -
 قضاء القاضی بعلمه، و بخالف علمه -
 هل یجوز استیفاء الحق بدون قضاء -

 الفصل الرابع: أصول فی القضاء
 العدل بین الخصمین -
 البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر -
 حکم القاضی ال یحل حراما و ال یحرم حالالا  -
 یقضی القاضی و هو غضبان ال -
 ال یقبل القاضی هدیة من له خصومة فی الحال -
 ال یقضی القاضی لنفسه و لمن ال تقبل شهادته له -
 الحکم باإلجتهاد الثانی للقاضی -
 جواز الطعن فی األحکام -

 
 مراجع :

 تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق

 الجامع االحکام القرآن للقرطبی

 حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر الحمد الدردیر

 رد المختار حاشیه ابن عابدین

 زاد المعاد البن القیم

 سبل السالم للصنعانی

 السلطات الثالثةفی اإلسالم للشیخ عبدالوهاب خالف

 السنن الکبری للبیهقی

 سنن النسائی

 سنن الترمذی

 سنن ابن ماجه

 سنن دار القطنی

 سنن ابی داود
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 مون  تحلیل فـقهی قانون مدنیض مفردات
 

 فـقـهی قانون مدنینام مضمون :  تحلیل 
 (111کود نمبر: )

 کـریـدت( 3تعـــداد کردتها در هفته: )
 فقه و قانونرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
شناخت درست از قانون مدنی افغانستان و اصطالحات قانونی که اهـداف آموزشی: 

 به کار رفته است.  درآن
ازهردو روش مدرس محوری ومحصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشارزیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 دریزبان متن کتاب درسی :
 

 ون:مفردات تفصیلی مضم
 

 تطبیق قانون فصل اول 

 قانون وحق قسمت اول 

 ساحه تطبیق قانون مبحث اول 

 استعمال حق مبحث دوم 

 تطبیق قانون از حیث زمان قسمت دوم 

 قسمت سوم تطبیق قانون ازحیث مكان

 اشخاص فصل دوم 

 شخص حقیقی قسمت اول 

 احكام عمومی مبحث اول 

 حالت مدنی مبحث دوم 

 اقامتگاه مبحث سوم 

 مبحث چهارم تابعیت

 قسمت دوم اشخاص حكمی
 مبحث اول احكام عمومی

 مبحث دوم وقف
 استحقاق در وقف فرع اول 
 تقسیم وقف فرع دوم 
 ادارۀ وقف فرع سوم 

 فرع چهارم انتهای وقف
 جمعیت ها مبحث سوم
 احکام عمومی فرع اول 
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 هیئت مدیره فرع دوم 
 مجمع عمومی فرع سوم 

 یه جمعیتفرع چهارم انحالل و تصف
 مبحث چهار جمعیت های عام المنفعه

 مبحث پنجم جمعیت خیریه
 مبحث ششم جمعیت فرهنگی

 مبحث هفتم مؤسسات
 امـوال فصل سوم 

 عقود انتفاع باب دوم 
 اجاره فصل اول 

 احكام عمومی قسمت اول 
 اركان اجاره مبحث اول 
 عینیكه به اجاره داده میشود مبحث دوم 

 مبحث سوم اجرت
 ارم مـدتمبحث چه

 آثار اجاره قسمت دوم 
 قسمت سوم تـنازل از اجاره واجاره باطـنی

 قسمت چهارم ختم اجاره
 قسمت پنجم بعضی انواع اجاره

 اجاره زمین زراعتی مبحث اول 
 دهقانی مبحث دوم 

 مبحث سوم باغبانی
 مبحث چهارم اجاره وقف

 عاریت فصل دوم 
 احكام عمومی قسمت اول 
 یت دهندهوجایب عار قسمت دوم 

 قسمت سوم : التزامات عاریت گیرنده
 انتهای عاریت    قسمت چهارم 

 
 مــــراجـــع :

 

 

 

 

 

 

 

 



  
82 

 (نظام الحکم فی االسالممضمون: نظام سیاسی اسالم ) مفردات
 

 نام مضمون: نظام سیاسی اسالم
 (767کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 ف سوم سمستر پنجمفقه و قانون صنرشته تحصیلی : 
 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 معلومات عمومی درمورد نظام سیاسی دراسالم.آموزشی:  اهداف

تالیف : محمود عبدالمجید )قواعد نظام الحکم فی االسالم  کتاب درسی و زبان متن:

 عربی(، الخالدی

 

 مفردات تفصیلی مضمون:

  ةالعام ةالمقدم

 للشرع  ةاالولی : السیاد ةالباب االول : القاعد

 ةالفصل االول : تعریف السیاد

 ةل الثانی : مصدرالسیادالفص

  ةراطیقالفصل الثالث : نقض الدیم

  ةملأل ت: السلطا ةالثانی ةالباب الثانی : القاعد

 ةالفصل االول : البیع

  ةالمبحث االول: معنی البیع

  ةالبیع ةالمبحث الثانی: اصل مشروعی

  ةعقدالبیع ةالمبحث الثالث: صف

  ةالمبحث الرابع : الفاظ البیع

  ةالبیع ةامس : شروط صحالمبحث الخ

 الفصل الثانی: الشوری 

 المبحث االول : معنی الشوری 

 الشوری  ةالمبحث الثانی : مشروعی

 المبحث الثالث: حکم الشوری 

 المبحث الرابع : مجال موضوعات الشوری 

 الشوری  ةالمبحث الخامس : حجی

 المبحث السادس : اهل الشوری 

 المبحث السابع : مجلس الشوری 

  ةعیرومش ةلمبحث الثامن : حکما

 الحکام  ةالفصل الثالث: محاسب

 الحکام  ةمحاسب ةالمبحث االول : مشروعی

  ةاالحزاب السیاسی ةالمبحث الثانی : اقام
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  ةالمبحث الثالث :سند منصب الخالف

 یس الدولة الفصل الثانی: حکم نصب ر

 نصب ریس الدولة واجب: المبحث االول 

 ب ریس الدولة لیس بواجب مطلقا نص: المبحث الثانی 

 الفترة التی یمهل فیها المسلمون القامة خلیفة : المبحث الثالث 

 الطریقة الشرعیة لنصب رییس الدولهة : الفصل الثالث

 البیعة هی الطریقة الشرعیة لنصب الخلیفة : المبحث االول 

 االستخالف اولعهد : المبحث الثانی

 ر واالستیالالغلبة والقه: المبحث الثالث 

 النص من هللا : المبحث الرابع 

 شروط انعقاد الخالفة : الفصل الرابع 

 شروط االنعقاد : المبحث االول 

 شروط االفضیلة : المبحث الثانی 

 النسب القرشی : المبحث الثالث

 حکم انعقاد الخالفة للفضول مع وجود الفاضل : المبحث الرابع 

 وحدة الخالفة : الفصل الخامس 

 القاعدة لرییس الدولة وحدة حق تبنی االحکام الشرعیة : لباب الرابع ا

 مشروعیة حق رییس الدولة فی تبنی االحکام : الفصل االول 

 طاعة رییس الدولة فرض علی المسلمین : المبحث االول 

 رعایة شئون المسلمین فرض علی رییس الدولة : المبحث الثانی 

 صاحب القرار بعد التشاور  رییس الدولة هو: المبحث الثالث 

 االصل فی تبنی رییس الدولة لالحکام : الفصل الثانی 

 حتمیة وجود االختالف فی الرای بالنسبة للمسالة الواحدة : المبحث االول 

 العالقة بین التبنی ورعایة شئون المسملین : المبحث الثانی 

 صالحیات رئیس الدولة فی التبنی : الفصل الثالث

 التبنی عام فی جمیع االمور : ول المبحث اال

 حدود صالحیات رییس الدولة فی التبنی : المبحث الثانی 

 خاتمة

 

 :  المـــراجـــع
  مبادی نظام الحکم  داکـترعبدالحمید متولی 

 أ الشوری فی االسالم  مبد 

  الدیمقراطیه فی االسالم  عباس العقاد 

  السیاسه الشرعیه  خالف 

 سالمیه محمد ضیا الدین الرییس النظریات السیاسیه اال 

  نظام الحکم فی االسالم  محمد یوسف موسی 

  عناصر القوه فی االسالم  الشیخ سید سابق 

  حقیقه االسالم واصول الحکم  محمد بخیت المطیعی 

  االسالم بالمذاهب  داکتر مصطفی الشکعه 

 االسالم واصول الحکم  داکتر محمد عماره 
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 یه فـقهیمضمون  قواعــد کل مفردات
 

 

 قواعد کلی فقهنام مضمون : 
 (111کود نمبر: )

 کـریـدت( 3تعــداد کـردتها در هفته: )
 فقه وقانون/ تعلیمات اسالم )هـردو رشته(رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 شناخت فتوا قواعد کلی فقه اسالمی و فراگرفتن بکار گیری آنها. اهــداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  یوه های آموزش و تدریس مضمون:ش
 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 
 زبان متن کتاب درسی  : عربی

 

 مفردات تفصیلی مضمون:
 بالمسائل الشرعیة العملیةالفقه علم  .1
 األمور بمقاصدها .2
 العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی ال لأللفاظ و المبانی .3
 الیقین ال یزول بالشک .3
 األصل بقاء ما کان علی ما کان .3
 القدیم یترک علی قدمه .6
 الضرر ال یکون قدیما .7
 األصل براءة الذمة .8
 األصل فی الصفات العارضة العدم .9

 قائه، مالم یقم الدلیل علی خالفهما ثبت بزمان یحکم بب .11
 األصل اضافة الحادث إلی أقرب اوقاته .11
 األصل فی الکالم الحقیقة .12
 ال عبرة للداللة فی مقابلة التصریح .13
 ال مساغ لإلجتهاد فی مورد النص .13
 ما ثبت علی خالف القیاس فغیره علیه ال یقاس .13
 اإلجتهاد ال ینقص بمثله .16
 المشقة تجلب التیسیر .17
 سعاألمر إذا ضاق ات .18
 ال ضرر و ال ضرار .19
 الضرر ال یزال .21
 الضرورات تبیح المحضورات .21
 الضرورات تقدر بقدرها .22
 ما جاز لعذر بطل بزواله .23
 إذا زال المانع عار الممنوع .23



  
85 

 الضرر ال یزال بمثله .23
 یتحمل الضرر الخاص لدفع الضررالعام .26
 الضرراألشد یـزال باألخف .27
 اإذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بإرتکاب اخفهم .28
 یختار اهون الشرین .29
 درء المفاسد أولی من جلب المنافع .31
 الضرر یدفع بقدر اإلمکان .31
 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة .32
 األضطرار ال یبطل حق الغیر .33
 ما حرم أخذه حرم اعطاؤه .33
 ما حرم فعله حرم طلبه .33
 العادة محکمة .36
 استعمال الناس حجة یجب العمل بها .37
 ةالممتنع عادة کالممتنع حقیق .38
 ال ینکر تغیر األحکام بتغیر الزمان .39
 الحقیقة تترک بداللة العادة .31
 إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت .31
 العبرة للغالب الشائع ال للنادر .32
 المعروف عرفا کالمشروط شرطا .33
 المعروف بین التجار کالمشروط بینهم .33
 التعیین عرفا کالتعیین بالنص .33
 إذا تعارض المقتضی و المانع یقدم المانع .36
 التابع تابع .37
 التابع ال یغرو بالحکم .38
 من ملک شیئا، ملک ما هو من ضروراته .39
 إذا سقط األصل سقط الفرع .31
 لساقط ال یعود کما أن المعدوم ال یعود .31
 إذا بطل الشی بطل ما فی ضمنه .32
 إذا بطل األصل یصار إلی البدل .33
 یغتفر فی التابع ما ال یغتفر فی اإلبتداء .33
 البقاء اسهل من اإلبتداء .33
 ع ال یتم إال بالقبض فإذا وهب أحد آلخر شیئا ال تتم هبته إال بقبضهالتبر .36
 التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة .37
 الوالیة الخاصة أقوی من الوالیة العامة .38
 إعمال الکالم أولی من اهماله .39
 إذا تعذرت الحقیقة یصار إلی المجاز .61
 إذا تعذر اعمال الکالم یهمل .61
 ذکر بعض ما ال یتجزأ کذکر کله .62
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 طلق یجری علی اطالقهالم .63
 الوصف فی الحاضر لغو و فی الغائب معتبر .63
 السؤال معاد فی الجواب .63
 ال ینسب إلی ساکت قول .66
 دلیل الشی فی األمور الباطنة یقوم مقامه .67
 الکتاب کالخطاب .68
 اشارة األخرس المعهودة کالبیان .69
 یقبل قول المترجم مطلقا .71
 ال عبرة بالظن البیین خطاؤه .71
 ناشی عن دلیلال حجة مع اإلحتمال ال .72
 ال عبرة للتوهم .73
 الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان .73
 البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر .73
 البینة إلثبات خالف الظاهر و الیمین إلبقاء األصل .76
 البینة حجة متعدیة و اإلقرار حجة قاصرة .77
 المرأ مؤاخذة باقراره .78
 ال حجة مع التناقض، لکن ال یختل معه حکم الحاکم .79
 ثبت الفرع مع عدم ثبوت األصلقد ی .81
 المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط .81
 یلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمکان .82
 المواعید بصورالتعالیق تکون الزمة .83
 الخراج بالضمان .83
 األجر و الضمان ال یجتمعان .83
 الغـــرم بالغـنـم .86
 النعمة بقـدرالنقمة والـنـقـمة بقـدرالنعمة .87
 اآلمر ما لم یکن مجبرا یضاف الفعل إلی الفاعل ال .88
 إذا اجتمع المباشر و المتسبب یضاف الحکم إلی المباشر .89
 الجواز الشرعی ینافی الضمان .91
 المباشر ضامن و إن لم یتعمد .91
 المتسبب ال یضمن إال بالتعمد .92
 جنایة العجماء جبار .93
 األمر بالتصرف فی ملک الغیر باطل .93
 ال یجوز ألحد أن یتصرف فی ملک غیره بال إذنه  .93
 وز ألحد أن یأخذ مال غیره بال سبب شرعیال یج .96
 تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات .97
 من استعجل الشی قبل أوانه، عوقب بحرمانه .98
 من سعی فی نقص ماتم من جهته فسعیه مردود علیه .99

 مراجع :
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 اصول محاکمات مدنی درفـقه اسالمیمضمون  مفردات
 

 اصول محاکمات مدنینام مضمون : 
 (117کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعــداد ساعات در هفته: )
 فقه و قانونرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 شناخت چی گونگی اجراءات محاکم مدنی اهــداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 یاد باالی تمرینات عملی میباشد.بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار ز

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 
 زبان متن کتاب درسی : عربی

 

 مفردات تفصیلی مضمون:
 

 بـــــاب اول

 فصل اول: احکام عمومی

 فصل دوم: دعوی 

 بــــاب دوم

 فصل اول: استدعا 

 فصل دوم: مبادی دعوی

 د گی قضایای مدنی در محاکم فصل سوم: جریان رسی

 فصل چهارم: اجتناب و رد قاضی 

 فصل پنجم: صالحیت رسیدگی در قضایای مدنی 

 فصل ششم: اجراآت مربوط به قضایای خانواده

 فصل هفتم: رسیده گی به قضایای حقوق عا مه 

 فصل هشتم: اطالع، جلب ، احضار

 فصل نهــم: احکا م غیابی

 بره و مطلع در قضایای مدنیفصل دهم: استفا ده از اهل خ

 فصل یازدهم: تنظیم اجراآت مقدماتی در قضایای مدنی

 فصل دوازدهم: جریان محاکمه و حضور اشخاص شامل قضیه

 فصل سیزدهم: فیصله و حکم محکمه

 فصل چهاردهم: قرار محکمه

 فصل پانزدهم: اسباب حکم 

 بـــــاب ســـوم : اجراآت در محاکم فوقانی

 و اعتراض بر فیصله های محاکم تحتانی فصل اول: شکایت

 فصل دوم: صورت تقدیم شکایت یا اعتراض

 فصل سوم: اجراآت مقدماتی محکمه فوقانی

 فصل چهارم: تدویرجلسه قضائى غرض رسیده گی به شکایت واعتراض 



  
88 

 فصل پنجم: صدور قرار محکمۀ فوقانی مبنی بر عدم صحت فیصله و نقض آن

 تراض برقرار محکمۀ تحتانیفصل ششم: تقدیم شکایت و اع

 فصل هفتم: صالحیت های محاکم فوقانی در رسید گی بر شکایات علیه

 احکام صادرۀ محکمۀ تحتانی

 بـــــاب چــــهارم اجراآ ت در دیوان قضایای مدنی و حقوق عامۀ ستره محکمه

 فصـــــل اول: رسیدگی ابتدایی قضایا

 ط به آنفصل دوم: شرایط فرجام خواهی و اجراآت مربو

 فصل سوم: رسیده گی در مرحلۀ نهایی

 فصل چهارم: رسیدگی به احکام نهایی محاکم تحتانی ازنطر قانونیت 

 بـاب پنجم : تجدید نظر برفیصله ها وقرارهای نهایی درقضایای مدنی وحقوق عامه

 فصل اول: تجد ید نظر

 فصل دوم: اجراآت مربوط به تجد ید نظر

 
 مراجع :
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 اصول محاکـمات جـزائی درفـقه اسالمیمضمون   مفردات

 

 اصول محاکـمات جـزائی درفـقه اسالمینام مضمون : 

 (877کود نمبر: )
 کـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 رشته تحصیلی : فــقـه وقانون
 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 

وشهای محاکمات جـزائی درفـقه اسالمی آشنایی با اصطالحات وراهداف آموزشی: 

 وقـوانین نافــذه کـشور.
ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تـدریـس مضمون:

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  .امتحان وسط سمستر و امتحان نهائیشیوه های ارزیابی محصالن : 

 دریزبان متن کتاب درسی: 
 

 : مفردات مضمون اصول محاکمات جزایی

 اشخاصیکه صالحیت اقامه دعوی جزایی را دارند 
 اقامه دعوی جزایی بامرمحکمه جنایات یاستره محکمه 

 اقامه دعوی ازطرف مدعی حق العبد 
 سقوط دعوی جزایی 

 جرم مشهود 
 ګرفـتاری متهم 

 ء تتیش آن صبط اشیاتالشی اشخاص دخول به منزل وتف
 وظایف څارنوالی بعداز ګرد آوردن دالیل 

 تحقیق بتوسط څارنوالی 
 اجرای تحقیق مداخله مدعی حق العبد مسول حق العبد درتحقیق 

 تفتیش منازل ضبط اشیای مربوط بجرم 
 استماع شهود تحقیق 
 استفاده از اهل خبره 

 استنطاق 
 تکلیف بحضور امرګرفتاری واحضار 

 ف امرتوقی
 رهایی موقت 

 اقدامات درباره اشیای ضبط شده 
 اعتراض براو امریکه ازمحکمه صادر ګردیده 

 ظهور دالیل جدید درتحقیق 
 تحقیق به توسط قاضی 

 محاکم 

 صالحیت محاکم جزایی درمسایل جزایی 

 صالحیت محاکم جزایی درمسایل حقوقیکه حل وفصل دعوی  جزایی به آن ارتباط دارد 

 ت تنازع صالحی

 محاکم  جنحه قباحت 
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 ابالغ متخاصمین 
 رسیدګی به دعوی وترتیب اجراأت درجلسه محاکمه 

 شهود وسایر دالیل 
 ادعای حق العبد 

 دعوی فرعی تزویر 
 حفظ ونظم درجلسه 

 حکم 
 مصارف دعوی 

 اجتناب قاضی ورد او 
 موارد بطالن حکم 

 متهم مجنون 
 محاکم جنایات 

 های انعقاد آن تشکیل محاکم جنایات و دوره 
 أت  درپیشګاه محاکم جنایات    اجرا

 اجراأتیکه درمسایل جنایات راجع به متهم غایب عملی میشود 
 طرق اعتراض برحكــم

 استیناف 

 اعتراض درپیشګاه ستره محکمه 

 اعاده محکمه 

 ارزش احکام قطعی 

 تنفیذ احکام 

 احکام  واجب التنفیذ
 تنفیذ جزای اعدام 
 دید کننده آزادی تنفیذ جزاهای تح
 رهایی مشروط 

 تنفیذ احکام مربوط به منافع ملی محکوم بها 
 توقیف به منظور تنفیذ حکم 

 اشکال در تنفیذ
 سقوط حکم در اثر وفات محکوم علیه 

 اعاده حیثیت 
 اجراأتیکه درحالت فقدان اوراق یااحکام عملی میګردد 

 سنجیش مدت 
 اصالحات جنایت جنحه وقباحت 

 ل جدید درتحقیق ظهور دالی
 تحقیق به توسط قاضی

 

 : مــراجـع

 

 

 

 

 

 

 



  
91 

 قضایای فقهی معاصر مضمون مفردات
 

 نام مضمون : قضایای فقهی معاصر
 ( 115کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعــداد کردتها در هـفـته: )
 فقه وقانونرشته تحصیلی: 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 و فتوی در مورد قضیه های معصر. شناخت احکاماهداف آموزشی: 

ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشارزیاد باالی تمرینات عملی می باشد.

  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 
 زبان متن کتاب درسی : عربی

 
 مفردات تفصیلی مضمون:

 زکاة الدیون -1

 زکاة العقارات و األراضی المأجورة غیر الزراعیة -2

 بنوک الحلیب -3

 أن بنوک الحلیب تجربة قالت بها األم الغربیة -

 أن اإلسالم یعتبر الرضاع لحمة کلحمة النسب -

 أن العالقات اإلجتماعیة فی العالم اإلسالمی توفر للمولود الخراج -

اری ذا القسط الثابت الذی تتعامل به شرکات التأمین التجاری عقد فیه غرر أن عقد التأمین التج -3

 کبیر مفسد للعقد و لذا فهو حرام شرعا

دعوة الدول اإلسالمیة للعمل علی إقامة مؤسسات التأمین التعاونی و کذالک مؤسسات تعاونیة  -3

 إلعادة التأمین.

 حکم التعامل المصرفی -6

 خطاب الضمان: أو العمولة البنکیة -7

 طبیعته -

 ارکانه -

 البنکة -

 العمیل -

 الشخص العمیل )المضمون عنه( -

 المستفید )المضمون له( -

 اهدافه -

 طریقة اصدار خطاب الضمان -

 انواع خطابات الضمان -

عملیات البیع ألجل التی یقوم بها البنک لشراء و بیع معدات و اجهزة لمشروعات صناعیة  -8

 لصالح الدول األعضاء.

جیة بین الدول األعضاء التی یقوم بها البنک اإلسالمی للتنمیة عملیات تحویل التجارة الخار -9

 مستخدما اسلوب بیع المرابحة.

 النظر فی تقریر اجتماع بعض علماء الشریعة و الخبراء فی المصارف  -11

 أجور خدمات القروض البنک اإلسالمی -11
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 خصوص عملیات اإلیجار -12

 خصوص عملیات البیع باألجل مع تسقیط الثمن -13

 ویل التجارة الخارجیةخصوص عملیات تم -13

خصوص التصرف فی فوائد الودائع التی یضطرالبنک اإلسالمی للتنمیة إلیداعها فی  -13

 المصارف األجنبیة.

 توظیف الزکاة فی مشاریع ذات ربح بال تملیک فردی للمستحق -16

 حکم اطفال االنالیب فی الشریعة اإلسالمیة -17

 صور اإللقاح الصناعی جوازا و منعا -18

 رعیاجهزة اإلنعاش الش -19

 توحید بدایات الشهور القمریة -21

 اإلحرام للقادم للحج و العمرة بالطائة والباخرة -21

 احکام النقود الورقیة و تغیر قیمة العملة -22

 حکم نقل اعضاء اإلنسان إلی آخر حیا او میتا -23

 حکم األجنة التی تسقط تلقائیا -23

 زکات أسهم الشرکات -23

 انتزاع الملکیة لمصلحة العامة -26

 لشریعة اإلسالمیةتنظیم النسل فی ضوء ا -27

 حکم اللحوم المستوردة فی الدول اإلسالمیة -28

 حکم حشو األسنان و الغطاء أو التغطیة -29

 حکم تجنس المسلم فی دیار غیر المسلمین و اقامتها فیها -31

 اإلیجار المنتهی بالتملیک -31

 تحدید ارباج التجارة -32

 البیع بالتقسیط -33

 المصرف -33

 لحدیثةاإلیجاب و القبول او )التعاقد( بالتکنولوجیة ا -33

 زراعة خالیا المنح و الجهاز العصبی -36

 زراعة الشعر -37

 حکم تجارة اعضاء اإلنسان -38

 حکم اعادة العضو المقطوع لتنفیذ الحد او القصاص -39

 عقد اإلستصناع -31

 حکم بیع الوفاء -31

 بیع العربون -32

 عقد المزایدة -33

 حوادث السیر -33

 السر فی مهن الطبیة -33

 مداواة الرجل للمرأة -36

 مرض نقص الناع المکتسب )ایدز( -37

 قضایا العملة -38

 مراجع :
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 " حـقـوق جـزای عـمومی اسالممفـردات درسی مضمون : " 

   
 حقوق جـزای عمومی اسالمنام مضمون : 

 ( 112کود نمبر: )

 كـریدت( 2تعــداد کــردتها درهفته: )

 فـقه وقانون/ تعلیمات پسران ونسوان.رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
شناخت جـرم، انواع جـرم درفـقه وقانون، عناصرمتشکله جـرم، مجرم، اف آموزشی: اهد

 جـزاء، انواع جـزاء درفـقه وقانون....

ازهـردو روش مـدرس محـوری ومحصل محوری  شیوه های آموزش وتـدریس مضمون:
 بطورتلفیـقی استـفاده صورت میگیـرد وفـشارزیاد باالی تمرینات عملی می باشد.

 امتحان وسط سمستر وامتحان نهائی، کارهای خانگی.ای ارزیابی محصالن : شیوه ه

 زبان متن کتاب درسی : عــربی

 

 مفـردات تفصیلی مضمون:
 

 )الجـــــــریـمـة( 
 

 ماهـیة الجـریمة

 تعـریف الجـریمة

 الفـرق بین الجـریمة والجنایة

 علـة التحـریم والعـقاب

 نونمقارنـة الموضوع بین الشریعة والقا

 أنـواع الجـریمة وتـقسیماتها

 تقسیم الجـرایم بحسب جسامة العـقـوبة المقـررة إلی ثـالثة أقسام 

 جـرایم التعازیـر( –جـرایم القـصاص والـدیة  –)جـرایم الحـدود 

 التعـریف االجمالیة بکـل من هـذه األنـواع الثـالثـة.

 أهمیة هـذا التـقسیم.

 لجانی )إلی جـرایـم مقصودة وغـیـرمقصودة(تـقسیم الجـرایـم بحسب قصد ا

 أهـمیة هـذا التـقسیم.

 تقسیم الجـرایـم بحسب وقـت کـشفـها

 أهـمیة هـذا التـقسیم

 تـقسیم الجـرایم بحسب طریقة ارتکابـها )إلی جـرایم ایجابیة وسلبیة(

 .تقسیم الجـرائـم بحسب کیفیة ارتکابها )إلی جـرایـم بسیطة وجـرایـم اعـتیادیة(

 أهمیة هـذا التـقسیم.
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 تقسیم الجـرائـم الی جـرایم مـؤقـتة وجـرائـم غیـرمؤقـتة

 أهمیة تقسیم الجـرایم إلی مؤقـتة وغیرمؤقـتة

 تقسیم الجـرایـم بحسب طبیعـتها

 إلی جـرایـم ضـد الجماعـة وجـرائـم ضـد األفـراد -

 إلی جـرایـم عادیة وجـرایـم سیاسیة. -

 سیاسیةمباحـث حـول الجـریمة ال

 متی تـوجـد الجـریمة السیاسیة -

 المجـرمون السیاسـیون أو البغـاة -

 الشروط التی یجب تـوفـرها فی المجـرمین الساسیین أو البـغاة -

 حقوق البغاة ومسئولیتهـم قبل الثـورة. -

 حقوق البغاة ومسئولیتهـم أثـناء الثـورة وبعـدها. -

 ةعقـوبة المجـرمین السیاسین فی الشریعة االسالمی -

 ارکان العامة للجـریمة : 

 الـرکـن الشرعی للجـریمة

 األحکام الجنائیة الشرعیة وأثـرها فی الجـریمة والعـقـوبة.

 قاعـدة )الجـریمة والعـقـوبة بالنص( أو قانـونیة الجـریمة والعقـوبة -

 قـواعـد اصولیة حـول هـذا االصل -

 مصدرهـذه القـواعـد من النصوص -

 اعـدة فی الشریعة االسالمیة والقـوانین الموضوعة.کـیفـیة تطبیق هـذه الق -

 فی جـرایـم الحـــــدود 

 .فی جـرائـم القصاص والـدیة 

 .)فی جـرایـم التعازیـر )فی کـل نـوع من انـواعـها الثـالثة 

 : أدلـة األحکام الشرعیة أو مصادرالتشریع الجنائی

 مصادرالتشریع االسالمی بصفة عامة -

 ی االسالمی.مصادرالتـشریع الجنائ -

 : تفسیراالحکام الجنائیة أو النصوص الجنائیة

 القـواعـد اللغـویة الموضوعة للـتـفسیر. -

 القـواعـد التشریعیة التی تـراعی عـنـد التـفسیر. -

 تعارض االحکام الجنائیة : 
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 عـالقـة األحکام الشرعیة بأحکام القـوانین.

 سریان النصوص الجنائیة عـلی الـزمان

 ص الجنائیة علی المکانسریان النصو

 سریان النصوص الجنائیة علی االشخاص

 

 الــرکـــن المادی للجــریـمـة : 

 الشروع في الجـریمة : 

 المـراحـل التی تمـربها الجـریمة  

 العـقآب علی الـشروع  

 أثـرعــدول الجانی عـن الفـعـل  

 : االشـتـراک فی الجـریمـة 

 صـوراالشـتـراک  

 ـتراک العامةشـروط االش  

 االشتـراک المـباشـر  

 عـقـوبة المـباشرین   

 أثـرظـروف المـباشرعلی العـقـوبة   

 : االشـتـراک بالتسبیب  

 الشرکاء المتسببون   

 شروط االشتـراک بالتسبیب   

 عـالقـة السبـبیة بین االشتـراک والجـریمة   

 عـدول الشریک وأثــره   

 بعـقـوبة الشریک المستب   

 أثـرظـروف الشریک المباشرعلی الشریک المتسبب   

 : الـــــرکـــن األدبـی أوالمعـنـوی للجـریمـة

 المسئولیة الجـنائـیـة  

 اساس المسئولیة الجنائیة  

 عـرض تاریخی للمسئولیة الجـنائیة )بین الشریعة والقانون(. -

 (.نظریة المسئولیة الجنائیة ومـعـناها )بین الشریعة والقانون -

 محـل المسئولیة الجـنائیة :  

 سبب المسئولیة وشروطها ودرجاتـها  
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 قصد العصیان أو القصد الجنائی  

 أثـرالجهل والخطأ والنسیان علی المسئولیة  

 أثـرالـرضاء بالجـریمة علی المسئولیة الجنائیة.  

 االفـعال المتصلة بالجـریمة وعـالقتها بالمسئولیة الجنائیة.  

 الشرط(. –السبب  –المتصلة بالجـریمة : )المباشرة االفـعال  -

 حکـم المباشرة والسبب والشرط.  -

 الفـرق بین مسئولیة المباشروالمتسبب. -

 تعــدد العـلل المسببة للـنـتیجة. -

 : ارتـفاع المسئولیة الجـنائیة

 عـلـة ارتـفاع المسئولیة الجنائیة. 

 ن الجنائی االفغانی(.اوال  : اسباب االباحـة )بین الشریعة والقانو 

 الــدفاع الـشـرعی  .1

 : الـدفاع الشرعی الخاص أو دفع الصائـل(

 معـنی الـدفاع الشرعی الخاص.

 الـتـکییف الشرعی لــدفع الصائـل

 شروط دفـع الصائـل أو الـدفاع الشرعی الخاص. 

 حکـم دفع الصائـل أو الــدفاع الشرعی الخاص.

 المـربالمعـروف والنهی عـن المنکـر(.)نظام ا الـدفاع الشــرعی العام

 تأدیب الـزوجـة...(. -: )تـأدیب الصغار الـتـأدیـب .2

 :   التطبیب .3

 خـطأ التطبیب

 إذن ولی االمـر

 شروط عـدم المسئولیة

 ألـعاب الفــروسیة .2

 .إهـــدار األشـخاص .3

 .حـقـوق الحکام و واجباتـهـم .6

 القانون الجنائی االفغانی(.)بین الشریعة و ثانـیا  : أسباب رفـع العـقـوبـة

 االکــــــراه )بین الشریعة والقانون(. .1

 معنی االکـراه
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 انـواع االکـراه

 شروط االکــراه

 حکـم االکـراه

 اساس نظریة االکـراه فی الشریعة

 االکـراه والضرورة

 السکــــــر: )بین الشریعة والقانون(. .2

 السکـر والمسئولیة الجنائیة

 مــدنیة.السکـروالمسئولیة ال

 الجـنـون :  .3

 تعـریف الجـنون

 انـواع الجـنـون.

 صغـرالسـن .3

 الصغـروالمسئولیة الجنائیة.

 مـراحـل االدراک

 عـقـوبة الصبی الممیـز وغیـرالممیز.

 

 (العـقــوبـة)

 العـقـوبـة )مبادی عامة( :

 العـقـوبة والغـرض منها )بین الشریعة والقانون(.

 العـقـوبة )بین الشریعة والقانون(االصول التـی تـقـوم علیـها 

 شروط العـقـوبة.

 أقــسام العـقـوبة : 

 تقسیم العـقـوبات بحسب الـرابطة القائمة بینها  

 التبعیة والتکملیة(. –البـدلیة  -)االصلیة

 تـقسیم العـقـوبات من حیث سلطة القاضی فی تـقــدیـرها 

 تـقسیم العـقـوبات من حیث وجـوب الحکـم بها. 

 تـقسیم العـقـوبات من حیث محلها. 

 تـقسیم العـقـوبات بحسب الجـرایـم التی فـرضت علیها. 

 .العـقـوبات المـقـررة لجـرایـم الحـــدوداوالً :   
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 عـقاب الـزانی   

 عـقـوبة الجـلــد.   

 عـقـوبة التـغـریب.   

 عـقـوبة الـرجـم.   

 ن الجنائی االفغانی(.عـقـوبة الـقــــذف )بین الشریعة والقانو  

 عـقـوبة الــشرب )بین الشریعة والقانون الجنائی االفغانی(.  

 عـقـوبة الـسرقـة )بین الشریعة والقانون الجنائی االفغانی(.  

 عـقـوبة الحـــرابـة.   

 عـقـوبة الــردة والـبغـی.  

 ثانـیاً : العـقـوبات المـقــررة لجـرائـم القصاص والــدیة :   

 القـصاص.   

 الـــدیـة.   

 الکــفـارة.   

 الحــرمان من المـیراث.   

 الحـرمان من الوصیة.   

 ثالـثاً : الـکــفـارات.  

 رابـعاً : عـقـوبات التـعازیـر.  

 ماهیة الـتـعـزیـر   

 الـفـرق بین الـتـعـزیـر وغیـرها من العـقـوبات.   

 عـزیـریة(.انـواع الـتعازیـر. )العـقـوبات الـت   

 تـعـــدد الجـرایـم والـتـداخـل بین العـقـوبات )بین الـشریعة والقانون(. 

 اسـتـیـفاء الـعـقـوبات وتـطبیقـها )بین الشریعة والقانون(. 

 بین الشریعة والقانون(. –العـود إلی الجـریـمـة )ماهیته وعـقـوبته  

 سـقـوط العـقـوبـة :  

 اسباب سـقـوط العـقـوبة.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المـراجـع : 

 ـد عـبـد القادرعــوده رحمه هللا.الـتشریع الجنائی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی. / تألیف استـاد شهی

 الجـریمة والعـقـوبة / امام محمـد ابـوزهـرة رحمه هللا.

 قانون جـزای افغانسان.
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 مضمون  قواعد افتاء مفردات
 

 نام مضمون: قواعــد افـتاء
 (116کود نمبر: )

 کـریـدت( 2تعــداد کـردتها درهـفـته: )
 می ذکور  فقه و قانون و تعلیمات اسالرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
 شناخت فتوا و قواعد فتوا دادن در فقه اسالمی. اهـداف آموزشی: 

زهردو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور ا شیوه های آموزش وتدریس مضمون:

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.ابی محصالن : شیوه های ارزی

 کتاب درسی و زبان متن آن: عربی
 

 مفردات تفصیلی مضمون:

 شیخ عبدالعال احمد عطوه( -مقدمه و عمومیات قواعد افتاء )کتاب قواعد افتاء

 فتوی بقول راجح و شناخت آن در مذهب

 اصول یا ظاهر الروایة

 مسائل نوارد و کتب آن

 یا واقعات مسایل فتوی

 تصحیح و ترجیح و انتقادات پنجگانه در این مورد و رد آنها

 تصحیح یک قول و سکوت )عدم تصحیح( از غیر آن

 تصحیح دو قول مخالف در یک مسأله و حکم آن

 برخی از قواعدیکه بوسیلة آن اقوال راجح در مذهب شناخته می شود

 مسأله فتوا بقول مرجوح

 ا بقول ضعیف جائز استبرخی از مواردیکه در آن فتو

 مسأله عمل کردن بر قول ضعیف در حق خود شخص

 قضاء  و حکم کردن بقول مرجوح

 برخی از کتب معتبر فتوا و مثالهای از این قبیل مسائل

 اختالف نقل از ائمه مذهب و مسأله موقف مفتی در برابر آن

 حکم فتوا در هنگام اختالف و یا نبود قولی از امام در مسأله
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 م، اهمیت مفهوم و اقسام آنمفهو

 مفهوم، روایات در افتاء و مفهوم در کالم شارع

 حقیقت مفهوم در اصطالحات مردم

 اعتبار مفاهیم روایات و اهمیت مفاهیم عقلیات

 شناسایی عرف و مقام آن در افتاء

 اقسام عرف)قولی و عملی( و تشریح آن

 تقسیم دوم عرف: )عام و خاص( با احکام مربوطه آن.

 سیم سوم عرف:تق

 عرفیکه به اعتبار آن دلیل خاصی وارد گردیده باشد

 عرفیکه به عدم آن دلیلی وارد شده باشد

 عرفیکه به اعتبار و عدم اعتبار آن دلیلی موجود نشود.

 تأثیر عرف در موارد مختلفه از جمله:

 تأثیر عرف در داللت کالم

 تأثیر عرف در ترک نمودن کالم

 ای مفتیشروط اعتماد بر عرف بر

 مقام مصلحت در افتاء و فتوا بقول مطلق

 حیله و ارزش حیله هایی مشروع در افتاء

 موقف علمای متقدمین )ائمه مذاهب و شاگردانش( نسبت به حیله

 نظر علمای متأخرین در مورد حیله

 مسئله فتاوا معاصر فقهی در مسائل جدیده

 نتیجه و خاتمه بحث

 
 مــراجع: 
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 ـلـم المیـراثمضمون  ع مفردات
 

 علـم المیـراثنام مضمون : 
 ( 115کود نمبر: )

 کـریدت( 2تعداد ساعات در هفته: )
 فــقه وقانون وتعلیمات اسالمی )هـردو رشته(رشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 
آمـوزش دقیق وهمه جانبه موضوعات علم میـراث که نـزد فـقهای اهداف آموزشی: 

 می نصف علـم دانسته می شود.اسال
ازهردوروش مدرس محوری ومحصل محوری  شیوه های آموزش وتـدریس مضمون:

 بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 زبان متن کتاب درسی : عـــربی
 

 دات تفصیلی مضمون :مفر
 

 مقـــدمـه

 فصل اول: عـلــم مـیـراث

 تعریف علم میراث

 اهمیت علم میراث

 نظام میراث نزد رومانیها

 نظام میراث در یونان قدیم

 نظام میراث نزد طوایف شرقی قدیم

 نظام میراث نزد مصریهای قدیم

 نظام میراث نزد یهودیها

 نظام میراث در زمان جاهلیت قبل از اسالم

 میراث در اسالم

 ارکان میراث

 اسباب میراث

 شرایط میراث

 موانع میراث

 رق )بردگی( -

 قتل -

 اختالف دین -

 اختالف دار -

 فصل دوم: ترکه و حقوق متعلق به آن

 تعریف حق

 ترکه )متروکه(

 حقوق متعلق به ترکه

 تجهیز

 دین 
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 طریقه عملی اداء دیون

 وصیت 

 وارث

 آنها در میراث فصل سوم: ذوی الفروض و فروض )سهام( معین

 میراث زوجین

 شرط میراث به سبب زوجیت

 میراث پدر

 میراث مادر

 میراث بنت صلبی )دختر(

 میراث بنت ابن )دختر پسر(

 میراث اوالد مادر )برادران و خواهران اخیافی(

 میراث خواهر اعیانی

 مسأله مشترکه

 میراث خواهر پدری )عالتی(

 میراث جد

 فرق اب و جد در میراث

 الجد مع اإلخوةمقاسمة 

 کیفیت توریث جد با برادران اعیانی و عالتی

 طریقه زید بن ثابت )رض(

 مسأله معادیه

 مسأله اکدریة

 طریقه حضرت علی )رض(

 طریقه عبدهللا بن مسعود )رض(

 میراث جده

 فصل چهارم: عصبات و حجب

 عصبات

 عصبه نسبی و انواع آن

 فرق بین عصبه بغیره و عصبه مع غیره

 حجب

 قصانحجب ن

 حجب حرمان

 فصل پنجم: اصول مسایل میراث

 مخارج فروض و طریقه تقسیم ترکه

 عول

 رد

 طریقه حل مسایل رد

 تصحیح

 فصل ششم: ذوی األرحام

 تعریف ذوی األرحام

 اصناف ذوی األرحام

 کیفیت توریث ذوی األرحام

 میراث ذوی األرحام دارای جهات قرابت متعدد

 رد بر یکی از زوجین

 تحقاق به طریق غیر از ارثفصل هفتم: اس
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 مولی مواالت

 مقر له به نسب غیر

 موصی له به جمیع مال 

 بیت المال

 فصل هشتم: استحقاق به طریق غیر از ارث

 توریث حمل

 اکثر مدت حمل

 اقل مدت حمل

 مقدار مالی که برای حمل حفظ می شود

 کیفیت ارث حمل و ورثه دیگر

 طریقه حل مسایل حمل

 مفقود

 فوت مفقوداصدار حکم به 

 میراث مفقود

 طریقه حل مسایل مفقود

 اسیر

 خنثی

 ولد الزنا و ولد لعان

 اقاربی که یکجا فوت شوند و ترتیب وفات آنها معلوم نباشد

 فصل نهم: احکام تفصیلی

 تخارج

 کیفیت تقسیم ترکه در تخارج

 مناسخه

 وصیت واجبه

 اشخاص مستحق وصیت واجبه

 شرط استحقاق وصیت واجبه

 واجبه مقدار وصیت

 طریقه حل مسایلی که مشتمل بر وصیت واجبه باشد.
 

 :مآخــــذ

 سراجی .1

 شرفـیه .2

 احکام میراث در فقه و قانون تألیف پوهاند عبدالعزیز.  .3

نوت: کتاب مقرر مضمون میراث در صنوف فقه و قانون و تعلیمات اسالمی ذکور عبارت از کتاب 

 در فقه و قانون تدریس می گردد.السراجی بوده و در بخش نسوان کتاب احکام میراث 
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 مضمون  نظام مالی اسالم مفردات

 
 نظام مالی اسالمنام مضمون : 

 (223کود نمبر: )
 کـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 فقه و قانون ، تعلیمات اسالمی ذکور و  تعلیمات اسالمی نسوانرشته تحصیلی : 
 شروع سال تحصیلی.زمان پذیرش محصالن: 

 آشنایی با سیستم اقتصادی اسالمهداف آموزشی: ا
ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات عملی میباشد.
  امتحان وسط سمستر وامتحان نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن : 

 دریسی: زبان متن کتاب در

 

 مفردات تفصیلی مضمون

تعریف مال ، جایگاه مال  و ارزش آن دراسالمفصل اول :   

 اقسام مال

 به اعتبار اباحت انتفاع و حرمت انتفاع به مال متقوم و غیر متقوم .1

 ثمره وفائده تقسیم مال متقوم و غیر متقوم

 صحت تعاقدی 

 ضمان در تلف 

 به عقار ومنقولبه عتبار استقرار ارو عدم استقرار در محل  .2

 در  ثمره وفایده تقسیم مال به عقار و منقول

. حقوق  6. بیع قبل از قبض 3. بیع وصی در مال قاصر 3. وقف  3. بیع وفا  2.شفع   1

 . انتقال ملکیت ذریعه ثبت وسجل7ارتفاق 

 .  به اعتبار تماثل آحاد و عدم تماثل به مثلی وقیمی.3          

 .  در قسمت و گرفتن نصیب3.  کیفیت ضمان و تاوان  2در ذمه  . ثبوت 1             

 .  به اعتبار بقای عین  و عدم بقای عین به استهالکی واستعمالی.3         

 ثمره وفایده این تقسیم بندی.     

 فصل دوم رابطه بین مال واقتصاد 

 یت هرکدام:مکاتب اقتصادی وفرق آنها و خصوص –نظام اقتصادی  –تعریف علم اقتصاد 

 اسالم واقتصاد

 تاریخ اقتصاد اسالمی

 مصادر اقتصاد اسالمی

 محبث اول    

 اهمیت اقتصاد اسالمی

 .علم  به اقتصاد اسالم یک ضرورت ایدیولوژیکی جامعه اسالمی است 

 .اقتصاد اسالمی ضرورت اجتماعی جامعه اسالمی است 
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 .اقتصاد اسالمی ضرورت اخالقی و معنوی جامعه اسالمی است 

 .اقتصاد اسالمی ضرورت سیاسی جامعه است 

 .اقتصاد اسالمی ضرورت تاریخی جامعه است 

 .اقتصاد اسالمی ضرورت بین المللی جامعه است 

 محبث دوم   

 اهداف علم اقتصاد از دیدگاه مکاتب اقتصادی:

 .هدف علم اقتصاد در نظام کمونیستی 

 هدف علم اقتصاد در نظام کپیتلیزم 

 راسالمهدف علم اقتصاد ازنظ 

 محبث سوم

 اساسات اقتصادی اسالم

 الف. اساسات اعقیده وی

 ب.  اساسات اقتصادی

 فصل سوم

 منابع مالی حکومت اسالمی

 منابع مالی ثابت 

 منابع مالی متغیر 

 منابع ثابت حکومت اسالمی

 زکات .1

 فلسفه تشریع زکات. 

 انواع زکات )امتعه زراعتی،حیوانات،طال،نقره وپول ومال التجارته(

 یط زکات شرا

 مسئولیت دولت در زکات 

 معافیت اززکات 

 .عشر2

 .عشورتجارت3

 .خمس غنیمت3

 .فی3

 .جزیه6

 زمین های عشری       -زمین های خراجی       -عشروخراج    -.خراج     7

 .وضع مالیات گوناگون غرض براورده نمودن حوایج دولت اسالمی8

ملکیت معادن از نظر احناف  -وگنجها     -گاز     -.استفاده ازمنابع طبیعی )معادن  9

 ،شوافع وحنابله

 فصل چهارم 

 رابطه میان مال ملکیت و اسباب آن 
 وسایل تملک 
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.آباد 8.شکار7.تصاحب6.حیازت3.عقد3.شفع 3.التصاق 2.فوت 1اسباب کسب ملکیت )

.استخراج معادن 11.حق الزحمه 11.غزوات وجهاد9گردانیدن زمین های بایر والمالک 

 .احتیاج مبرم حیاتی 13قطاع وتخصیص ریس دولت .ا12

 فصل پینجم

 طرق ازدیاد ملکیت 

 طرق مشروع  –الف 

 طرق غیرمشروع -ب

 ربا درشرعت یهود ونصاری 

 ربا ازنظر فالسفه 

 تحریم ربا از نظر قرآن کریم 

 تحریم ربا در سنت پیغمبر)صلی هللا علیه وسلم(

 انواع ربا:

 دالیل اقتصادی منع ربا

 شمفصل ش

 پول وبانگداری دراسالم

 پول چیست؟

 وظایف پول

 نحوه عمل بانکداری سرمایه داری و اسالمی

 بانکداری اسالمی )بانکهای بدون ربح(

 عرضه سرمایه باخطر به اساس شراکت در مفادوضرر .1

 الف: تمویل تصدی ها توسط عقد قرارداد مشارکت

 ب: تمویل تصدی ها توسط عقد قرارداد مضاربت

 راک در مفاد وضرر در معامالت بانکهای اسالمیقاعده اشت .2

 الف: حسابات جاری )قرضه(

 ب: حسابات امانات میعادی )مضاربت(

 قرضه کوتاه مدت بانکهای اسالمی .3

 الف:  اعطای قرضه های بدون ربح ب) قرضه حسنه(

 ب:  اعطای قرضه های بدون ربح با شرایط معین

 در مفاد وضررج:  قرضه کوتاه مدت به اساس قاعده اشتراک 

 معامالت فرعی بانکهای اسالمی .3

 خدمات در مقابل اجرت

 فصل هفتم

 فقرومفاسد وجلوگیری از آن دراسالم

 تعریف فقر

 فقربزرگترین مشکل اجتماعی،عقیده وی،اخالقی وامنیتی

 حل مشکالت فقر از دیدگاه اسالم 

 مبارزه نظری –اول 

 عالج عملی –دوم 
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 فرق بین نیاز اساسی وغیراساسی 

 اسالم ازبیکاری کراهیت دارد

 توکل به خدا دعوت به بیکاری نمی باشد 

 اسالم وگدائی

 حکم گدائی

 معالجه اجتماعی فقر از طریق ثروت مندان  –سوم 

 معالجه فقر از طریق فرضیت زکات –چهارم 

سایر واجبات مالی)صدقه فطر ،قربانی،کفاره ،حق هم جوار،نذرها ،وقف  –پنجم 

 ووصیت(

 بی برای عالج فقروسایل سل

 تحریم قمار ،احتکار،خیانت،رشوت وسود(

 نهی از راحت طلبی واسراف.

 ممنوع التصرف در امور مالی.

 

 مراجع
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 قانونرشته فقه ویث حـدمضمون  مفردات
 

 .: حدیث األحکام )تیسیر العالم شرح عمدة األحکام( نام مضمون

 .(222: )کود نمبر

 .كـریـدت( 3: )ها در هفتهتعداد کردت

 .: صنف اول سمستر دوم فقه وقانون رشته تحصیلی

 .:عربی زبان متن کتاب درسی

:شناخت و فهم احادث احکام ، چیگونگی استخراج احکام فقهی و  اهمیت وضرورت تدریس مضمون

 قانونی و حقوقی از احادیث احکام.

محوری و محل محوری بطور تلفیقی : از هر دو روش مدرس شیوه های آموزش و تدریس مضمون

 استفاده صورت میگیرد.

 : ماتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائیشیوه های ارزیابی محصالن

 

 : مفردات تفصیلی مضمون

 :دمهـــمق

 کتاب الطهارة -۳

 کتاب الصالة و أبوابها -۲

 کتاب الجنائز و أبوابها -۱

 : مراجع

 اصلی: تیسیر العالم

 مفرعی: سبل السال

 توضیح األحکام

 نیل األوطار

 إبانة األحکام شرح بلوغ المرام
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 قانونرشته فقه وحـىیث مضمون  مفردات
 

 حدیث األحکام )تیسیر العالم شرح عمدة األحکام(نام مضمون :  .1

 (221کود نمبر: ) .2

 کـریـدت( 3تعداد کردتها در هفته: ) .3

 صنف دوم سمستر دوم فقه و قانونرشته تحصیلی :    .3

 زبان متن کتاب درسی :عربی   .3

شناخت و فهم احادث احکام ، چیگونگی استخراج احکام اهمیت وضرورت تدریس مضمون :    .6

 فقهی و قانونی و حقوقی از احادیث احکام.

: از هر دو روش مدرس محوری و محل محوری بطور شیوه های آموزش و تدریس مضمون .7

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.

 : ماتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائیابی محصالنشیوه های ارزی  .8

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 دمه:ــــقـم

 کتاب الزکاة و أبوابها -۳

 کتاب الصیام و أبوابها -5

 کتاب الحج و أبوابه -۶

 مراجع :

 اصلی: تیسیر العالم

 فرعی: سبل السالم

 توضیح األحکام

 نیل األوطار

 إبانة األحکام شرح بلوغ المرام
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 فـقه وقانونمضمون حدیث الشریف رشته مفردات    
 

 نام مضمون : حدیث األحکام )سبل السالم(

 ( 636کود نمبر: )

 كـریـدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 رشته تحصیلی : فقه و قانون صنف سوم

 زمان پذیرش محصل: شروع سال تحصیلی

یث )جامع الترمذی( ، شناخت منهج این کتاب اهداف آموزشی: شناخت مکمل از یکی از کتب معتبر حد

 در ترتیب احادیث، شناخت قوت یا ضعف احادیث این کتاب وآموختن طریقه استفاده از این کتاب.

شیوه های آموزش و تدریس مضمون: از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی 

 استفاده صورت میگیرد.

 وسط سمستر، کار های خانگی و اممتحان نهائی. شیوه های ارزیابی محصالن: امتحان

 زبان متن کتاب درسی: عربی
 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 الف: ابواب القرض و الرهن و التفلیس و الحجر

 الرهن و اإلنتفاع بالمرهن -1

 غلق الرهن -2

 القرض -3

 حسن القضاء -3

 القرض یجر منفعته -3

 باب التفلیس و الحجر -6

 من وجد متاعه عند مفلس -7

 لمعطل الغنی ظ -8

 التصدق علی من الیجد وفاء لدینه -9

 الحجر علی المدین -11

 الحجر علی السفیه -11

 امارات البلوغ -12

 تصرف المرأة فی مالها -13

 بم تحل المسألة -13

 باب الصلح: الصلح الجائر، حکم الصلح .... -13

 انتفاع الجار، بحائط جاره و ارضه... -16

 حرمة أخذ مال الغیر بغیر إذنه إال لحق -17

 الغصب ابواب اإلقرار، و العاریة و -18

 ابواب الشفعة -19

 مراجع :
 مرجع اصلی: سبل السالم شرح بلوغ المرام

 مرجع فرعی: توضیح األحکام شرح بلوغ المرام

 إبانة األحکام
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 مضمون حدیث الشریف رشته تعلیمات اسالمی پسران
 

 نام مضمون : حدیث األحکام )سبل السالم(

 (872کود نمبر: )

 كـریـدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 3شته تحصیلی : فقه و قانون صنفر

 زمان پذیرش محصل: شروع سال تحصیلی

اهداف آموزشی: شناخت مکمل از یکی از کتب معتبر حدیث )جامع الترمذی( ، شناخت منهج این کتاب 

 در ترتیب احادیث، شناخت قوت یا ضعف احادیث این کتاب و آموختن طریقه استفاده از این کتاب.

یس مضمون: از هر دو روش مدرس محوری و محل محوری بطور تلفیقی شیوه های آموزش و تدر

 استفاده صورت میگیرد.

 شیوه های ارزیابی محصالن: ماتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائی

 زبان متن کتاب درسی :عربی

 

 :مفردات تفصیلی مضمون

 الف: تمام ابواب کتاب الحدود

 حد المزنی

 حد القذف

 حد السرقة

 د الخمرح

 باب التعزیر و حکم الصائل

 باب الجزیة و الهدنة

 باب قتال البغی

 باب قتل الجانی و قتل المرتد

 مراجع :

 مرجع اصلی: سبل السالم شرح بلوغ المرام

 مرجع فرعی: توضیح األحکام شرح بلوغ المرام

 إبانة األحکام
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 مضمون حدیث شریف رشته تعلیمات اسالمی پسران  مفردات

 

 حدیث الشریف )جامع الترمذی(ضمون : نام م

 (182کود نمبر: )

 کـدیـدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش: 

 تعلیمات اسالمی پسران صنف اولرشته تحصیلی: 

شناخت مکمل از یکی از کتب معتبرحدیث )جامع الترمذی( ، شناخت منهج این کتاب اهداف آموزشی: 

 .زآنوت یا ضعف احادیث این کتاب وآموختن طریقه استفاده اـشناخت قدرترتیب احادیث، 

: از هر دو روش مدرس محوری و محل محوری بطور تلفیقی شیوه های آموزش و تدریس مضمون

 استفاده صورت میگیرد.

 : امتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائیشیوه های ارزیابی محصالن

 ربیــــعزبان متن کتاب درسی :

 
 مفردات تفصیلی مضمون :

 

 مقدمه برای معرفی مولف و کتاب

 ابواب مختارة من کتاب الطهارة -۳

 ابواب مختارة من کتاب الصالة -۲

 ابواب مختارة من کتاب الزکاة -۱

 ابواب مختارة من کتاب الحج -۳

 ابواب ذکر شده در دو سمستر صنف اول تدریس می گردد

 
 مراجع :

 مرجع اصلی: جامع الترمذی

 فرعی:  مراجع

 تحفة األحوذی شرح جامع الترمذی -۳

 سایر شروح کتب ستة -۲
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 مضمون حدیث الشریف رشته تعلیمات اسالمی پسرانمفردات

 

 نام مضمون :حدیث ) صحیح مسلم(

 (3112کود نمبر: )

 كـریدت( 3تعداد کردت در هفته: )

 تعلیمات اسالمی پسران صنف دوم سمستر اول و دومرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلیپذیرش محصل:  زمان

شناخت مکمل از یکی از کتب معتبر حدیث )جامع الترمذی( ، شناخت منهج این اهداف آموزشی: 

 آن.کتاب در ترتیب احادیث، شناخت قوت یا ضعف احادیث این کتاب وآموختن طریقه استفاده از

وری بطور تلفیقی : از هر دو روش مدرس محوری و محل محشیوه های آموزش و تدریس مضمون

 استفاده صورت میگیرد.

 : امتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائیشیوه های ارزیابی محصالن

 زبان متن کتاب درسی :عربی

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 مقدمه معرفی مولِف و مؤلَف

 کتاب اإلیمان -۳

 کتاب اإلمارة -۲

 کتاب الفضائل -۱

 کتاب فضائل الصحابة -۳

 کتاب التوبة -5

 جع :مرا

 مرجع اصلی: صحیح مسلم

 مراجع فرعی: 

 فتح الملهم شرح صحیح مسلم -۳

 شرح النووی -۲

 سائر شروحات کتاب صحیح مسلم -۱
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 مضمون حدیث الشریف رشته تعلیمات اسالمی پسران مفردات

 

 حدیث ) صحیح البخاری(نام مضمون :

 (1527کود نمبر: )

 کـریـدت( 3) در هفته: کردتهاتعداد 

 علیمات اسالمی پسران صنف سوم سمستر اول و دومترشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلی زمان پذیرش محصل:

شناخت مکمل از یکی از کتب معتبر حدیث )جامع الترمذی( ، شناخت اهداف آموزشی: 

منهج این کتاب در ترتیب احادیث، شناخت قوت یا ضعف احادیث این کتاب و آموختن 

 طریقه استفاده از این کتاب.

: از هر دو روش مدرس محوری و محل محوری ای آموزش و تدریس مضمونشیوه ه

 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.

 .تحان وسط سمسترکارهای خانگی وامتحان نهائیام: شیوه های ارزیابی محصالن

 زبان متن کتاب درسی :عربی

 

  مفردات تفصیلی مضمون :
 

 مقدمه معرفی مفصل مؤلف و کتاب

 کتاب الوحی .۳

 العلم کتاب .۲

 کتاب المظالم و الغصب .۱

 کتاب الصلح .۳

 کتاب الشروط .5

 کتاب بدء الخلق .۶

 کتاب استتابة المرتدی .7

 کتاب اإلعتصام بالکتاب و السنة .8

 

  مراجع :

 مرجع اصلی: صحیح البخاری

 مراجع فرعی: 

 فتح الباری شرح صحیح البخاری -۳

 عمدة القاری شرح صحیح البخاری -5

 .سایر شروحات صحیح البخاری -۶
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 دیث الشریف رشته تعلیمات اسالمی پسرانـح مضمونمفـردات 

 

 حدیث ) سنن ابی داود(نام مضمون :

 (7137کود نمبر: )

 كـریدت( 3تعداد کردتها در هفته: )

 تعلیمات اسالمی پسران صنف چهارمرشته تحصیلی: 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

 اهداف آموزشی مضمون: 

بر حدیث )جامع الترمذی( ، شناخت منهج این کتاب در ترتیب شناخت مکمل از یکی از کتب معت

 احادیث، شناخت قوت یا ضعف احادیث این کتاب و آموختن طریقه استفاده از این کتاب.

: از هر دو روش مدرس محوری و محل محوری بطور تلفیقی شیوه های آموزش و تدریس مضمون

 استفاده صورت میگیرد.

 اتحان وسط سمستر کار های خانگی و اممتحان نهائی: مشیوه های ارزیابی محصالن

 عربیزبان متن کتاب درسی :

 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 دمهــــمق

 کتاب األیمان و النذور و ابوابها

 کتاب القضاء و أبوابه

 ابواب الشهادات

 کتاب الحدود و أبوابها
 

 مراجع :

 مرجع اصلی: سنن أبی داود

 مراجع فرعی: 

 أبی داودعون المعبود شرح  .۳

 بذل المجهود شرح أبی داود .۲

 معالم السنن شرح أبی داود .۱

 سائر شروحات أبی داود .۳
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  رشته تعلیمات اسالمی ذکور مضمون تفسیر مفردات 
 

 : تفسیرنام مضمون

 (181: )کود نمبر

 کـریـدت( 3: )تعداد کردتها در هفته

 : در شروع  سمسترهازمان پذیرش محصالن

شناخت کتب معتبرتفاسیر،باخبری وشناخت ازطریقه وروش مفسرین  : نخست ازهمهاهداف آموزشی

کتب تفاسیر درتفسیر قرآن، آموختن طریقه مطالعه کتب مختلف تفاسیر، آموختن استخراج احکام از 

 قرآن و دریافت معنی و مفهوم درست قـرآن.

اده : ازهردو روش مدرس محوری ومحصل محوری بطورتلفیقی استفشیوه های آموزش و تدریس

 صورت میگیرد

 : امتحان وسط سمستر ، کارهای خانگی و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی

 : صنوف چارگانه رشته تعلیمات اسالمی ذکور رشته تحصیلی

 : عـربی زبان متن کتاب درسی
 

 : مفردات تفصیلی مضمون

 صابونی -صنف اول تعلیمات اسالمی پسران: صفوة التفاسیر

 تحة، سورة البقرةسمستر اول: سورة الفا -۳

 سمستر دوم: سورة آل عمران، سورة النساء -۲

 صنف دوم تعلیمات اسالمی پسران: جاللین

 سمستر اول: سورة مائدة، سورة انعام، سورة انفال -۳

 سمستر دوم: سورة هود، سورة یوسف، سورة النحل -۲

 صنف سوم تعلیمات اسالمی پسران: مدارک التنزیل

 لکهف، سورة األنبیاءسمستر اول: سورة األسراء، سورة ا -۳

 سمستر دوم: سورة الحج، سورة النور، سورة األحزاب -۲

 صنف چهارم تعلیمات اسالمی: مختصر ابن کثیر

 سمستر اول: سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحج، سورة ق، سورة الحدید -۳

 ۱۰الی ختم جزء  ۲8سمستر دوم: جزء  -۲
 

 مراجع :
 ابن کثیر -1

 وهبة الزحیلی -تفسیر المنیر -2

 للبغوی -التنزیل معالم -3

 للشوکانی -فتح القدیر -3

 قرطبی -الجامع ألحکام القرآن -3

 فخر الدین رازی -تفسیر الکبیر -6

 آلوسی -روح المعانی -7

 مفتی شفیع -معارف القرآن -8
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 فقه وتعلیماتمضمون علوم القرآن رشته  مفردات

 علوم القرآننام مضمون : 

 (113) کود نمبر:

 كـریـدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 فقه و قانون و تعلیمات اسالمی پسرانشته تحصیلی : ر

 شروع سال تحصیلی زمان پذیرش:

 شناخت کلی از قرآن مجید ، شناخت اصطالحات علم تفسیر .اهداف آموزشی: 

از هر دو شیوه مدرس محوری و شاگرد محوری بطور تلفیقی  شیوه های آموزش وتدریس مضمون:

 استفاده صورت میگیرد.

 حل تمرینات ، امتحانات وسط سمسترو نهائی.ابی محصالن: شیوه های ارزی

 دری زبان متن کتاب درسی :
 
 

 مفردات تفصیلی مضمون:

  هـدمــقـم

 مفهوم علوم القرآن -1

 نشأته و تطوره -2

 علوم القرآن -3

 تعریف القرآن -3

 الوحی -3

 شبه الجاحدین علی الوحی -6

 نزول القرآن -7

 معرفة اول ما نزل و آخر ما نزل -8

 اسباب النزول -9

 ب اآلیات و السورترتی -11

 المکی و المدنی -11

 المحکم و المتشابه -12

 الناسخ و المنسوخ -13

 جمع و ترتیب القرآن -13

 نزول القرآن علی سبعة احرف -13
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 مناسبات اآلیات و السور -16

 قصص القرآن -17

 فتواح السورة -18

 القراآت القرآنیة -19

 اعجاز القرآن -21

 ترجمة القرآن -21

 التفسیر و المفسرون -22

 مراجع :

 یمیاحمد محمد العل -علوم القرآن -1

 اإلتقان فی علوم القرآن للسیوطی -2

 البرهان فی علوم القرآن للزرکشی -3

 مباحث فی علوم القرآن مناع القطان -3

 التبیان فی علوم القرآن للصابونی -3

 فوزالکبیر فی علوم التفسیر -6
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 تعلیمات اسالمی نسوانمضمون علوم الحدیث رشته های  مفردات

 

 المهذب( علوم الحدیث)کتابنام مضمون : 

 (1111کود نمبر: )

 كـریدت( 2تعداد کردتها در هفته: )

 تعلیمات اسالمی نسوانرشته تحصیلی : 

 شروع سمستر دوم سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

 شناخت درست احادیث و شناخت اصطالحات علم حدیث.اهداف آموزشی: 

گرد محوری بطور تلفیقی از هر دو شیوه مدرس محوری و شا شیوه های آموزش وتدریس مضمون:

 استفاده صورت میگیرد.

 حل تمرینات ، امتحانات وسط سمسترو نهائی.شیوه های ارزیابی محصالن: 

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 مقدمه

 علم الحدیث، تقسیمه... -1

 حجیة السنه و مکانتها فی التشریع... -2

 تقسیم الخبر باعتبار طرقه... -3

 بر الی مقبول و غیر مقبول......تقسیم الخ -3

 تقسیم الخبر باعتبار نهایة السند.... -3

 علو السند و نزوله.... -6

 انواع الروایه..... -7

 تحمل الحدیث و طرق تحمله.... -8

 امور مهمة -9

 طبقات الرواة -11

 موالید الرواة و وفاتهم -11

 احوال الرواة -12

 مراتب الجرح -13

 مراتب التعدیل و دلیل مشروعیة التعدیل و الجرح -13

 ماء و الکنیاالس -13

 صفة کتاب الحدیث -16
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 آداب الشیخ و الطالب -17

 حکم روایة الحدیث بالمعنی -18

 الصحابة و التابعون -19

 الفرق بین القرآن الکریم و الحدیث القدسی و الحدیث... -21

 تراجم لبعض من اشتهروا بالروایة من الصحابة.. -21

 التعریف ببعض أئمة الحدیث -22

 التعریف بأصحاب الکتب الستة -23

 ح البخاریالتعریف ببعض شرا -23

 مراجع :
 الجرح و التعدیل تألیف ابو لبابة حسین -1

 ضوابط الجرح و التعدیل تألیف عبدالعزیز للعبدالطیف -2

 اصول التخریج و دراسة األسانید، محمود الطحان -3
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 تعلیمات اسالمی پسران وفقه وقانونمضمون علوم الحدیث رشته های  مفردات

 

 دیث) کتاب تیسیر المصطلح الحدیث، د. محمود الطحان(علوم الحنام مضمون : 
 (511) کود نمبر:

 كـریدت( 5)تعداد کردتها در هفته: 
 )سمستراول( تعلیمات اسالمی ذکور و نسوان و فقه و قانونرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 
شاگرد محوری از هر دو شیوه مدرس محوری و  شیوه های آموزش وتدریس مضمون:
 بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.

 وسط سمسترو نهائی. اتحل تمرینات ، امتحانشیوه های ارزیابی محصالن: 
 عربیزبان متن کتاب درسی :

 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 سال اول سمستر اول:

 مقــــدمه: فی نشأة علم الصطلح و أشهر المصنفات

 الحدیث من حیث تعدد الطرق -1

 ن حیث الصحة و الضعفالحدیث م -2

 الخبر المقبول و أنواعه -

 الخبر المردود و أنواعه -

 الخبر المشترک بین المقبول و المردود و أنواعه -

 الروایة و آدابه و کیفیة ضبطها -3

 کیفیة ضبط الروایة.... -

 آداب الروایة -

 األسناد و ما یتعلق به -3

 لطائف األسناد -

 معرفة الرواة -

 مراجع :
 إلبن حجر -حالنکت علی کتاب ابن الصال -3

 للسخاوی -فتح المغیث -3

 للسیوطی -تدریب الراوی -6

 للصنعانی -توضیح األفکار -7

 نخبة الفکر -8

 نزهة النظر -9
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 تعلیمات اسالمی پسران وفقه وقانونمضمون علوم الحدیث رشته های  مفردات

 

 علوم الحدیث)جرح و تعدیل و أصول التخریج(نام مضمون : 

 (265کود نمبر: )

 كـریـدت( 5)ه: در هفت کردتهاتعداد 

 تعلیمات اسالمی پسرانرشته تحصیلی : 

 سال تحصیلیسمستر دوم شروع زمان پذیرش محصالن: 

 شناخت درست احادیث از لحاظ قوت و ضعفاهداف آموزشی: 

از هر دو شیوه مدرس محوری و شاگرد محوری بطور  شیوه های آموزش وتدریس مضمون:

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.

 وسط سمسترو نهائی. اتحل تمرینات ، امتحانرزیابی محصالن: شیوه های ا

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 

 سال اول سمستر دوم:

 مقدمه: تعریف الجرح و التعدیل -3

 منهج القرآن و السنة فی نقد األخبار -6

 نقاد الحدیث -7

 التعدیل -8

 الجرح -9

 تعارض الجرح و التعدیل -11

 تخریج األحادیث -11

 مقدمه

 تعریف التخریج -۳

 طرق التخریج -۲

 طریقة األولی -۱

 طریقة الثانیة -۳

 طریقة الثالثه -5

 طریقة الرابعة -۶

 طریقة الخامسة -7

 مراجع :

 الجرح و التعدیل تألیف ابو لبابة حسین -۳۰

 ضوابط الجرح و التعدیل تألیف عبدالعزیز للعبدالطیف -۳۳

 اصول التخریج و دراسة األسانید، محمود الطحان -۳۲

 کتب مربوطه -۳۱
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 نسوان سیرة النبی رشته تعلیمات مضمون مفردات

 

 صلی هللا علیه و سلمسیرت النبی نام مضمون : 

 (5516) کود نمبر:

 كـریـدت( 5)تعداد کردتها در هفته: 

 تعلیمات اسالمي نسوانرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

ناخت اخالق پیامبر که به شناخت مکمل پیامبر اکرم صلی هللا علیه و سلم ، ش اهداف آموزشی:

فهمیدن درست احادیث کمک میکند و همچنان خود و جامعه را به طریقه زندگی پیامبر اشنا ساختن  

 تا درزندگی روزمره از آن پیروی شود.

از هر دو روش مدرس و محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده  شیوه آموزش و تدریس:

 صورت میگیرد.

 کار های خانگی  ، امتحان و سط سمستر و نهائی. حصالن:شیوه های ارزیابی م

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 امتیازات سیرت النبی صلی هللا علیه و سلم و هدف تدریس آن -1

 مصادر سیرت النبی صلی هللا علیه و سلم   و مراجع صحیح آن -2

 از اسالماوضاع دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عربها قبل  -3

 نسب پیامبر صلی هللا علیه و سلم -3

 پیامبر قبل از بعثت -3

 آغاز وحی -6

 آغاز دعوت -7

 هجرب بطرف حبشه -8

 دعوت جهری -9

 توطئه های کفار و مشرکین در برابر پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 مقدمات هجرت

 وصول پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 حوادث سال اول هجرت

 حوادث سال دوم هجرت

 پیامبرآغاز غزوات 

 حوادث سال سوم

 حوادث سال چهارم



  
124 

 غزوه احزاب

 صلح حدیبیه

 غزوه خیبر

 غزوه موته

 فتح مکه

 غزوه حنین

 حوادث سال نهم هجرت

 غزوه تبوک

 آمدن وفود و نمایندگان قبایل نزد پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 حجة الوداع

 وفات پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 سیرت ازواج مطهرات

 

 مراجع :

 جزائری -ذا الحبیبه -1

 مبارکپوری -الرحیق المختوم -2

 سیرت النبویة فی ضوء المصادر... -3

 ابن قیم الجوزی -زاد المعادج چهارم -3

 سیرت ابن هشام -3

 سید حواء -الرسول -6

 البدایة و النهایة -7

 ندوی -سیرت خاتم النبیین -8

 مصطفی السباعی -دروس و عبر -9

 سیوطی -تاریخ الخلفاء -11
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 بی رشته تعلیمات اسالمی پسران وفقه وقانونمضمون سیرة الن مفردات

 

 صلی هللا علیه و سلمسیرت النبی نام مضمون : 

 (551) کود نمبر:

 كـریدت( 2)تعداد کردتها در هفته: 

 فقه و قانون و تعلیمات اسالمی پسرانرشته تحصیلی : 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

لی هللا علیه و سلم ، شناخت اخالق پیامبر که به شناخت مکمل پیامبر اکرم ص اهداف آموزشی:

فهمیدن درست احادیث کمک میکند و همچنان خود و جامعه را به طریقه زندگی پیامبر اشنا ساختن  

 تا در زندگی روزمره از آن پیروی شود.

از هر دو روش مدرس و محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده  شیوه آموزش و تدریس:

 یرد.صورت میگ

 کار های خانگی  ، امتحان و سط سمستر و نهائی. شیوه های ارزیابی محصالن:

 عربیزبان متن کتاب درسی :

 

 مفردات تفصیلی مضمون :
 

 امتیازات سیرت النبی صلی هللا علیه و سلم و هدف تدریس آن

 مصادر سیرت النبی صلی هللا علیه و سلم   و مراجع صحیح آن

 ادی و اجتماعی عربها قبل از اسالماوضاع دینی، سیاسی، اقتص

 نسب پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 پیامبر قبل از بعثت

 آغاز وحی

 آغاز دعوت

 هجرب بطرف حبشه

 دعوت جهری

 توطئه های کفار و مشرکین در برابر پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 مقدمات هجرت

 وصول پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 حوادث سال اول هجرت

 سال دوم هجرتحوادث 

 آغاز غزوات پیامبر

 حوادث سال سوم

 حوادث سال چهارم
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 غزوه احزاب

 صلح حدیبیه

 غزوه خیبر

 غزوه موته

 فتح مکه

 غزوه حنین

 حوادث سال نهم هجرت

 غزوه تبوک

 آمدن وفود و نمایندگان قبایل نزد پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 حجة الوداع

 وفات پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 خلفای راشدین سیرت

 سیرت خلیفه اول

 سیرت خلیفه دوم

 سیرت خلیفه سوم

 سیرت خلیفه چهارم

 
 مراجع :

 جزائری -هذا الحبیب

 مبارکپوری -الرحیق المختوم

 سیرت النبویة فی ضوء المصادر...

 ابن قیم الجوزی -زاد المعادج چهارم

 سیرت ابن هشام

 سید حواء -الرسول

 البدایة و النهایة

 ندوی -نبیینسیرت خاتم ال

 مصطفی السباعی -دروس و عبر

 سیوطی -تاریخ الخلفاء
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 مفردات مضمون عربی سمستر اول صنف اول رشته تعلیمات اسالمی نسوان
 

 عربی :نام مضمون
 (۳۳۶۰) :کود نمبر

 كـریـدت( ۲): تعداد کردتها در هفته
 سال تحصیلیسمستر اول : شروع زمان پذیرش محصالن

               اختن محصلین برای خواندن و فهمیدن متون عربی و :آماده ساهداف آموزشی
 واژه های عربی در کتب دری وپشتو خصوصا در قوانین.

: شیوه های مدرن آموزشی زبانها) استفاده از کتاب ووسایل شیوه های آموزش و تدریس
 سمعی و بصری مدرن( به هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی.

: کویز های روزمره، امتحان وسط سمستر ، کارهای خانگی و های ارزیابی شیوه
 .امتحان نهائی

 .سمستر اول : صنف اول تعلیمات اسالمی نسوان رشته تحصیلی
 عربی : زبان متن کتاب درسی

 
 

 :مفردات تفصیلی مضمون 

 دمهــــقـم

 الجملة المفیدة

 اجزاء الجملة

 تقسیم الفعل باعتبار زمنه

 اضی، الفعل المضارع و فعل األمرالفعل الم

 الفاعل

 المفعول به

 الموازنة بین الفاعل و المفعول به

 المبتداء و الخبر

 الجملة الفعلیة

 الجملة اإلسمیة

 نصب الفعل المضارع

 جزم الفعل المضارع

 رفع الفعل المضارع

 کان و أخواتها

 إن و أخواتها

 جراإلسم



  
128 

 نعت

 اآلخرتقسیم الفعل إلی صحیح اآلخر و معتل 

 المبنی و المعرب

 انواع البناء

 انواع اإلعراب

 أحوال بناء الفعل الماضی

 أحوال بناء األمر

 احوال بناء المضارع

 اإلعراب المحلی

 الفعل المضارع المعتل اآلخر و احوال إعرابه

 

 مراجع : .۳۳
 اصلی: شرح ابن عقیل

 رعی:ــــف

 نحو الکافی 

 الفیه ابن مالک 

 ضاد السالک اوضح المسالک 

 فیهکا 

 شرح جامی 

 شافیه 

 مراح األرواح 

 زنجانی 
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فردات  مضمون عربی سمستر دوم صنف اول رشته تعلیمات اسالمی نسوان م
 

 : عربینام مضمون
 (۲۳7۰): کود نمبر

 كـریدت( ۲): تعداد کردتها در هفته
 سال تحصیلیسمستر دوم : شروع زمان پذیرش محصالن

واژه های  ربی وـع ن برای خواندن وفهمیدن متونماده ساختن محصلی:آاهداف آموزشی
 عربی در کتب دری وپشتو خصوصا در قوانین.

: شیوه های مدرن آموزشی زبانها) استفاده از کتاب ووسایل شیوه های آموزش و تدریس
 سمعی و بصری مدرن( به هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی.

زمره، امتحان وسط سمستر ، کارهای خانگی و : کویز های روشیوه های ارزیابی
 امتحان نهائی.
 دومسمستر : صنف اول تعلیمات اسالمی نسوان رشته تحصیلی

 : عربی زبان متن کتاب درسی

 
 مفردات تفصیلی مضمون :

 المستثنی 

 الحال 

 التمییز 

 الممنوع من الصرف 

 النعت الحقیقی 

 العطف 

 أدوات اإلستفهام 

 المجرد و المزید 

 اإلعالل اإلبدال و 

 المیزان الصرفی 

 أسماء األفعال 

 توکید الفعل 

 نعم و بئس 

 فعال التعجب 

 تأنیث الفعل الفاعل 

 نائب الفاعل 
 

 مراجع :
 اصلی: النحوالواضح   

 فرعی: 
 شرح مائة عامل -۳

 هدایة النحو -۲

 الشمة -۱

 نحو میر -۳
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 مفردات مضمون عربی سمستر اول صنف دوم رشته تعلیمات اسالمی نسوان
 

 ربی: عنام مضمون

 (3181: )کود نمبر

 كـریدت( 2: )تعداد کردتها در هفته

 : شروع سمستر دوم سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن

:آماده ساختن محصلین برای خواندن و فهمیدن متون عربی و واژه های عربی در کتب اهداف آموزشی

 دری وپشتو خصوصا در قوانین.

زبانها) استفاده از کتاب ووسایل سمعی و  : شیوه های مدرن آموزشیشیوه های آموزش و تدریس

 بصری مدرن( به هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی.

 : کویز های روزمره، امتحان وسط سمستر ، کارهای خانگی و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی

 سمستراول : صنف دوم تعلیمات اسالمی نسوان رشته تحصیلی

 عربی:  زبان متن کتاب درسی
 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 اإلسم المعتل اآلخر

 المقصور

 المنقوص

 نصب المضارع بأن المضمرة

 بعد الالم التعلیل

 بعد الالم الجحود

 بعد أو

 بعد حتی

 بعد فا

 بعد واو

 جوازم

 األفعال الخمسة

 تقسیم اإلسم الی مفرد و مثنی....

 تقسیم الجمع...

 المبتداء و الخبر و تطابقهما

 ح همزة أنّ مواضع فت

 المصدر المؤول

 تقسیم الفعل إلی

 ضمائر الرفع

 المجرد و المزید

 اقسام المعتل

 اسم الفاعل

 اسم المفعول

 مراجع :
 اصلی: النحوالواضح  

 فرعی:    
 شرح مائة عامل -3

 هدایة النحو -6

 الشمة -7

 نحو میر -8
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 مضمون عربی صنف دوم رشته تعلیمات اسالمی نسوان مفردات
 

 : عربینام مضمون
 (۳۳8۳): نمبر کود

 کـریدت( ۲): تعداد کردتها در هفته
 سال تحصیلیسمستر دوم : شروع زمان پذیرش محصالن

واژه های عربی  :آماده ساختن محصلین برای خواندن و فهمیدن متون عربی واهداف آموزشی
 درکتب دری وپشتو خصوصا در قوانین.

استفاده از کتاب ووسایل سمعی و  : شیوه های مدرن آموزشی زبانها)شیوه های آموزش و تدریس
 بصری مدرن( به هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی.

 : کویز های روزمره، امتحان وسط سمستر ، کارهای خانگی و امتحان نهائی.شیوه های ارزیابی
 دوم نسوان سمستردوم : صنف رشته تحصیلی

 : عربی زبان متن کتاب درسی

 
 ون :مفردات تفصیلی مضم

 المبتداء و الخبر وما یتعلق بهما 

  سّد الفاعل 

 ......إن و ما و ال و الت 

 ....زیادة الباء 

 ما ینوب عن المصدر 

 اإلضافة 

 المبنی و المعرب من األفعال و األسماء 

 اقتران جواب الشرط بالفاء و بعض ما یتعلق بالشرط 

 المصدر و ما یتعلق به 

 اقسام المشتق 

 التصغیر و ما یتعلق به 

 النسب و ما یتعلق به 

 اإلغراء و التحذیر 

 اإلختصاص 

 اإلشتغال، الندبه، اإلستغاثة، الوقف وما یتعلق بالوقف 
 

 مراجع :

 النحوالواضحاصلی:

 فرعی:

 شرح مائة عامل

 هدایة النحو

 الشمة

 نحو میر
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 وفقه وقانون رشته تعلیمات اسالمی پسران عربیمضمون  مفردات
 

 شرح ابن عقیلنام مضمون : 

 (111د نمبر: )کو

 كـريـدت( 2تعداد کردتها در هفته:)

 اولصنف اول فقه و قانون و تعلیمات پسران سمستررشته تحصیلی : 

 تحصیلی سالشروع زمان پذیرش محصالن: 

به دست آوردن توانائی خواندن ، فهمیدن و ترجمه متون اهداف آموزشی مضمون: 

ن دری و پشتو خصوصا در اصیل دینی عربی ، کلمات و اصطالحات عربی در متو

 قوانین ، نوشتن و سخن گفتن به زبان عربی.

 سایل سمعی و بصری برای آموزشاستفاده از وشیوه های آموزش و تدریس مضمون: 

 همچنان ازدو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.و

امتحان وسط سمستر و محاوره روزمره ، کار های خانگی،   شیوه های ارزیابی:

 امتحان نهایی.

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 : مفردات تفصیلی مضمون
 

 صرف:

 تقسیم الفعل الی ماض و مضارع و امر -1

 تقسیم الفعل الی مجرد و مزید -2

 تقسیم الفعل الی جامد و متصرف -3

 تقسیم الفعل الی صحیح و معتل -3

 نحو:

 الکالم و ما یتألف منه -1

 المعرب و المبنی -2

 الضمائر -3

 مراجع :

 شرح ابن عقیل

 االشمونی

 الکتاب سیبویه

 مغنی اللبیب
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 مضمون عربی رشته تعلیمات اسالمی پسران وفقه وقانون مفردات
 

 عربی )شرح ابن عقیل(نام مضمون : 
 (226: )کود نمبر

 كـریدت( 2)تعداد کردتها در هفته: 
 دوماسالمی ذکور وفقه و قانون صنف اول سمستررشته تحصیلی : تعلیمات 
 شروع سمستر دوم سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

به دست آوردن توانائی خواندن ، فهمیدن و ترجمه متون اهداف آموزشی مضمون: 

اصیل دینی عربی ، کلمات و اصطالحات عربی در متون دری و پشتو خصوصا در 

 قوانین ، نوشتن و سخن گفتن به زبان عربی.

 ل سمعی و بصری برای آموزشاستفاده از وسایشیوه های آموزش و تدریس مضمون: 

 همچنان ازدو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.و

محاوره روزمره ، کار های خانگی، امتحان وسط سمستر و   شیوه های ارزیابی:

 امتحان نهایی.

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 :صرف

 الفعل إلی مبنی للمعلوم و مبنی للمجهولتقسیم  -۳

 أوزان المجرد و المزید -۲

 المصادر و المشتقات -۱

 نحو:

 العلم -۳

 أسماء اإلشارة -۲

 الموصول -۱

 المعرف باألداة -4

 مراجع :

 شرح ابن عقیل

 االشمونی

 الکتاب سیبویه

 مغنی اللبیب
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 وفقه وقانون رشته تعلیمات اسالمی پسران عربیمضمون  مفردات
 

 ربی )شرح ابن عقیل(عنام مضمون : 

 (331) کود نمبر:

 كـریـدت( 2)تعداد کردتها در هفته: 

 اولتعلیمات اسالمی ذکوروفقه وقانون صنف دوم سمستررشته تحصیلی : 

 تحصیلی سالشروع زمان پذیرش محصالن: 

به دست آوردن توانائی خواندن ، فهمیدن و ترجمه متون اهداف آموزشی مضمون: 

ات واصطالحات عربی در متون دری و پشتو خصوصا در اصیل دینی عربی ، کلم

 قوانین ، نوشتن و سخن گفتن به زبان عربی.

 سایل سمعی و بصری برای آموزشاستفاده از وشیوه های آموزش و تدریس مضمون: 

 همچنان ازدو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.و

روزمره ، کار های خانگی، امتحان وسط سمستر و محاوره   شیوه های ارزیابی:

 امتحان نهایی.

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون :

 المبتداء و الخبر

 کان و أخواتها

 الحروف المشبهات بلیس

 أفعال المقاربة

 إن و أخواتها

 الفاعل

 النائب عن الفاعل

 مراجع :

 شرح ابن عقیل

 الکتاب از سیبویه

 یبمغنی اللب

 

 

 

 
 



  
135 

 مضمون عربی رشته تعلیمات اسالمی پسران وفقه وقانون مفردات
 

 عربی )شرح ابن عقیل(نام مضمون : 
 (551کود نمبر: )

 كـریدت( 2)تعداد کردتها در هفته: 
 دومذکور وفقه و قانون صنف دوم سمستررشته تحصیلی : تعلیمات اسالمی 

 شروع سمستر دوم سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

به دست آوردن توانائی خواندن ، فهمیدن و ترجمه متون هداف آموزشی مضمون: ا

اصیل دینی عربی، کلمات و اصطالحات عربی در متون دری و پشتو خصوصا 

 درقوانین ، نوشتن وسخن گفتن به زبان عربی.

استفاده از وسایل سمعی و بصری برای آموزش شیوه های آموزش و تدریس مضمون: 

روش مدرس محوری و محصل محوری بطور تلفیقی استفاده صورت وهمچنان ازدو 

 میگیرد.

محاوره روزمره ، کار های خانگی، امتحان وسط سمستر و   شیوه های ارزیابی:

 امتحان نهایی.

 عربیزبان متن کتاب درسی :
 

 مفردات تفصیلی مضمون:

 التعدی و اللزوم

 المفاعیل الخمسة

 المستثنی

 الحال

 التمییز

 حروف الجر

 اإلضافة و انواعها

 التوابع

 مراجع :

 شرح ابن عقیل

 االشمونی

 الکتاب سیبویه

 مغنی اللبیب
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 مفردات درسی دیپارتمنت عقیده وفلسفه

 مصوب درکنفرانس ملی استادان پوهـنحی های شـرعیات

 هـ ش کابل 1381جـدی سال  8 – 7

 :فهرست مضامین

 مفردات درسی مضمون عقاید )الهیات(

ضمون عقاید )نبوات(مفردات درسی م  

مفردات درسی مضمون عقاید )سمعیات(   

 مفردات درسی مضمون عقاید )فرق ومذاهب کالمی(

 مفردات درسی مضمون مقارنه ادیان

۳مفردات درسی مضمون فلسفه اسالمی   

  ۲مفردات درسی مضمون فلسفه اسالمی 

 مفردات درسی مضمون اصول دعوت وفن خطابه  

قدیم ) صوری (  مفردات درسی مضمون منطق  

 مفردات درسی مضمون منطق جدید ) تطبیقی (  

 مفردات درسی مضمون مبادی وتاریخ فلسفه 

 مفردات درسی مضمون بحث و روش تحقیق
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 ،قاید رشته های و فقه و قانونـمضمون ع مفردات

 تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات اسالمی نسوان

 عقاید )بخش الهیات(.نام مضمون: 

 (111) کود نمبر:

 كـریـدت( 3تعداد کردتها در هفته )

 سمستر اول فقه و قانون، تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات اسالمی نسوان.رشته تحصیلی: 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 

 شناخت معتقدات اسالمی عقال و نقال ) خصوصا مسایل مربوط بخش الهیات( اهداف آموزشی:

از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  مضمون:شیوه های آموزش و تدریس 

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.

 امتحانات وسط سمستر و نهایی. شیوه های ارزیابی:

در صنوف اول تعلیمات اسالمی ذکور و فقه و قانون عربی و برای تعلیمات زبان متن کتاب درسی: 

 اسالمی نسوان به لسان دری.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفردات تفصیلی مضمون:

کتاب درسی مضمون عقیده در هرسه سمستر مربوطه فقه و قانون و تعلیمات اسالمی ذکور کتاب 

شرح عقیده طحاویه از ابوالعز حنفی به زبان عربی بوده البته با رعایت مفردات تهیه شده توسط 

دیپارتمنت عقیده و فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل که حاوی بخش های الهیات، نبوات و 

 سمعیات می باشد.درپهلوی آن کتاب دری تهیه شده دیپارتمنت نیز برای توسعه معلومات به اختیار

 محصالن قرار داده میشود.

مضمون عقاید در هر سه سمستر برای تعلیمات اسالمی نسوان به زبان دری بوده و کتاب بخش الهیات 

آن طبق مفردات تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه تالیف گردیده و با استفاده از کتاب شرح 

ساخته شده است، و در جای مناسب از عقیده طحاویه و دیگر مراجع عقیده مفردات فوق الذکر غنی 

 باب اإلیمان باهلل کتاب شرح عقیدة طحاویه استفاده گردد. 

مفردات تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه برای رشته تعلیمات اسالمی نسوان در مضمون عقاید 

 بخش الهیات قرار ذیل میباشد:

                                                                             عنوان 

 مقدمه     

 الهیات در ادیان ومکاتب فلسفی            :  فصل اول

 الهیات در ادیان وضعی جوامع ابتدائی                                  : درس اول 

  پیشینه تاریخی الهیات در ادیان وضعی معاصر                               : درس دوم 
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 الهیات در ادیان سماوی والهی     : درس سوم 

 الهیات در مکاتب فلسفی  : درس چهارم 

 نکات بحث انگیز برای مناقشه محصالن  

 سواالت  

صل  هللا )ج(، عالم هستی و وجود انسان  : دوم  ف

       هللا )ج(  وعالم هستی  :  درس اول 

  هللا )ج( وفطرت انسانی  : درس دوم  

 انگیز برای مناقشه محصالن  نکات بحث 

 سواالت  

 ایمان بوجود ذات هللا )ج( واصطالحات معروف عقاید اسالمی درزمینه   : فصل سوم   

 ایمان بوجود ذات هللا )ج( : درس اول 

 اصطالحات معروف علم عقاید اسالمی در رابطه با هللا )ج( : درس دوم   

 نکات بحث انگیز برای مناقشه محصالن  

 ت  سواال

 صفات ثبوتیه هللا )ج(  : فصل چهارم   

 صفت نفسی هللا )ج( : درس اول  

 صفات معانی ومعنوی هللا )ج( : درس دوم  

 صفات فعلی هللا )ج( ومسائل متفرقه  : درس سوم  

 نکات بحث انگیز برای مناقشه محصالن  

 سواالت    

 برخی صفات دیگر هللا )ج( : فصل پنجم       

 پنج صفت هللا )ج( : درس اول  

 صفت عدل هللا )ج( : درس دوم  

 سواالت   

 هدف خلقت وعبادت هللا جل جالله : فصل ششم 

 هدف خلقت جهان وانسان   : درس اول 

 عبادت هللا جل جالله، خصائص وثمرات عقیده اسالمی : درس دوم 

 سواالت  

 اشکال، انواع و اضرار شرک  : فصل هفتم 
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 ل آن شرک واشکا: درس اول 

 انواع واقسام شرک    : درس دوم 

 اضرار ومفاسد شرک : درس سوم 

 سواالت  

 اب  ـتـزاین کـیـمروری برنکات بحث انگ 
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 مضمون عقاید رشته  تعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی نسوان و فقه وقانون مفردات

 عقاید )بخش نبوات(.نام مضمون: 
 (225کون نمبر: )

 كـریدت( 3)در هفته:  کردتهاتعداد 
 سوان.سمستردوم فقه وقانون، تعلیمات اسالمی ذکوروتعلیمات اسالمی نرشته تحصیلی: 

 در شروع سمستر دوم سال تحصیلی. زمان پذیرش محصالن:
 شناخت مسائل اعتقادی مربوط بخش پیامبران. اهداف آموزشی:

از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 سمستر و نایی. کار های خانگی ، امتحانات وسط شیوه های ارزیابی محصالن:

در صنوف اول تعلیمات اسالمی ذکور و فقه و قانون عربی و زبان متن کتاب درسی: 
 برای تعلیمات اسالمی نسوان به لسان دری.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفردات تفصیلی مضمون:
کتاب درسی مضمون عقیده در هرسه سمستر مربوطه فقه و قانون و تعلیمات اسالمی ذکور کتاب 

شرح عقیده طحاویه از ابوالعز حنفی به زبان عربی بوده البته با رعایت مفردات تهیه شده توسط 

ه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل که حاوی بخش های الهیات، نبوات و دیپارتمنت عقیده و فلسف

سمعیات می باشد.درپهلوی آن کتاب دری تهیه شده دیپارتمنت نیز برای توسعه معلومات به اختیار 

 محصالن قرار داده میشود.

ات مضمون عقاید در هر سه سمستر برای تعلیمات اسالمی نسوان به زبان دری بوده و کتاب بخش نبو

آن طبق مفردات تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه تالیف گردیده و با استفاده از مراجع معتبر 

 عقیده مفردات فوق الذکر غنی ساخته شده است. 

مفردات تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه برای رشته تعلیمات اسالمی نسوان در مضمون عقاید 

 :نبوات  قرار ذیل میباشد بخش

 بخش اول 

 نبوت عامه 

  بعثت پیامبران 

  ضرورت انسان به بعثت پیامبران 

  حکم بعثت پیامبران 

  ایمان به بعثت پیامبران 

  مقایسه رسول ونبی 



  
141 

  سایرمسائل مربوط به ارسال پیامبران 

 صفات پیامبران :

 آیا زن پیامبرشده میتواند

 برتری برخی پیامبران بربرخی دیگر

 وحی وانواع آن 

 پیامبران ورد شبهات وارده برآن عصمت 

  عصمت پیامبران 

 . عصمت حضرت آدم علیه السالم 

 . عصمت حضرت نوح علیه السالم 

 . عصمت حضرت ابراهیم علیه السالم 

 . عصمت حضرت یوسف علیه السالم 

 . عصمت حضرت یونس علیه السالم 

  . عصمت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم 

  معجزه  :

  معجزهتعریف وحکمت 

 معجزه وطشر 

 موقف علم دربرابرمعجزه 

 سایرخوارق عاداتمعجزه و 

  معجزه وایجابات زمان 

  داستان پیامبران 

 . حکمت بیان داستانهای پیامبران درقرآنکریم 

  داستانهای انبیاء اولو العزم 

 .داستانهای مختصربرخی انبیاء دیگر 

 بخش دوم 

 نبوت خاصه 

 علیه وسلم ودالیل اثبات نبوت وی. حضرت محمد صلی هللا 
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 . ظهورحضرت محمد صلی هللا علیه وسلم 

  شخصیت واخالق حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم 

 . معجزات حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم 

  قرآنکریم 

  معجزات حسی حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم 

 . ختم نبوت ومسألۀ خالفت 

 م نبوت .حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم وخت 

 خالفت .   مسألۀ 

 

 : مراجع

 ش  1367. ایران . سپهر،  1. ج طرح نو درتدریس عقاید اسالمامامی وآشتیانی .  -1

.مصر.اإلدارة المرکزیة   المختارمن شرح البیجوری علی الجوهرةالبیجوری ، ابراهیم.  -2

 . 1994للمعاهد األزهریة ، 

 دارالفکرالعربی. ب ت .  اویة . شرح العقیدة الطحالبغدادی ، عبدالمحی الشیخلی.  -3

 ق .  1323دارالفکرالعربی ،  شرح العقاید النسفیة. التفتازانی ، سعدالدین.  -4

مفسداتها .  –ارکانها ، حقائقها العقیدة اإلسالمیة .سعید الخن ومحی الدین دیب مستو .  -5

 م .  2116دمشق . دارالکلم الطیب . 

محمدابرارفتحی غزنوی. پشاور . میوند  نبیاء.تاریخ النبوة واألالصابونی ، محمدعلی.  -6

 ش .  1382

 ش.  1384تهران. نشر احسان .مع األنبیاء فی القرآن الکریم طیاره ، عفیف عبدالفتاح .  -7
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 مضمون عقاید رشته های فقه و قانون، تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات اسالمی نسوان مفردات

 

 یات ومغیبات(.عقاید )بخش سمعنام مضمون: 
 (335کود نمبر: )

 كـریدت(3) در هفته: کردتهاتعداد 
 سمستر سوم فقه و قانون، تعلیمات اسالمی ذکور وتعلیمات اسالمی نسوان.رشته تحصیلی: 

 شروع سمستر دوم سال تحصیلی. زمان پذیرش محصالن: 
شناخت معتقدات اسالمی عقالو نقال به طورمشخص بخش  اهداف آموزشی مضمون:

 سمعیات و مغیبات()
از هردو روش مدرس محوری و محصل  شیوه های آموزشی و تدریس مضمون:

 محوری بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 امتحانات وسط سمسترو نائی.  شیوه های ارزیابی:

زبان متن کتاب درسی: در صنوف اول تعلیمات اسالمی ذکور و فقه و قانون عربی و 
 سوان به لسان دری.برای تعلیمات اسالمی ن

 

 مفردات تفصیلی مضمون:

کتاب درسی مضمون عقیده در هرسه سمستر مربوطه فقه و قانون و تعلیمات اسالمی ذکور کتاب 

شرح عقیده طحاویه از ابوالعز حنفی به زبان عربی بوده البته با رعایت مفردات تهیه شده توسط 

ابل که حاوی بخش های الهیات، نبوات و دیپارتمنت عقیده و فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون ک

سمعیات می باشد.درپهلوی آن کتاب دری تهیه شده دیپارتمنت نیز برای توسعه معلومات به اختیار 

 محصالن قرار داده میشود.

 مضمون عقاید در هر سه سمستر برای تعلیمات اسالمی نسوان به زبان دری بوده و کتاب بخش
تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه تالیف گردیده و با استفاده  سمعیات ومغیبات آن طبق مفردات

 از مراجع معتبر عقیده مفردات فوق الذکر غنی ساخته شده است. 

مفردات تهیه شده توسط دیپارتمنت عقیده و فلسفه برای رشته تعلیمات اسالمی نسوان در مضمون عقاید 

 سمعیات ومغیبات  قرار ذیل میباشد: بخش

 

 هـدممقــ

 امورسمعی وطرق ایمان به آنها -فصل اول

   منابع واسباب علم از نظر قرآن کریم 

 طرق علم به امور سمعی 

 طرق ایمان به امور سمعی 

 ایمان ومسایل مربوط به آن -فصل دوم

   ایمان، اسالم ورابطه آنها بایکدیگر 
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     آیا ایمان زیادت ونقصان را می پذیرد؟ 

 طه آنها با ایمانگناهان صغیره وکبیره وراب 

 جبر، اختیار وشرور دراسالم -فصل سوم

   چگونگی افعال اختیاری انسان  واستطاعت او 

 )افعال اختیاری انسان ومسأله علم، اراده ومشیت خداوند)ج 

 افعال اختیاری انسان ومسأله قدر وقضای الهی 

 مسأله خیر وشر دراندیشه اسالمی 

 انسان ومسأله مرگ  -فصل چهارم

 حقیقت آن ازدیدگاه نقل وعقلانسان و 

 آیا روح قبل از بدن آفریده شده است ویا بدن قبل از روح؟ 

 مرگ وانواع آن 

 انسان بعد ازمرگ  -فصل پنجم

 جهان برزخ 

 )معاد)رستاخیز 

 شبهات وارد برمعاد ودفع آنها 

 فرجام جهان طبیعت -فصل ششم

 فنای جهان طبیعت ودالیل آن 

 دالیل وقوع رستاخیز 

 ه) عالمات قیامت(اشراط الساع 

 نفخ صور ومراحل حسابرسی -فصل هفتم

 نفخ صور ازدیدگاه قرآن وسنت 

 نامه اعمال وشاهدان اخروی 

 میزان، حسابرسی اعمال، صراط وحوض 

 اعراف وامور مربوط به بهشت ودوزخ -فصل هشتم

 اعراف از دیدگاه قرآن کریم وسنت نبوی 

 بهشت ودوزخ از دیدگاه قرآن کریم وسنت نبوی 

 اع ومراتب تنعیم دربهشت وتعذیب در دوزخانو 

 برخی از میتافیزیک اسالم -فصل نهم

  .فرشتگان از دیدگاه دین اسالم 
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 جن ازنظر قرآن وسنت 

   شیطان از دیدگاه نصوص دینی 

 عرش، کرسی، قلم ولوح 

 شفاعت ومسأله رویت خداوند)ج( درآخرت    -فصل دهم

 شفاعت در روز آخرت از نظر اسالم 

 خداوند)ج( درآخرت مسأله رویت 

 مراجع :

قرآن کریم، چاپ ششم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای. الجمهوریه االسالمیه فی ایران:  منظمه االوقاف والشئون  .1

 .1382الخیریه، 

، ترجمه فضل من هللا فضلی، طبع دوم . کابل : البیهقی امام اعظم ابوحنیفه وافکاراو. 1351ابالغ، عنایت هللا،  .2

 نه.کتاب خانه خپرو

 ، المجلد الثانی ) بیروت : دارالکتب العلمیه.  االبهاج فی شرح المنهاج. 1984ابن السبکی،  تاج الدین،  .3

 ، المجلد الثانی . القاهره : مطبعة عیسی الحلبی. جمع الجوامعت .  -ابن السبکی، تاج الدین، ب .4

 : مطبعة عثمانیة.. مصر شرح المنار. 1315ابن الملک، عزالدین عبداللطیف بن عبدالعزیز،  .5

 . مصر: ادارةالطباعة المنیریة. المدخل الی مذهـب االمام احمد ابن حنبلت.  -ابن بدران، عبد القادر بن احمد، ب .6

المجلد الرابع، الطبعة االولی.  مجموع الفتاوی،هـ.. 1381ابن تیمیه، ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم،  .7

 المملکة العربیة السعودیة.

 . القاهره : دارعالم المعرفة.  االیمــــــان. 1993تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، ابن  .8

 ، جلد دوم. قم: نشربالغت.االشارات والتنبیهات. 1375ابن سینا، ابوعلی، .9

 ، جلد سوم. مصر: مطبعة السعا دة.البـد ایه والنها یه. 1932ابن کثیر،ابوالفداء عما د الـدین اسما عیل بن عمر،  .11
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 مضمون عقاید رشته  تعلیمات اسالمی ذکور مفردات

  

 فرق و مذاهب کالمی.نام مضمون: 
 (5557کود نمبر: )

 كـریـدت( 3) در هفته: کردتهاتعداد 
 تعلیمات اسالمی ذکور. ۳سمستر رشته تحصیلی: 

 شروع سمستر دوم تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 
می که به نزدیکی و اتحاد مسلمین شناخت مذاهب مختلف اسال اهداف آموزشی مضمون:

جهان بسیار کمک میکند و امکانات همزیستی مسالمت آمیز را فراهم ساخته به امنیت 
 جهانی بسیار مفید میباشد.

از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 ای خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی.کار ه شیوه های ارزیابی محصالن:

 دری. زبان متن کتاب درسی:
 

 مفردات تفصیلی مضمون:

  فیصله کمیته: مفردات قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و فسلفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأیید است.

 مفردات قبال تهیه شده قرار ذیل است:

 مقــــدمه

 کلیات -فصل اول

 ونحل علم ملل 

 فرق ومذاهب کالمی 

 فرقه های اهل سنت وجماعت  -فصل دوم

 اصطالح اهل سنت 

 مذهب سلفی 

 پیشوای مذهب اشعری، ومنهج کالمی او 

 تحوالت تاریخی در مذهب اشعری 

 پیشوای مذهب ماتریدی وروش کالمی او 

 عقاید کالمی ماتریدی 

 مقایسه آرای ماتریدی با آرای اشعری 
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 هفرقه های شیع -فصل سوم

 اصطالح شیعه 

 تحوالت سیاسی واجتماعی در مذهب شیعه 

 اسماعیلیه وانشعابات آنها 

 اصول عقاید، آثارعلمی ودانشمندان اسماعیلیه 

 فاطمیان وقرامطه 

 مذهب زیدیه وتاریخ پیدایش آن 

 زیدیه ومسأله امامت 

 فرقه های زیدیه 

 عقاید کالمی ودانشمندان زیدیه 

 )شیعه اثناعشریه) امامیه 

  در عقاید امامیهمنهج بحث 

 دیگر فرق ومذاهب اسالمی  -فصل چهارم

 مذهب معتزله 

 اصول مذهب معتزله 

 فرقه های  مرجئه،  قدریه وجهمیه 

  فرقه خوارج 

 فرقه های غالت -فصل پنجم

 غلو وغالیان 

 فرقه دروزی 

 فرقه نصیریه 

 فرقه اهل حق 

 فرقه های بابیه، بهائیه وقادیانه 

 تتوضیح برخی از اصطالحا -فصل ششم

 حشویه ورافضه 

 عدلیه 

 تفویض ومفوضه 
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 تأویل ومؤوله 

 صفاتیه ومعطله 

 مشبهه ومجسمه 

 تفضیلیه ووعیدیه 

 مراجع:

 ت. -. بیروت : عالم الکتب، بالمواقف فی علم الکالمعضدهللا والدین القاضی عبدالرحمن بن احمد .  االیجی، .1

لجزء االول، الثانی، الثالث، الرابع ، تحقیق وتعلیق ، اشرح المقاصدالتفتازانی، مسعود بن عمر بن عبدهللا سعدالدین.  .2

 .1371. قم : انتشارات شریف الرضی،  عبد الرحمن عمیرة، الطبعة االولی

درمحض عالمه طباطبایی: پرسش ها وپاسخ های اعتقادی، اخالقی، تفسیری، حدیثی، رخ شاد، محمد حسین .  .3

 .1381، چاپ اول . قم : آل علی)رض(،  فلسفی وعرفانی

 .1986، الجزء االول والثانی، تحقیق محمد سید کیالنی. بیروت : دارصعب، الِملَل والنَِّحلالشهرستانی، عبدالکریم.  .3

 هـ ق.1397مذهبی دانشگاه آذر آبادگان، -. ایران : انجمن علمیرابطه دین وفلسفه عزتی، ابوالفضل.  .3

 .1371ور: اداره نشراتي الهدي، ترجمه فضل من هللا فضلي. پشا ،عقیدة المسلمالغزالي، محمد.  .6

 .1992،. القاهرة: جامعة األزهرفي قضایا التوحیدفرغلي، غني سعید.  .7

: دار  ، الجزء االول والثانی، الطبعة الثالثة . القاهرةفی الفلسفة االسالمیة منهج وتطبیقه مدکور، ابراهیم . .8

 ت. -المعارف، ب

اد السید محمد تقی الطباطبائی التبریزی، الطبعة االولی . بیروت : ، االعدالفلسفة االسالمیةالمظفر، محمد رضا .   .9

 .1113دارالصفوة، 

 . 1378، جلد دوم . قم : مؤسسه فرهنگی طه، آموزش کالم اسالمیمهر، محمدسعیدی.  .11

 .1362، جلد اول . تهران : مرکز نشردانشگاهی، تاریخ فلسفه دراسالممیر محمد شریف.  .11
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مضمون مقارنه ادیان رشته  تعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات  مفردات

 اسالمی نسوان و فقه و قانون
 

 منطق صوری )قدیم(.نام مضمون: 
 (551کود نمبر: )

 كـریـدت( 2)در هفته:  کردتهاتعداد 
 سمسترتعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی نسوان وفقه وقانون.رشته تحصیلی: 

 وع سال تحصیلیشر زمان پرذیرش محصالن:
 بلند بردن قوه تفکر ، درک و استدالل. اهداف آموزشی:

از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 کار های خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی شیوه های ارزیابی محصالن:

 .دریزبان متن کتاب درسی: 
 

 :ت تفصیلی مضمون مفردا
 

فیصله کمیته: مفردات قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و فسلفه پوهنحی شرعیات 

 پوهنتون کابل در هر سه رشته تأیید است.

  دمه:ـــــمق

 علم  -فصل اول

 تعریف علم وانواع آن 

  تعریف جهل وانواع آن 

 منابع وطرق علم 

 نظریه فالسفه غـربی  .1

 ی نظریه فالسفه اسالم .2

 نظریه  قرآ ن کریم  .3

 مراحل علم 

 نظریه مبتنی بر یک مرحله ای بودن علم .1

 نظریه مبتنی برچند مرحله ای بودن علم .2

 مکانیسم تعمیم علم حسی و نظریات فالسفه راجع به آن 
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 نظریه مارکسیسم  .1

 نظریه فیلسین شاله .2

 نظریه فالسفه اسالمی .3

 علم حقیقی 

 معیار علم حقیقی از دیدگاه منطق قدیم  .1

 یار علم حقیقی از دیدگاه منطق جدیدمع .2

 علم منطق -فصل دوم 

 نیازبه علم منطق 

 نگاهی مختصری به تاریخ علم منطق 

  ارزش علم منطق 

 تعریف علم منطق 

 انواع علم منطق 

 تعریف، موضوع وغرض منطق صوری -فصل سوم

 تعریف منطق صوری 

 موضوع منطق صوری 

 غرض  منطق صوری 

 تعریف فکر 

 فکری عوامل وقوع درخطای 

 روابط منطق صوری با علوم دیگر 

 مباحث الفاظ ومفاهیم -فصل چهارم

  داللت و اقسام آن 

  جزئی وانواع آن 

  کلی وانواع آن 

  نسبت های چهار گانه 

 تعریف وتقسیم -فصل پنجم

 تعریف اقسام آن 
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 تقسیم وانواع آن 

  )روش تفکر برای بدست آوردن تعریف)معلوم تصوری 

 آنقضایا واقسام  -فصل ششم

 تعریف قضیه واقسام آن 

 قضیه حملیه واقسام آن 

 قضیه شرطیه واقسام آن 

 اقسام شرطیه متصله 

 اقسام شرطیه منفصله 

 حجت یا استدالل -فصل هفتم

  تعریف واقسام حجت 

 استدالل مباشر ومیتود های آن 

 استد الل غیر مباشر وانواع آن 

 قیاس وانواع آن 

 قیاس اقترانی وانواع آن .1

 لیقیاس اقترانی حم 

 قیاس اقترانی شرطی 

 قیاس استثنائی وانواع آن .2

 )روش تفکر برای بدست آوردن استدالل) معلوم تصدیقی 

 تمثیل، ارکان وارزش آن 

 استقراء وخطوات آن 

 صناعـات خمس) پنجگانه( -فصل هشتم

 مبادی قیاس ها 

 اقسام قیاس به اعتبار ماده 

 برهان .1

 جـدل .2
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 خطابه .3

 شـعر .3

 مغالطه .3

 صناعـت وانواع آن 

 صناعـت  تعریف .1

 انواع صناعـت

 مراجع:   

 قرآن کریم.  .1

 ش. 1313. تهـــــران: شرکت مطبوعات، دانشنامۀ عالئیابن سینا، حسین بن عبدهللا.  .2

تحقیق. عبدالرحمن بدوی)منطق ارسطو( القاهرة: مکتبة النهضة المصریة،  کتاب التحلیالت الثانیة.ارسطو.  .3

1939. 

 .1933القاهرة: مکتبة النهضة المصریة، کتاب البوطیقا )فن الشعر(.ارسطو.  .3

 ش. 1338. ترجمه علی اصغر حلبی. تهران: کتابفروشی زوار، 2ج تاریخ مختصر فلسفه.اوی، البرت.  .3

 ت. -ملتان: مکتبۀ امدادیه، ب ضیاء النجوم فی توضیح سلم العلوم.بلیاوی، محمد ابراهیم.  .6

 ش. 1337 تبریز: دانشگاه تبریز، فلسفۀ علوم.ترابی، علی اکبر.  .7

 ت.-. پشاور: قصه خوانی، بشرح العقاید النسفیةالتفتارانی، سعدالدین.  .8

 ش. 1333ترجمه. عبدالحق بیتاب. کابل: مطبعۀ دولتی،  مبادی علم منطق.حسین، طه.  .9

 .1966القاهرة: مطبعة الرسالة،  المنطق الوافی.حنبل، حسن حسن.  .11
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علیمات اسالمی ذکور، مضمون منطق جدید رشته  ت مفردات

 تعلیمات اسالمی نسوان و فقه و قانون
  

 منطق جدید )تطبیقی(.نام مضمون: 
 (221کود نمبر: )

 كـریـدت( 2) در هفته: کردتهاتعداد 
 تعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی نسوان وفقه و قانون. ۲سمستر رشته تحصیلی: 

 یلی.شروع سمستر دوم سال تحص زمان پذیرش محصالن:
 بلند بردن قوه استدالل. اهداف آموزشی:

از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 کار های خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی. شیوه های ارزیابی محصالن:
 زبان متن کتاب درسی:دری.

 

 :مفردات تفصیلی مضمون
کمیته: مفردات قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و فسلفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل در هر سه رشته تأیید فیصله 

 مفردات قبال تهیه شده قرار ذیل است: است.

 مقدمه  

 کلیات   -فصل اول

 اندیشه غیرمنطقی -الف

 مفهوم اندیشه غیرمنطقی 

  عوامل واقع شدن درخطاء 

  انواع خطاء 

 ع خطاء ازنقطه نظررنه دیکارت انوا -1

 خطای حواس 

 حکم های پیشین 

 مغالطه 

 انواع خطاء ازنقطه نظرفرانسیس بیکن  -2

 اوهام جنس 

 اوهام کهف 

 اوهام سوق 

 اوهام تیاتر 

 اندیشه منطقی -ب

 علم منطق  -فصل دوم

 نگاه مختصری به تاریخ موضوع ونقد منطق ارسطو -الف

 منطق تعریف، موضوع، فایده، ارزش علم  -ب

 اقسام علم منطق  -ج

 منطق جدید ومبادی اساسی آن  -فصل سوم
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 تعریف وموضوع علم  -الف

 غایت علم  -ب 

  غایه عملی علم 

 غایه نظری علم 

 بنیاد علم  -ج

  نظریه اجتماعی 

  نظریه حیاتی 

 ذهنیت علمی وویژگی های آن -د

 فکرتنقیدی 

 قدرت اخالقی 

 تفکر تخیلی 

 قداتایمان به برخی از اصول ومعت 

 ویژگی های علم -هـ

 علو م  -فصل چهارم

 اختصاص درعلوم  -الف

 تصنیف درعلوم -ب

 منطق جدید وروشهای تحقیق درعلوم  -فصل پنجم

 روش و اقسام آن -الف

  روش علمی 

   روش غیرعلمی 

 روش های عمومی تحقیق درعلوم  -فصل ششم

 قاعده بداهت -الف

 قاعده تحلیل  -ب

 قاعده ترکیب  -ج

 ه استقصاء درامور قاعد -د

 وروش های خصوصی تحقیق درعلوم منطق جدید -فصل هفتم 

 روش تحقیق درعلوم ریاضی - الف

  موضوع علوم ریاضی 

  مبادی روش تحقیق درعلوم ریاضی 

 استدالل درعلوم ریاضی 

  انواع استدالل ریاضی 

  قواعد استدالل ریاضی 

  ویژه گیهای استدالل ریاضی 

 اضی واستدالل قیاسی مقایسه دربین استدالل ری 

 روش تحقیق درعلوم طبیعی -فصل هشتم     

  موضوع علوم طبیعی واقسام آن 

  مبادی روش تحقیق درعلوم طبیعی 

  استدالل درعلوم طبیعی 

  انواع استدالل استقرائی 

  ویژگی های استدالل استقرائی 

  مقایسه دربین استدالل استقرائی واستدالل قیاسی 
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 درعلوم انسانی روش تحقیق - فصل نهم

 موضوع علوم انسانی 

   اقسام علوم انسانی 

  مبادی روش تحقیق درعلوم انسانی 

 روش تحقیق درروانشناسی   -1

 روش تحقیق درجامعه شناسی  - 2

 روش تحقیق درعلوم تاریخی ومراحل آن   -3

 روش تحقیق درعلوم تایخی 

  مراحل روش تحقیق درعلوم تاریخی 

 مرحله تحلیل  – 1

 له تعلیلمرح -2
 

 مراجع:

 قرآن کریم. .1

 ش. ۳۱۳5. تهـــــران: شرکت مطبوعات، دانشنامۀ عالئیابن سینا، حسین بن عبدهللا.  .2

 .۳۳۳۳تحقیق. عبدالرحمن بدوی)منطق ارسطو( القاهرة: مکتبة النهضة المصریة،  کتاب التحلیالت الثانیة.ارسطو.  .3

 .1933لنهضة المصریة،القاهرة: مکتبة ا کتاب البوطیقا )فن الشعر(.ارسطو.  .3

 ش. 1338. ترجمه علی اصغر حلبی. تهران: کتابفروشی زوار، 2ج تاریخ مختصر فلسفه.اوی، البرت.  .3

 ت. -ملتان: مکتبۀ امدادیه، ب ضیاء النجوم فی توضیح سلم العلوم.بلیاوی، محمد ابراهیم.  .6

 ش. 1337تبریز: دانشگاه تبریز،  فلسفۀ علوم.ترابی، علی اکبر.  .7

 ت.-. پشاور: قصه خوانی، بشرح العقاید النسفیةانی، سعدالدین. التفتار .8

 ش. 1333ترجمه. عبدالحق بیتاب. کابل: مطبعۀ دولتی،  مبادی علم منطق.حسین، طه.  .9

 .1966القاهرة: مطبعة الرسالة،  المنطق الوافی.حنبل، حسن حسن.  .11
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ور، تعلیمات مفرداتمضمون مقارنه ادیان رشته  تعلیمات اسالمی ذک

 اسالمی نسوان و فقه و قانون

 مقارنه ادیان.نام مضمون: 

 (551کود نمبر: )
 كـریدت( 2)ته: ـفـدره کردتهاتعداد 

تعلیمات اسالمی نسوان  ۱تعلیمات اسالمی ذکور، سمستر  7سمستر رشته تحصیلی: 
 فقه وقانون. ۳وسمستر 

 شروع سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 
گاهی از ادیان زنده جهان ، یافتن وجوه اشتراک و اختالف بین ادیان آاهداف آموزشی: 

 که به همزیستی مسالمت آ میز در جامعه جهانی بسیار مفید است.
از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 امتحانات وسط سمستر و نایی.کار های خانگی ،  شیوه های ارزیابی محصالن:
 زبان متن کتاب درسی:دری.

 
 :مفردات تفصیلی مضمون

مفردات قبال  فیصله کمیته: مفردات قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و فسلفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأیید است.

          تهیه شده قرار ذیل است:

 فصل اول

 موضوعات عمومی

  ------------------------------------------------------------------ اصطالح دین .    پیرامون 1

  ------------------------------------------------------.   پیشینه تحقیق درمورد شناخت ادیان 2

   ------------------------------------------------------------------------- .   تقسیمات ادیان 3 

  ------------------------------------------------------------.   پیشینه تاریخی معتقدات دینی 2 

 .  اندازه گیری حضور و ارقام جدید پیروان ادیان در برخی کشورهای جهان..........1 

    اند اوتتلف به درجه های متف.    جدول برخی از کشورهای جهان که پیرو ادیان مخ1

 .    ارقام جدید در مورد ادیان مختلف جهان7

   -------------------------------------------------------------- .   ادیان  وضعی اقوام ابتدائی 1 

  ------------------------------------------------------------- طبیعت پرستی ) توتمیسم (  -الف

  ---------------------------------------------------------------- جان پرستی ) فتیشیسم (  –ب 
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 فصل دوم 

 ادیان فعال وادیان متروکه جهان

 

  ---------------------------------------------------------------- .     دین وضعی بین النهرین 1

   ------------------------------------------------ یقیان .   ادیان وضعی حیتیان،  فروگیان  وفن2 

   --------------------------------------------------------------- .   دین وضعی مصریان قدیم 3 

  --------------------------------------------------------------------- .   ادیان متروکه اروپا 2 

 

 فصل سوم 

 هندوستان سرزمین ظهور ادیان وضعی مختلف

 

  ---------------------------------------- .    دین هندو بحیث قدیمترین دین شناخته شده جهان 1 

  --------------------------------------------------------------------------- .     دین و دایی 2 

  -------------------------------------------------------------------------- .     دین برهمایی 3

  ------------------------------------------------------------------- .     دین هندویی معاصر 2 

  --------------------------------------- ایی و جینی در سرزمین هندوستان .    ظهور ادیان بود1

  ---------------------------------------------------------------- .     اساس گذار دین بودایی 1

  ----------------------------------------------------------- .    مقایسه ادیان بودایی و جینی 7 

  ------------------------------------------------------.   آنچه قبل از دین سیکهی باید دانست 8

  --------------------------------------------------------------------------- .    دین سیکهی 1

 فصل چهارم 

 ادیان چین و جاپان

 

  ----------------------------------------------------------------------------- .    ادیان چین 1 

  --------------------------------------------------------------------------- .   دین الئوتسه 2 

  ---------------------------------------------------------------------- .    دین کنفوسیوس  3 

  ------------------------------------------------------------------ ونگی دین درجاپان .   چگ2 
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 فصل پنجم 

 نگاهی به ادیان ایران وافغانستان قدیم

 

  -------------------------------------------------------------- .    چگونگی ادیان ایران قدیم1 

  ---------------------------------------------------------------------------- .    دین زرتشت 2

 .     زرتشت............................................................................................3

 ..............................................................     ارزش فوق طبیعی دین زرتشت.2

 .     نظر دین زرتشت در مورد پاکیزه گی.......................................................1

 .     اخالقیات دین زرتشت...........................................................................1

  ------------------------------------------------------------------------------ .    دین مانی 7 

  -------------------------------------------------------------------------- .   دین الهه افتاب 8

   ........بررسی وضع دینی افغانستان قبل اسالم................................................ .1

 . چگونگی وضع دین زرتشت در افغانستان قبل از اسالم.................................11

 ن قبل از اسالم.................................  چگونگی وضع دین بودایی در افغانستا11

 

 فصل ششم 

 ادیان منسوخه سماوی

 

  ------------------------------------------ .   ادیان سماوی قبل از حضرت یعقوب علیه السالم 1

  ------------------------------------------ .    ادیان سماوی بعد از حضرت یعقوب علیه السالم2

  --------------------------------------------------------------------------- .    دین یهودیت 3

  ------------------------------------------------------- زندگی حضرت موسي علیه السالم   . 2

 م..............................................................................  دین حضرت موسی علیه السال1

.  برخی اعتقادیات یهودیت کنونی.......................................................... 1  

 ..........  معرفی تورات فعلی )عهد عتیق( .....................................................7

 .  زندگی حضرت عیسی علیه السالم ...........................................................8

 . دین  حضرت عیسی علیه السالم ...................................................1

 ………………………………………….  اعتقادات فعلی دین مسیحیت11
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 فصل هفتم 

 دین مقدس اسالم

  ---------------------------------------------------------- .   معتقدات دینی عربهای جاهلیت 1 

  ---------------------------------------- .   ظهور حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم 2 

  ----------------------------------------------------------------------------- .   قران کریم 3 

  -------------------------------------------------------- .   رویکرد های اعتقادی دین اسالم 2 

  ------------------------------------------- .   شبهات درمورد پیدایش عقیده بوجود خدا )ج( 1 

  ----------------------------------------------------------- .   ذاتیت و وحدانیت هللا جل جالله1 

  ---------------------------------------------------------------------------------- .   نبوت 7 

  --------------------------------------------------- بطه آن با جبرو اختیار .   قضاء وقدر و را8

  ------------------------------------------------------------------------------- .   رستاخیز 1 

  --------------------------------------------------------------------- .  میتافزیک اسالمی 11 

 

 فصل هشتم

 چگونگی مقارنه ادیان

 . عدم لزوم مقارنه دین مقدس اسالم با ادیان وضعی  1

 الف. عدم لزوم مقارنۀ دین مقدس اسالم با دین هندویی   

 ب. عدم لزوم مقارنۀ دین مقدس اسالم با دین بودایی   

 لزوم مقارنۀ دین مقدس اسالم با دین زرتشت  ج. عدم  

 .  مقارنه دین مقدس اسالم با ادیان سماوی دیگر2   

 الف. مقارنۀ دین مقدس اسالم با دین یهودیت کنونی   

 ب.  مقارنۀ دین مقدس اسالم با دین مسیحیت کنونی   

 مآخذ 

 رآنکریم.قــ .1

 ش.  1383. کابل: فغانستانمراکز مهم آیین بودایی در اابراهیمی، محمد اسحاق.  .2

 .  1938. الجزء الثانی . لجنة البیان العربی،  مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن .  .2

 هـ ش .   1333. تهران : انتشارات آسیا،  مدعیان نبوت ومهدویتاعتقاد السلطنه.  .3

 .1933رالمعارف بمصر، . ترجمه محمد یوسف موسـی . مصر : دا الفلسفهّ فی الشرقاورسیل، بول ماسون .  .3
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مضمون اصول دعوت وفن خطابه رشته تعلیمات اسالمی  مفردات

 قه وقانونـور وفـــذک

 .اصول دعوت و فن خطابه :نام مضمون
 (87۶: )کود نمبر

  كـریـدت(. 2) : در هفته کردتهاتعداد 
 تعلیمات اسالمی ذکور و فقه و قانون 8سمستر رشته تحصیلی: 

 .شروع سمستر دوم سال تحصیلیدیپارتمنت :  زمان پذیرش محصالن در
فراگرفتن طرق علمی سخنرانی در محضر عام ، فراگرفتن طرق جلب  اهداف آموزشی:

 توجه سامعین در جراین سخنرانی.
ازهردو روش مدرس محوری و محصل محوری  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:

 تمرینات عملی میباشد. بطورتلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی
امتحانات تقریری در جریان درس ، امتحان تحریری در شیوه های ارزیابی محصالن : 

 وسط سمستر و امتحان نهائی.
 .دریزبان متن کتاب درسی: 

مفردات تفصیلی مضمون: مفردات درسی قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و 
د است. بخش اول اصول دعوت صرف در فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأیی

 یک درس گنجانیده شود زیرا که در مضمون عقاید به تفصیل خوانده می شود.
 

 :مفردات قبال تهیه شده قرار ذیل است

 بخش اول 

 موضوعات مقدماتی 

 فصل اول : تعریف اسالم وارکان آن 

 ." شهادت "ال اله اال هللا 

 . شهادت " محمد رسول هللا " وعمل صالح  

 فصل دوم : ویژه گی های اسالم 

  ربانی بودن  ، جامع بودن 

  واقع بین بودن  ، شفاف بودن 

 فصل سوم : نظامهای اسالم 

  نظام  اخالقی 

  نظام اجتماعی ،  نظام حسبه 

  نظام حکم یا سیاسی  ، نظام اقتصادی 



  
161 

 فصل چهارم : مقاصد اسالم 

  تحقق بخشیدن مصلحت همگانی و انواع مصالح 

 ای شناخت مصالح و مصلحت حقیقی انسانمعیاره 

 بخش دوم : دعوتگر

 فصل اول : شناخت داعی  

 نخستین داعی  ودعوت بسوی هللا وظیفه انبیاء است 

  چه کسانی وظیفه دعوت الی هللا را دارند و مقام داعی دردین مبین اسالم 

 فصل دوم : توشه و وسایل دعوتگر

  فهم دقیق 

 هللا جل جالله  ایمان عمیق  و پیوند محکم با 

 فصل سوم : اخالق دعوتگر

 صدق  وصبر 

  ترحم و تواضع  و برخورد سالم 

 بخش سوم : مدعو ) کسیکه دعوت می شود ( 

 فصل اول : مدعو کیست ؟ 

  حقوق مدعو 

  مسوولیت های او 

 فصل دوم : اوصاف مدعویین 

  اشرافی ها  و عامۀ مردم 

  منافقین  و معصیت کاران 

 ها وطرق دعوت بخش چهارم : شیوه 

 فصل اول : مصادر ومنابع شیوه های دعوت 

  کتاب هللا  و سنت رسول هللا 

  سیرت سلف صالح  ،  اجتهاد فقها و تجارب 

 فصل دوم : شیوه های دعوت 

 مرض ودواء و دور کردن شبهات 

  ترغیب وترهیب  و تعلیم وتربیه 

  فصل سوم : وسایل دعوت 

  حذر ومعنای آن 
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 ران  و ایجاد نظم دعوتی قبول معاونت ازدیگ 

 فصل چهارم : رساندن دعوت 

 تبلیغ با سخن   -الف 

  انواع سخن 

  خطبه 

  درس 

  محاضره 

  بحث ومناقشه 

 : تبیلیغ عملی دین  -ب 

 تبلیغ به وسیله سیرک نیک .   -ج 

 

 مراجع:

 . 1201.  0228منصوره . دارالوفاء طبع الخامس .  أسس ومهارات الدعوة الفردیة . الدیب إبراهیم . -1

 هـ ش .     1888. ترجمه : مؤمن حکیمی . کابل . جمعیت اصالح .اصول دعوت . عبدالکریم ، زیدان  -0

 .  1881ترجمه : عبدالعزیزسلیمی . تهران ، نشراحسان . چاپ دوم .  دورنمای جامعۀ اسالمی یوسف ، قرضاوی -8

 .  1881ا. تهران . نشراحسان . . ترجمه جلیل بهرامی نیویژه گی های کلی اسالم یوسف  ، قرضاوی  -2

 . 1838. کابل . میوند. انبیاء علیهم الصلوة  والسالم دقرآن په رنا کسی متین هدایت هللا . -1

 .0228. ترجمه  صالحی . قاهره. دارالنیل.چاپ دوم طرق االرشاد . کولن . فتح هللا -1
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تعلیمات اسالمی ذکور و ،  انونمضمون بحث و روش تحقیق رشته های و فقه و ق مفردات

 تعلیمات اسالمی نسوان

 بحث و روش تحقیق.نام مضمون: 
 (116کود نمبر: )

 كـریـدت( 2) در هفته: کردتهاتعداد 
 فقه و قانون، تعلیمات اسالمی ذکور و تعلیمات اسالمی نسوان. 8سمستر رشته تحصیلی:

 شروع سمستر دوم تحصیلی زمان پذیرش محصالن :
 آموختن طرق مختلف تحقیقات علمی. زشی مضمون:اهداف آمو

از هر دو روش مدرس محوری و محصل  شیوه های آموزش و تدریس مضمون:
محوری بطور تلفیقی استفاده صورت میگیرد ولی فشار زیاد باالی تمرینات و کار های 

 خانگی میباشد.
 ئی.کار های خانگی ، امتحان وسط سمستر و نها شیوه های ارزیابی محصالن:
 زبان متن کتاب درسی: دری.

 خالصه محتویات مضمون:
مفردات تفصیلی مضمون: مفردات درسی قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و  

 فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأییداست. 

 :مفردات قبال تهیه شده قرار ذیل است

                                                          عنوان                                                 

 مقدمه  

 تحقیق به روش عامی      

 مروری بر بررسیهای قبلی    

 بیان مسأله تحقیق            

 اهداف تحقیق        

 فرضیه یا سواالت مهم     

 مفاهیم و متغیر ها        

 مقیاس اندازه گیری متغیرها     

 رد مطالعه        جامعه مو

 روشهای جمع آوری اطالعات     

 روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات      

 برنامه ریزی اجراء       
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 مالحظات اخالقی         

 محدودیتهای پژوهش    

 گزارش تحقیق       

 رهنمای تدوین رساله ماستری     

 دستور العمل تنظیم مآخذ      

 مراجع:
 
 .8. شمارهقضاء  مجله «قانون موسسات تحصیالت عالی ملکی »  1989ستره محکمه.  .1

 . کابل : پوهنتون کابل.  تحقیقی -طرز نگارش اثرعلمیش(  1384رشیق، محمد حسن )  .2

 کابل : پوهنتون کابل. اساسات نگارش رساله ها...ش(  1362رحیمی، ولی محمد )  .3

جریده « تحقیقی  –و نشراتی موسسات علمی  تحقیقی -مقررهء فعالیتهای علمی » ش(  1382وزارت عدلیه )  .3

 .815.  شماره  رسمی

  1.  Anderson, Greg. 1994. How to write a paper in scientific Jurnal. 

 http:// abacus.bates.edu/~ganderso/ biology/ resources/ writing/ HTWsections.html-4k . 

2.  Day,Robert A. Dec 10, 1998. How to write and publish a scientific paper : 5
th

 Edition . 

http:// www. amazon.com/how-write-publish-scientific-paper/dp 

3.  Lewenstein, Protessor Bruce. How to write a scientific paper. 

scientific paper.html-http://www.birds.cornell.edu/schoolyard/research/write  

3. Moradi, Ahmad+ Gerhard Furrer. 2 Feb 2007. 33 question to be answered when you 

http://www.ibp.ethz.ch/people/gerhardf/33questionswrite a scientific paper .  
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  تعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی نسوان مضمون مبادی وتاریخ فلسفه رشته  مفردات

 مبادی و تاریخ فلسفه.نام مضمون: 
 ( 5551کود نمبر: )

 كـریدت( 5) در هفته: کردتهاتعداد 
 تعلیمات اسالمی ذکور و تعلیمات اسالمی نسوان. ۳سمستر  رشته تحصیلی:

 شروع سمستر دوم سال تحصیلیزمان پذیرش محصالن: 
شناخت فالسفه اسالمی و طرق استداالالت عقلی و منطقی ایشان  اهداف آموزشی:

درزمانها و مکان های مختلف ، آیا نظریات شان تحت تاثیر زمان و مکان قرار گرفته 
 یاخیر.
از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  های آموزش و تدریس:شیوه 

 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 کار های خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی. شیوه های ارزیابی محصالن:
 زبان متن کتاب درسی:دری.

 

 :مفردات تفصیلی مضمون
یده و فسلفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل در هر دو رشته تعلیمات فیصله کمیته: مفردات قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عق

 مفردات قبال تهیه شده قرار ذیل است: اسالمی ذکور و نسوان تأیید است.

 بخش اول: مبادی فلسفه

 فصل اول :

 تعریف ، موضوع وضرورت به فلسفه 

  فرق بین علم وفلسفه 

 فصل دوم :

  میتافزیک 

  اولی یا میتافزیک موضوعات عمده مربوط به فلسفه 

 وجود وماهیت 

 وجوب، امکان وامتناع 

 فصل سوم :

  علم اخالق یا حکمت عملی 

 نظریات بعضی فالسفه درمورد اخالق ونقد آن 
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 فصل چهارم :

  شناخت 

 شناخت از نظر بعضی فالسفه ونقد آن 

  شناخت از دیدگاه قرآنکریم 

 فصل پنجم :

  زیبائی شناسی 

 بائی شناسی ونقد آن نظریات بعضی فالسفه درباره زی 

 بخش دوم:تاریخ مختصر فلسفه

 فصل اول : قرون قدیم

  نگاهی به تعریف ، موضوع وهدف تاریخ فلسفه 

 حکمای هفتگانه پیش از سقراط 

 سوفسطائیان 

 سقراط ـــــ افالطون 

 ارسطو 

 اپیکوریان ــ رواقیان ــ افالطونیان جدید 

 فصل دوم :قرون وسطی 

  آگوستین ـــ فلیون یهودی 

 سنت آنسلم ـــ امونیاس ساکاس 

 توماس اکویناس ـــ راجربیکن ـــ ولیام آگام 

 فصل سوم: قرون جدید

 فرانسیس بیکن ـــ رنه دیکارت ــ  پاسکال ــ اسپینوزاــ هابز 

  جان الک ـــ نیوتن ــ برکلی 

 دویدهیوم ــ ولترــ ژان ژاک رسوــ کانت ـــ فیخته ــ شلینگ 

 ن استوارت میلهیگل ــ اگوست کونت ــ جو 
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 فصل چارم :دوران معاصر

 پراگماتیزم  .1

 هانری برگسون  .2

 اگزیستانسیالیزم .3

 فلسفه تحلیلی)تحلیل فلسفی ( آتمیسم منطقی .4

 
 مراجع:

 ت.  -. بیروت : دارالقلم، ب المقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد . .1

ل والثانی . قم : منشورات مکتبة آیة هللا المرعشی ، المجلد االو الشفاءابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدهللا .  .2

 ق. -هـ  1313النجفی، 

 ، تحقیق سلیمان دنیا، االشارات والتنبیهات مع شرح نصیر الدین الطوسیابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدهللا.  .3

 ت. -: دارالمعارف، بالطبعة الثالثة. القاهرة 

 م. 1957ل والثالث . بیروت : ــــــــــــــــــ ، ، المجلد االواخوان الصفارسائل اخوان الصفا.  .3

 . ـــــــفصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من االتصالاالندلسي، ابوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد.  .3

 .1959لیدن،  -: بریل

ات علمی ، ترجمه عباس زریاب خوئی، چاپ بیست دوم. ایران : شرکت انتشارتاریخ فلسفهدورانت، ویل.  .6

 .1388وفرهنگی، 

، المجلد االول، الثانی، الثالث، الرابع والسادس. االسفاراالربعة فی الحکمة المتعالیةالشیرازی ، صدرالدین.  .7

 ت. -تهران : مکتبه مصطفوی، ب

 .1999: دارالمعارف،  ، الطبعة الحادیة عشرة. القاهرةمذاهب فالسفة المشرق العراقی، عاطف. .8

 هـ ق.1397مذهبی دانشگاه آذر آبادگان، -. ایران : انجمن علمیابطه دین وفلسفه رعزتی، ابوالفضل.  .9

. بیروت:  الطبعة الثالثة، تقدیم وتعلیق البیرنصری نادر، الجمع بین رأیی الحکمینالفارابی، ابونصر.  .11

 .1986دارالمشرق، 
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 سوانتعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی ن مضمون عقاید رشته  مفردات

 (۳) فلسفه اسالمینام مضمون: 
 (1523) کود نمبر:

 كـریدت( 2)در هفته:  کردتهاتعداد 
 تعلیمات اسالمی نسوان. ۳تعلیمات اسالمی ذکور و سمستر  5سمستر رشته تحصیلی: 

ذکور در شروع سمستر دوم سال تحصیلی و نسواندر شروع  زمان پذیرش محصالن:
 سمستر اول سال تحصیلی

 شناخت مفهوم فلسفه و اصطالحات آن، ارزش و ضرورت به آنی:اهداف آموزش
از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 کار های خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی. شیوه های ارزیابی محصالن:

 .دریزبان متن کتاب درسی: 
ضمون: مفردات درسی قبال تهیه شده از طرف دیپارتمنت عقیده و مفردات تفصیلی م

فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأیید است و صرف عنوان )مخالفین و موافقین 
 فلسفه اسالمی( به تفصیل تدریس شود.

 

 :ل استــرار ذیــده قــردات قبال تهیه شـــمف

 موضوعات 

 بخش اول

 مدخلی درمقدمات فلسفه اسالمی .1

 یری درمفهوم فلسفه دردوره های مختلف قبل ازاسالمس .2

 تعریف، موضوع وغایه فلسفه اسالمی .3

 شرح جزئیات تعریف فلسفه اسالمی .3

 بخش دوم

 نیازبه مطالعه فلسفه اسالمی .3

 بحثی درنام فلسفه اسالمی  .6

 صدق مفهوم فلسفه درفلسفه اسالمی .7

 ویژه گی فلسفه اسالمی .8

 بخش سوم

 وم هجری نگاهی به اوضاع فرهنگی قرن د .9

 پیدایش نخستین هسته فلسفه ا سالمی  .11

 تاریخ وادوارفلسفه اسالمی .11
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 بخش چارم

 فلسفه وحکمت درفرهنگ دینی  .12

 آیافلسفه اسالمی واقعاوجوددارد؟ .13

 فلسفه اسالمی درنظرمستشرقین .13

 فلسفه اسالمی درنظردانشمندان مسلمان .13

 فالسفه اسالمی وصفات مشترک آنان  .16

 لسفه اسالمینقدآرای مختلف موافق ومخالف ف .17

 بخش پنجم

 عوامل عالقه مندی مسلمانان به فلسفه اسالمی .18

 نقش ترجمه درآشنایی مسلمین بافلسفه  .19

 خردمایه های اعراب پیش ازاسالم .21

 قرآن کریم ومفهوم فلسفه .21

 بخش ششم

 فلسفه اسالمی وعلم کالم .22

 ادوارکالم اسالمی وفلسفه اسالمی  .23

 فلسفه اسالمی وتصوف .23

 فلسفه اسالمی ومنطق .23

 ه اسالمی وسیاستفلسف .26

 فلسفه اسالمی واخالق .27

 فلسفه اسالمی وسایرعلوم .28

 فالسفه اسالمی وعلوم .  .29

 بخش هفتم

 دستاوردهاومشکالت فلسفه اسالمی درزمان معاصر .31

 مراجع:
اهوانی . احمدفؤاد. معانی الفلسفة . ناشر . الجامعة فؤاداالول . چاپ داراحیاء الکتب العربیة . چاپ اول قاهره  .1

 1937ی مصر. سال جمهوری عرب

خطیب .  عبدالکریم . قضیة الوهیة بین الفلسفة والدین )سه جلد( . نشر دارالفکرالعربی . مطبعة المدنی. چاپ اول .  .2

 1962قاهره جمهوری عربی مصر سال 

 عبدالرازق. مصطفی. تمهیدلتاریخ الفلسفة االسالمیه . ناشرلجنة التالیف والترجمة والنشر. مطبعة لجنة التالیف .3

 1939والترجمه. چاپ دوم . قاهره جمهوری عربی مصر. سال 

  1366فروغی . محمدعلی . سیرحکمت دراروپا . انتشارات زوار. چاپ گلشن . چاپ چارم . تهران سال  .3
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 تعلیمات اسالمی ذکور، تعلیمات اسالمی نسوان مضمون فلسفه رشته  مفردات
 

 (۲) فلسفه اسالمینام مضمون: 
 (1535) کود نمبر

 كـریدت( 2)در هفته:  کردتهاداد تع
 تعلیمات اسالمی نسوان.  5سمستر  تعلیمات اسالمی ذکور و ۶سمستررشته تحصیلی: 

نسوان در شروع سمستر اول سال تحصیلی و ذکور در شروع زمان پذیرش محصالن: 
 سمستر دوم سال تحصیلی.

 قی ایشانشناخت فالسفه اسالمی و طرق استداالالت عقلی و منط اهداف آموزشی:
از هر دو روش مدرس محوری و محصل محوری بطور  شیوه های آموزش و تدریس:
 تلفیقی استفاده صورت میگیرد.
 کار های خانگی ، امتحانات وسط سمستر و نایی. شیوه های ارزیابی محصالن:

 .دریزبان متن کتاب درسی: 
تمنت عقیده و مفردات تفصیلی مضمون: مفردات درسی قبال تهیه شده از طرف دیپار 

 فلسفه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل تأیید است.

 :موضوعات

 دی ــنـــ( الک1)

 زنده گی وآثارعلمی .1

 فلسفه ازنظرکندی .2

 مسأله حدوث عالم وبراهین وجودباریتعالی .3

 نقش کندی درفلسفه اسالمی .3

 ( فارابی2)

 زنده گی ، شخصیت وآثارعلمی .3

 دسته بندی علوم .6

 طووافالطون فارابی وجمع میان آرای ارس .7

 فارابی ومنطق .8

 فارابی وسیاست )مدینه فاضله ( .9

 خالصه آرای فلسفی فارابی .11
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 ( ابن سینای بلخی3)

 زنده گی ، شخصیت وتالیفات .11

 تقسیم بندی فلسفه  .12

 فلسفه طبیعی .13

 نفس ازنظرابن سینا .13

 معرفت ازنظرابن سینا .13

 نگاهی به آرای فلسفی ابن سینا .16

 ( اخوان الصفا2)

 معرفی این گروه .17

 مده فلسفه اخوان الصفااصول ع .18

 فضای سیاسی وفرهنگی ظهوراخوان الصفا .19

 باطن شریعت وحکمت .21

 اندیشه های فلسفی ایکه اخوان الصفاازآنهااستفاده برده است .21

 ( ابن رشد1)

 زنده گی وآثارفلسفی .22

 آرای فلسفی .23

 ابن رشد وغزالی .23

 ابن رشد ودین ومناقشه آرای موافق ومخالف .23

 ( ابن خلدون1)

 لمیزنده گی وشخصیت ع .26

 محیط اجتماعی .27

 فلسفه اجتماع وتاریخ .28
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 علوم ازنظرابن خلدون .29

 ( دیگرفالسفه اسالمی7)

 معرفی مختصرچندتن ازفالسفه اسالمی قدیم وجدید .31

 

 مراجع :
اهوانی .  احمدفؤاد. معانی الفلسفة . ناشرالجامعة فؤاداالول . چاپ داراحیاء الکتب العربیة . چاپ اول قاهره  .1

 1937جمهوری عربی مصر. سال 

خطیب . عبدالکریم . قضیة الوهیة بین الفلسفة والدین )سه جلد( . نشر دارالفکرالعربی . مطبعة المدنی. چاپ اول .  .3

 1962قاهره جمهوری عربی مصر سال 

عبدالرازق. مصطفی. تمهید لتاریخ الفلسفة االسالمیه . ناشرلجنة التالیف والترجمة والنشر. مطبعة لجنة التالیف  .6

 1939چاپ دوم . قاهره جمهوری عربی مصر. سال والترجمه. 

  1366فروغی . محمدعلی . سیرحکمت دراروپا . انتشارات زوار. چاپ گلشن . چاپ چارم . تهران سال  .7

کوربن . هانری . تاریخ فلسفه اسالمی .ترجمه جوادطباطبایی . ناشرانجمن ایرانشناسی فرانسه درایران . چاپ  .8

 1373گ وارشاداسالمی . چاپ اول . تهران کشورشهنشاهی ایران . سال سازمان انتشارات وزارت فرهن

محمود. عبدالحلیم . التفکیرالفلسفی فی االسالم)دوجلد( . ناشرمکتبة االنجلوالمصریة . چاپ دارالنصرللطباعة . چاپ  .9

 1968سوم . قاهره جمهوری عربی مصر. سال 

اشرجامعة االسکندریة . چاپ سوم . دارالمعارف بمصر. نشار. علی سامی .نشأة الفکراالسالمی فی االسالم . ن .11

 1963قاهره جمهوری عربی مصر. سال 

نعیم وحجازی . دکتورمحمدالسید و دکتورعوض هللا جاد. فی الفلسفة االسالمیة وصالتهابالفلسفة الیونانیة .  .11

 1939ر. سال ناشرجامعة االزهر. دارالطباعة المحمدیة باالزهر. چاپ دوم. قاهره جمهوری عربی مص
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 پوهنتون کابل

 پوهنحی شرعیات 
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 تهیه شـده توسـط کمسیون مؤظـف

 هـ ش 1388سال : 
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 پروگرام ماستری شریعت وقانون پوهنحی شرعیات
 

 شرعیات: پوهنځیسابقه تحصیالت ماستری در 

( 54هـ ش ) 1389گردیده  و تا سال هـ ش تأسیس  1331سال پوهنحي شرعیات پوهنتون كابل در 

هـ ش پروگرام ماستري رشته فقه  1364دوره فارغ به سویه لیسانس را به جامعه تقدیم نموده است، در سال 

تن از استادان جوان این پوهنحي  به شمول  14و قانون درین پوهنحي ایجاد و بعد از اخذ امتحان كانكور 

تن آنان موفق به دفاع از  6رنواالن شامل این دوره شده و از آن جمله صرف برخي قضات و څا

تیزسهایشان گردیده و فارغ شناخته شدند ، براي دوره دوم ماستري نیز  محصل جذب ولي نسبت مشكالت 

گوناگون ، دوره سه ساله ماستري را به پایان رسانیده نتوانسته و تحصیالت ماستري در پوهنحي   شرعیات 

 الً سقوط نمود. عم

شد تا پروگرام د جل جالله  قادرـداونـبه یاري خسال یكبار دیگر 25ازگذشت  دـپوهنحي شرعیات بع

ایجاد و با جذب محصالن ، همه ساله كار  شمسی 1389ماستري رشته شریعت و قانون را در بهار سال 

 د .ـآنرا ادامه ده
 

 نظام درسی:  

یستم كریدت به پیش برده شده و در یك دوره تحصیلي كه دوسال را دروس ماستري درین رشته به اساس س 

كریدت مضامین اساسي ، تخصصي و اختیاري تدریس میگردد ، نمبره كامیابي   41در برگرفته در حدود 

یا تحقیق  و % سیمینار 21 % میباشد. در هر مضمون65مضامین  % و اوسط نمرات61در هر مضمون 

% حاضري در صنف براي شمولیت در امتحانات نهائي 81 محاسبه میگردد، % امتحان نهائي 81 عملی و

 -شرط حتمي براي هر محصل میباشد. در جریان سمستر سوم كار روي تیزس ماستري كه یك رساله علمی

تر تحقیقي بوده و بیشتر ازیکصد وپنجاه صفحه معیاري میباشد، عمالً صورت میگیرد و  در ختم سمس

 .محفل خاصی دفاع مینمایدخود طي   چهارم محصل از تیزس

  

 شـروط شمولیت درپـروگـرام ماستری :

ر داخلی یا خارجی در رشته مربوطه ) نظر به داشتن دپلـوم لیسانس از موسسات تحصیالت عالی معتب .1

فیصله پوهنحی فارغان مدارس دینی پاکستان که با اخذ امتحان و یا بدون امتحان لیسانس تعلیمات 

ته شده اند نسبت نداشتن کشف الدرجات هشت سمستر و نداشتن معادلت با پروگرام درسی اسالمی شناخ

پوهنحیهای شرعیات کشور به پروگرامهای ماستری شرعیات شامل شده نمیتوانند چنانچه آنها به کادر 

 علمی این پوهنحیها نیز جذب شده نمیتوانند(. 

 .فیصد در دوره لیسانس 75داشتن اوسط نمرات حـد اقل  .2
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ارائه تصدیق معتبر دانستن زبان عربی به تشخیص بورد  انسجام امور ماستری پوهنحی، و هم عالوه   .3

 از ارائه این سند اخذ امتحان زبان عربی.

می موسسات ) صرف اعضای کادر عل حق الشمول و حق التحصیل امکانات پـرداخـتو یداشتـن توانای .4

   .(ه پرداخت حق الشمول مکلف میباشنداف بوده اما بپرداخت حق التحصیل معتحصیالت عالی دولتی از

صرف اعضای کادر علمی موسسات تحصیالت عالی دولتی از این امر ) سال 35عـدم تجاوز سـن از  .5

 .(مستثنی میباشند

 .ـودن موفـقانه امتحان شمولسپـری نم .6
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 پوهنتون کابل

 شرعیات پوهنځی

1381سال:  «  Sharia and Law شریعت و قانون،» پالن درسی دورۀ ماستری رشتۀ    

  

شه سمستر ها
مناق

 

چر
ک
ل

ع  
جمو

م

عتها
سا

 

تعداد 

ریدیتها
ک

کود نمبر 
 

 مضامین نوع مضمون

شماره
 

4 3 2 1 

   3 18 30 48 3 Sh 110 1 فقه الکتاب و السنة ) البیوع ( اختصاصی 

 2   12 20 32 2 Sh 322 2 (1الجنایات فی الفقه االسالمی ) -کتاب و السنة فقه ال اختصاصی 

 3   18 30 48 3 Sh 323 3 (2الجنایات فی الفقه االسالمی ) –فقه الکتاب و السنة  اختصاصی 

  2  12 20 32 2 Sh 216 4 عقود الوالیات )المضاربة و المزارعة و المساقات( –فقه الکتاب و السنة  اختصاصی 

2    12 20 32 2 Sh 427 5 الوکالة او عقد التوکیل –فقه المذهب  اختصاصی 

   2 12 20 32 2 Sh 112 6 الفقه االسالمی مقارنا بالقانون الوضعی ) الشرکات( اختصاصی 

  3  18 30 48 3 Sh 217 7 الفقه االسالمی مقارنا با لقانون الوضعی فی عقود التوثیقات اختصاصی 

  2  12 20 32 2 Sh 218 8 الفقه االسالمی مقارنا  با لقانون الوضعی فی المعامالت )االجارة( اختصاصی 

   3 18 30 48 3 Sh 113 1 نظام االسرة فی االسالم اساسی 

 3   18 30 48 3 sh 324 11 نظام القضاء فی االسالم اساسی 

 3   18 30 48 3 Sh 325 11 المعاصرة النظام السیاسی فی االسالم مقارنا بالنظم السیاسیة اختیاری 

   2 12 20 32 2 Sh 111 12 النظریات العامة فی المعامالت فی الفقه االسالمی )نظریة الملکیة( اختصاصی 

  3  18 30 48 3 Sh 219 13 اصول الفقه ) اثر القواعد االصولیة فی اختالف الفقهاء( اساسی 

2    12 20 32 2 Sh 428 14 القواعد الکلیة الفقهیة اساسی 

2    12 20 32 2 Sh 429 15 القضایا الفقهیة المعاصرة اختصاصی 

2    12 20 32 2 Sh 430 16 ترجمة احد المجتهدین ) ابو حنیفة رح( اختیاری 

   1 6 10 16 1 Sh 114 17 (1قاعة البحث ) اختیاری 

  1  6 10 16 1 Sh 220 18 (2قاعة البحث ) اختیاری 

2    12 20 32 2 Sh 431 11 ترجمة احد المجتهدین ) االمام الشافعی رح( یاختیار 

 3   18 30 48 3 Sh 326 21 ترجمة احد المجتهدین ) االمام مالک رح( اختیاری 

   1 6 10 16 1 Sh 115 21 اصول تخریج االحادیث اختیاری 

  1  6 10 16 1 Sh 122 22 اسباب اختالف الفقهاء اختیاری 

8
 1

1
 

1
1

 

1
1

 2
4
6

 

4
1
0

 

6
5
6

 

4
1

 

 جموعهم

 تعداد مضامین در یک سمستر 5 5 4 4
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1381سال:  (Sharia and Law, )طرح نهایی کریکولم درسی دوره ماستری پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ) رشته : )شریعت و قانون 

 سمستر اول

 شماره مضمون نوع مضمون کود نمبر تعداد کریدیت

3 Sh 110 اختصاصی 
 : فقه الکتاب و السنة

 یوع( دراسة تحلیلیة من کتاب الفقه االسالمی و ادلته)الب
1 

2 Sh 111 اختصاصی 
 فی الفقه االسالمیالنظریات العامة فی المعامالت 

 )نظریة الملکیة(
2 

2 Sh 112 3 (الشرکات الفقه االسالمی مقارناً با لقانون الوضعی ) اختصاصی 

3 Sh 113 4 لیلیة() در اسة تح نظام االسرة فی االسالم اساسی 

1 Sh 114 5 (1قاعة البحث ) اختیاری 

1 Sh 115 6 اصول تخریج االحادیث اختیاری 

 مجموعه کـریـدیتها در هـفـته 11

 

 

1381سال:  (Sharia and Law,  )طرح نهایی کریکولم درسی دوره ماستری پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ) رشته : )شریعت و قانون  

 سمستر دوم

تعداد 

 کریدیت
 شماره مضمون نوع مضمون کود نمبر

2 Sh 216 اختصاصی 
 :فقه الکتاب و السنة 

 عقود الوالیات ) المضاربة ، المزارعة و المساقات (
1 

3 Sh 217 اختصاصی 
 عـقـود التوثیقات(الفقه االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی فی )

 الکـفالة،  الحوالة،  الرهن و فی الضمان()
2 

2 Sh 218 3 (االجارةالفقه االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی فی المعامالت ) تصاصیاخ 

 

3 
Sh 219 4 ) اثر القواعـد االصولیة فی اختالف الفقهاء ( اصول الفقه اساسی 

1 Sh 220 5 (2قاعة البحث ) اختیاری 

1 Sh 221 6 اسباب اختالف الفـقهاء اختیاری 

 مجموع کریدیتها در هفته 11
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1381ل: سا (Sharia and Law,        )طرح نهایی کریکولم درسی دوره ماستری پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ) رشته : )شریعت و قانون  

 سمستر سوم

تعداد 

 کریدیت
 شماره مضمون نوع مضمون کود نمبر

2 Sh 322 اختصاصی 
 : فقه الکتاب و السنة

 الوضعی(س مقارناً بالقانون نایة علی النفالجنایات فی الفقه االسالمی )الج
1 

3 Sh 323 اختصاصی 
 : فقه الکتاب و السنة

 )الجنایة علی الدین و المال و العرض و العقل مقارناً بالقانون الوضعی(
2 

3 Sh 324 3 : ) ویـدخل فیه نظام دیوان المظالم( نظام القضاء فی االسالم اساسی 

3 Sh 325 4 مقارناً بالنظم السیاسیة المعاصرة مالنظام السیاسی فی االسال اختیاری 

3 Sh 326 5 : ) االمام مالک رح( ترجمة احد المجتهدین اختیاری 

 مجموع کریدیتها در هفته 11

 

 

1381سال:   (Sharia and Law, )طرح نهایی کریکولم درسی دوره ماستری پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ) رشته : )شریعت و قانون 

 سمستر چهارم

ـداد تع

 کریدیت
 شماره مضمون نوع مضمون کود نمبر

2 Sh 427 اختصاصی 
 فقه المذهب :

 )در اسة نصیة من کتاب بدائع الصنایع  فی ترتیب احکام الشرائع(
1 

2 Sh 428 اساسی 
 القـواعـد الکلیة الفـقهـیة :

 )دراسة تحلیلیة مع مواد مجلة االحکام العدلیة(
2 

2 Sh 429 3 فقهیة المعاصرةالقضایا ال اختصاصی 

2 Sh 430 4 من کتاب ابوزهرة رح(  –)ابو حنیفة رح   ترجمة احد المجتهدین اختیاری 

2 Sh 431 5 ) االمام الشافعی رح( ترجمة احد المجتهدین : اختیاری 

 مجموع کـریـدیتها در هـفـتـه 8

 

 :  نـوت

است ستـادان محـترم مربوطه زیـرکارتوسط اماستـری این فاکـولـته هـم اکـنـون دات درسی پـروگـرام مفـر

 عـن قـریب آماده میگـردد. -إن شاء هللا -و
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 ذ :ـــــــآخــم
 

 .274 -211ش. ص:  1363. کابل: مطبعه پوهنتون کابل، 1363 – 1362کتالک سالهای پوهنتون کابل. 

رت تحصیالت وزا . کابل:مطبعه ریاست نشراتکتالکتحقیقات علوم اسالمی. پوهنتون تحصیالت و

 ش.    1369عالی و مسلکی، 

 .اسناد وفایل های مدیریت تدریسیپوهنځی شرعیات. 

 .شرعیات علمی شماره های مختلف سابقه مجلهپوهنځی شرعیات.  

 .اسناد و فایلهای دفتر فعلی مجله علمی شرعیاتپوهنځی شرعیات. 

 قانون. اسناد و فایلهای مرکز پروگرام ماستری شریعت وپوهنځی شرعیات.  

معلومات ذوات محترم پوهاند عبدالعزیز، پوهنوال عبدالجلیل یوسفی وپوهندوی دین محمد گران استادان 

 سابقه دار پوهنځی شرعیات.   

 معلومات محترم حبیب هللا منصف یک تن ازجمله فارغان دوره های نخستین پوهنځی شرعیات. 

 

  

   

 

 

   


