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  (١ ) 

 نعم / ال متطلبات أساسية العتماد البرنامج (1)

 نعم أستاذ أو أستاذ مشارك في مجال تخصص البرنامج؟ هل يتوفر بالقسم على األقل ثالثة أساتذة على درجة

 نعم هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذ بملحوظاتهما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟

 نعم األخرى، على تدريس املقررات املختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

هل أرفق محضر عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر املتضمن بتحديد التكاليف الدراسية للبرامج املهنية 

 )مدفوعة التكاليف(؟

البرنامج 

 علمي 

 ( أهمية البرنامج وحاجة املجتمع إليه2)

 حلول ملشكالت أو تلبية لخدمات إلخ تك :
ً
 تب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال

 حاجة املجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

 

 واالقليمي والعاملي من خالل ما يلي: املستوى املحلي البرنامج علىذا تبرز أهمية ه

  سؤسسات الوقيية العامة واخخاةة في اململكة للعمل بامل تأهيل كوادر علمية 

  لرؤيةفي التنمية املستدامة والعمل اخخيري تأهيل كوادر علمية لتيعيل دور الوقف 
ً
 .2030اململكة  وفقا

  إلى جانب القطاع اخحكومي والقطاع اخخاص. القطاع اخخيري تعزيز دور 

 كة.والعمل اخخيري في اململ دم وجود برامج متخصصة في األوقافع 

 والعمل اخخيري. تطوير الدراسات والبحوث املتخصصة في مجال األوقاف 

 

 ( أهداف البرنامج3) 

 أهداف البرنامج:

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف 

موضوعية قابلة للقياس، وتظهر من خالل املقررات 

 الدراسية، وأن تحقق اآلتي: 

 األهداف التعليمية. .١

 ية.األهداف البحث .2

 كيف يمكن للبرنامج أن يخدم املجتمع؟ .3

 .  األهداف املهارية.4

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

1. Educational objectives 

2. Scientific research objectives 

3. Serving society objectives 

4. Skills objectives 

 األهداف 

ومن تلك   .م2030تزويد الطالب باملعارف الالزمة للعمل  في األوقاف والعمل اخخيري في ضوء رؤية اململكة : األهداف التعليمية .1

دوره االجتماعية للوقف و و اآلثار االقتصادية و ، وقففي املجتمعات املسلمة، اخجوانب اليقهية ملسؤسسة الاملعارف:  تاريخ الوقف 

  وتنميته واستثماره. الوقف وعلوم إدارة، في تحقيق التكافل االجتماعي

 والعمل اخخيري  : تزويد الطالب باملهارات البحثية الالزمة لتحليل املشكالت التي يتعرض لها قطاع األوقاف األهداف البحثية .2

 .محددة ملشكالتمناسبة واقتراح حلول 

وتيعيل  العربية السعودية في اململكة والعمل اخخيري  برامج تطوير قطاع األوقاف: توجيه الدراسات واألبحاث ل خدمة املجتمع .3

 .م2030رؤية اململكة  ضوء املتوقع في مادوره

ووضع مسؤشرات  ،ة عاليةباحترافيإلدارة املسؤسسات الوقيية واخخيرية  ههاراتم وتنميةلطالب ا بناء قدرات: األهداف املهارية .4

 .تطبيقية حاالت ةمن خالل دراس هاقياسل



 

  (2 ) 

Objectives 

1. Educational Objectives: Providing students with the necessary knowledge to work in Waqf and 

charity sector in the light of the 'Saudi Vision 2030'. Among the aims to be accomplished: the 

history of the Waqf in Muslim societies, the juristic aspects of Waqf institutions, the socio-economic 

effects of the Waqf, its role in achieving sociatal solidarity, the sciences required to manage the 

Waqf, its development and investment profecinaly. 

2. Research Objectives: Providing students with adequate research skills to analyze specific problems 

and issues faceing the Waqf and charitable sector, and to propose appropriate solutions to those 

problems. 

3. Community services: Directing studies and research of the program to develop the Waqf and the 

charity sector in Saudi Arabia and stimulate its expected role in the light of the 'Saudi Vision 2030'. 

4. Skills objectives: Building student capabilities and developing his/her skills to manage Waqf and 

the charity sector in a highly profeciant manar, through robust indicators based on real case studies. 

 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

 ( من الترتيب العاملي، بحيث 50يجب مقارنة البرنامج املقترح بآخر في جامعة عاملية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 للبرنامج املقترح.
ً
 مرجعيا

ً
 يكون برنامجا

 

  املرجعي: معلومات البرنامج 

 الكليـــة:

 الدرجــة العلميــة:

 ام:التخصص العــ

 التخصص الدقيق:

 عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 ( برامج الدراسات العليا الحالية املعتمدة في القسم5)

  

 وسياساته اإلسالمي ماجستير التحليل االقتصادي. 

 .املاجستير التنييذي في التمويل اإلسالمي 

   
 ( شروط إضافية للقبول في البرنامج6)

نص عليها الالئحة التي لمتذكر فقط الشروط 
َ
املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، واملذكورة في  ت

 الباب الخامس املعنون بـ"القبول والتسجيل" واملتوفرة على موقع العمادة اإللكتروني.

 جيد مرتيع التقدير املطلوب

التخصـصات املطلوبـة 

 للدرجة املتقدم إليها

دارة العامة ، إدارة األعمال، املحاسبة، نظم املعلومات اإل ) علوم إدارية  ،إسالمياقتصاد، اقتصاد 

، ، إدارة املوارد البشرية، إدارة اخخدمات الصحية، العلوم السياسية(ويل، التسويقاإلجارية، التم

 القانون ، سالميةاإل دراسات ال

درجة اللغة املطلوبة 

TOEFL / IBT 
TOEFL 400 / IBT 32 

 ى شــروط أخــر 
 

 



 

  (3 ) 

 

 

                                 

 ( الرسوم الدراسية7)

 )خاص بالبرامج املهنية مدفوعة التكاليف فقط(

تكلفة الوحدة 

الدراسية 

 الواحدة

 
إجمالي عدد الوحدات 

 ةالدراسي
  التكلفة اإلجمالية 

 صحيةالبرنامج في وزارة الخدمة املدنية / الهيئة السعودية للتخصصات ال ( تصنيف8)

      مصنف 

      غير مصنف 

 اإليضاح:

 البرنامج غير مصنف من وزارة الخدمة املدنية

     (9 
ً
( الجهات املستفيدة وظيفيا  

 مية ذلك في تصنيف البرنامجيراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميات، أله 

 

   والدعوة واإلرشاد. الشسؤون اإلسالمية ةوزارا .1

 الهيئة العامة لألوقاف. .2

 .مسؤسسات األوقاف ومسؤسسات العمل اخخيري  .3

 بنك التنمية االجتماعية. .4

 

 ؟عبد العزيزهل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة امللك ( 10)

  بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج.في حالة اإلجابة( 

 نعم 

  عبد العزيزة امللك برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعتوجد  ال 

 

 :معلومات البرنامج املشابهة 

   الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 

 رى من حيث االسم واملحتوى؟مشابهة للبرنامج املقترح في جامعات اململكة األخ ( هل توجد برامج11) 

 

 نعم 

  ( من حيث االسم واملحتوى  ة) ليست هناك برامج مماثلة لهذا البرنامج في جامعات اململك  ال 

 :معلومات البرنامج املشابهة 



 

  (4 ) 

 اخجامعة:    

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 

 

 

 

 

 من البرامج املشابهة في جامعات اململكة إن وجد( السمات املميزة للبرنامج املقترح عن غيره 12)

 لكةجامعات املمال توجد برامج مشابهة لهذا البرنامج في 

 ( األسباب الداعية لتطوير البرنامج الحالي13)

 )يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط(

 

 

 ( الخبرة العلمية للقسم14)

 أعداد امللتحقين حال تاريخ بداية البرنامج البرنامج
ً
 يا

عدد املتخرجين خالل الخمس 

 سنوات األخيرة

 × × × بكالوريوس

 × × × دبلوم عالي

 ذي املاجستير التنفي

 سالميفي التمويل اإل 

اليصل الدراس ي الثاني 

 ه 34/143٥
4٧ 4٧ 

  ماجستير التحليل

االقتصادي 

 اإلسالمي وسياساته

 

اليصل الدراس ي األول 

 ه1440/3٩
٧ × 

 × × × دكتوراه



 

  (٥ ) 

 لتسلسل وفقا للمرتبة العلمية(كون ا)ي   هـ     /        للعام الدراسي:أعضاء هيئة التدريس بالقسم جدول  (١٤) 

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 باكستاني م1٩80 كندا -جامعة سايمون فريزر  االقتصاد والتمويل اإلسالمي أستاذ نثار منور إقبال ملك (١)

 هندي م1٩81 الهند -جامعة عليجره اإلسالمية  اليكر االقتصادي اإلسالمي أستاذ ةالحيعظيم اخحق إعبد العظيم  (٢)

(3) 
عبد الرحيم عبد اخحميد الساعاتي 

 )متعاقد(
 سعودي م1٩86 أمريكا -جامعة كلورا دو  وعمل خيري وأوقاف اقتصاد قياس ي  أستاذ

 ماليزي  م1٩٩8 ماليزيا -اخجامعة اإلسالمية العاملية  نتأمي أستاذ محمد  محمد معصوم باهلل موالنا نور  (٤)

 بريطاني م1٩٩3 بريطانيا -جامعة شييلد  التمويل واملصرفية اإلسالمية أستاذ  أحمد مهدي بلوافي (5)

 مشاركأستاذ  سعيد بلعباس عبد الرزاق (6)
 التحليل والسياسة االقتصادية

 واألوقاف والعمل اخخيري 
 فرنس ي م2001 فرنسا -اعية يا في العلوم االجتممدرسة الدراسات العل

 سعودي 1٩82 أمريكا -جامعة أنديانا  اقتصاد دولي أستاذ مشارك )متعاقد( زهير حافظعمر  (7) 

 هندي م1٩٩0 السعودية -جامعة أم القرى  فقه وأوقاف وعمل اخخيري  ركأستاذ مشا علي أحمد الندوي  (8)

 تونس ي م200٥ فرنسا  -جامعة كليرمون فيرون )مركز سردي(  نقود وبنوك وأوقاف وعمل خيري  أستاذ مشارك هشام سالم حمزة  (9)

 سوداني م200٧ السودان – جامعة اخخرطوم التمويل واملصرفية اإلسالمية أستاذ مشارك فضل عبد الكريم محمد (١0)

 استرالي 2008 اليايدني ـ أستر جامعة غرب س قانون التمويل اإلسالمي أستاذ مشارك أبو عمر فاروق أحمد (١١)

(١٢) 
إبراهيم محمد ةاخح أبو العال 

 )متعاقد(
 سعودي م1٩86 بريطانيا -جامعة لستر نظرية نقدية وتمويل أستاذ مساعد

 سعودي م2001 بريطانيا -جامعة لستر اقتصاد دولي أستاذ مساعد تانيعبد هللا قربان تركس (١3)

 قوانين وأنظمة مالية عدأستاذ مسا فيصل محمود عتباني (١٤)
جامعة  –املعهد العالي للدراسات القانونية 

 بريطانيا -لندن 
 سعودي م200٧

 سعودي م2010 بريطانيا -فوردجامعة براد إدارة أعمال معلوماتية أستاذ مساعد محمد عبد هللا نصيف (١5)
 سعودي م2014 املدينة املنورةاخجامعة اإلسالمية ب أةول اليقه أستاذ مساعد نديجانيأمروان غالم  (١6)

 سعودي م201٥ الواليات املتحة األمريكية –كانساس  التخطيط املالي الشخص ي مساعد أستاذ عدنان محمد اخخياري  (١7)

 سعودي م2016 ترنيدتي سنت ديييد  -جامعة ويلز  سالميةإعالقات  مساعدأستاذ  خذيأحسن محمد م (١8)



 

  (6 ) 

 

 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية( هــ     /       : للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول ١5)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية م201٥ بريطانيا -جامعة درم الصيرفة والتمويل اإلسالمي أستاذ  مساعد لعزيز االنديجانىمها عبدا (٢١)

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 سعودي م2016 بريطانيا -ستيرلنج  قانون تجارة دولية تاذ مساعدسأ بو لبنأالبراء عبدهللا  (١9)
 أردني 2016 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية التمويل واملصرفية اإلسالمية أستاذ مساعد عصمت املصطيى (٢0)



 

  (7 ) 

    هـ     /        :للعام الدراسيالمحاضرون والمعيدون بالقسم ( جدول ١6)

 االسم م
المرتبة 

 العلمية
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة

 مبتعث م2010 إنستيتيوت أوف تكنولوجي إلينوي   -  ماجستير محاضر سلطان عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم (1)

 مبتعث م2011 جامعة بانقور   -ماجستير  محاضر املعتصم باهلل زكي عالم (2)

 مبتعث م201٥ جامعة نيوساوث ويلز  -ماجستير  محاضر يزن عبدهللا حسن الوعل (3)

 مبتعث م201٧ جامعة ايسترن ألنوي   -ماجستير  محاضر د سعيد العموديحمن محمعبد الر  (4)

 مبتعث 201٧ جامعة األمام محمد بن سعود  -ماجستير  محاضر عبدهللا سهل رفاع الروقي العتيبي (٥)

 على راس العمل م201٧ جامعة ايسترن اليتوي   -ماجستير  محاضر محمد مرشد جريبيع اخحربي (6)

 على راس العمل م201٧ جامعة سانت ماريز )كندا( – ماجستير محاضر عبد الرحيمآل  محمد (٧)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول ١7)

 االسم م
المرتبة 

 علميةال
 سنة التخرج الجامعة

يذكر إن كان 

 مبتعثا

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 

  (8 ) 

 

 هـ   1437/1438 :( جدول الفنيون واإلداريون بالقسم للعام الدراس ي19) 

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة لاملؤه االسم م

 مدير اإلدارة سنة 28 ماجستير تعليم اخحاسب اآللي محمد العاده عبد هللا 1

 رئيس تحرير املجلةمساعد  سنة 22 ماجستير إدارة عامة تنييذي خالد سعد اخحربي 2

 العالقات العامة سنة24 بكالوريوس إحصاء محمد عبدا هلل سكر 3

 املكتبة 20 سنة  دبلوم مكتبات السلمي عبد الناةر عتيق 4

 نائب مدير اإلدارة سنوات 11 ليآبكالوريوس حاسب  ماجد أحمد الصحيي ٥

 سكرتير وكيل املعهد نواتس 14 ماجستير القانون واملمارسة املهنية هيثم وحيد املداح 6

 سكرتير العميد سنوات5  دراسات إسالمية   بكالوريوس حسين فصال السبعي ٧

 سكرتير املجلة العلمية سنوات 10 بكالوريوس دراسات إسالمية ماجد محمد اخجنهي 8

 سنوات  9 علوم إدارية بكالوريوس علي سليمان السويحي ٩
سكرتير وكيل املعهد للدراسات 

 والبحث العلمي العليا

 املكتبة -الكتب األجنبية  سنوات 6 بكالوريوس دراسات اسالمية سلطان سعد اخحصيني 10

 للتطوير  سكرتير وكيل املعهد سنوات 5  بكالوريوس عالقات عامة وإعالم فريد محمد الزهراني 11

 وحدة الشسؤون املالية سنوات 8 بكالوريوس لغة عربية فسؤاد محمد الزهراني 12

 وحدة الشسؤون املالية سنوات  5 إدارة عامة – بكالوريوس عمرو عدنان عبد لكريم 13

 وحدة تقنية املعلومات سنوات 8 الكلية التقنية )تقنية الكترونية( ويسلمان رحيم الير  14

 وحدة الشسؤون املالية سنوات 9 الكلية التقنية )تقنية مدنية( إبراهيم أحمد الزهراني 1٥

 وحدة االتصاالت اإلدارية سنوات 6 دبلوم عالي عالقات عامة اللحياني خالد راض ي 16

 وحدة االتصاالت اإلدارية سنة 20 ةعالقات عامبكالوريوس  محمد علي القاض ي 1٧

 مدير وحدة تقنية املعلومات سنوات ٩ دبلوم ثانوية ةناعية اخحاسب اآللي عمرو سمير أبو اخخيور  18

 وحدة االتصاالت اإلدارية سنوات 12 معهد األمل –وية عامة حاسب آليثان عدنان جمعان القرش ي 1٩

 سكرتير رئيس قسم التمويل سنوات  5 ة علميثانوية عام عماد مثيب املطيري  20

 وحدة اخجودة واالعتماد األكاديمي سنة 15 بكالوريوس عالقات عامة  سلطان عبيد املالكي 21
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 هـ     /        :م للعام الدراس ي( جدول الفنيات واإلداريات بالقس20)

 املؤهل االسم م
عدد سنوات 

 الخبرة
 عمل الحاليلا

 سنوات ٩ بكالوريوس  عائشة سعد اخحارثي  1

 نائبة مديرة اإلدارة 

 مسسؤولة اخخدمات املساندة

 مسسؤولة اخخدمات العامة

 سنوات ٩ بكالوريوس االء علوي سميط 2
ة االتصاالت اإلدارية مسسؤول

 واملتابعة

 سنة 12 بكالوريوس هاجر حمدان السريحي 3

 مديرة مكتب الوكيلة

 يةاملال مسسؤولة

ضابط اتصال للوثائق 

 واملعلومات
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 ( معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج 21)

 اسم املعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

  داليوج 1

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

  1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 املعامل املقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامج( 22)

 اسم املعمل م
 التاريخ املتوقع

 لبدء التشغيل

  اليوجد  1

2   



 

  (١١ ) 

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Suggested Labs 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

  )يعبأ في حالة تطوير البرنامج(الت املطلوبة في مقررات البرنامج ( التعدي23) 

 مقررات تم اإلبقاء عليها لغاؤهامقررات تم إ مقررات تم استحداثها

 الوحدات اسم املقرر  الوحدات اسم املقرر  الوحدات اسم املقرر 

      

      

      

      

      

      

 مجموع الوحدات  مجموع الوحدات
 

 
  مجموع الوحدات



 

  (١2 ) 

 

 ( تعديالت أخرى في البرنامج املطور 24)

 )يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط(

 

 البرنامج املطور الدراسية بين البرنامج الحالي و  ( مقارنة عدد الوحدات25)

 )يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط( 

 ريةوحدات إجبا 
وحدات الرسالة  وحدات اختيارية 

أو املشروع 

 البحثي

 املجموع
 خارج القسم داخل القسم

      البرنامج الحالي

      البرنامج املطور 

 لالئحةبات الدراسي( املتطل26)
ً
 ة للدرجة العلمية وفقا

 ( و 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في املادة )من الالئحة املوحدة  قواعدها التنفيذية

 .بجامعة امللك عبدالعزيزراسات العليا وقواعدها التنفيذية للد

  اختيارية من داخل وخيجب 
ً
 .من مقررات البرنامج % 25ال تقل عن بحيث  ارج القسمأن يتضمن البرنامج موادا

  كون من خارج القسم، يلتخصص، ويجب أن عالقة با ذو من بين املواد االختيارية،  مقرر حر كون هناك ييجب أن

 ون من خارج الكلية.يكويفضل أن 

 

 عدد وحدات املقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات املقررات االختيارية

 لقسممقرات من داخل ا
مقررات من خارج 

 القسم
 رـحمقرر 

18 6 3 0 

 عدد الوحدات اإلجمالية أواملشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

9 36 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( ٢7)
  سالةالمقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  ورقم المقرررمز 

 نوع المقرر

Couse 

type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 
 (Prerequisiteلمتطلب السابق )ا

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

   3   3 اجباري  Contemporary issues of Awqaf وقافايا مستجدة في األ قض IEWQ 600 600وقف 

 IEWQ 601 601وقف 
العمل األوقاف و ات اقتصاد

 الخيري 
Economics of Awqaf and Charity  

 
   3   3 اجباري 

 IEWQ 602 602وقف 
 األوقاف حوكمة مؤسسات

 والعمل الخيري 
Governance of Awqaf and Charity  3   3 ي اجبار   

  Financing and Investing in Awqaf  في األوقاف ر ستثماال تمويل واال IEWQ 603 603وقف 

 
   3   3 اجباري 

   3   3 اجباري  Evolution of Waqf institution ؤسسة الوقفتطور م IEWQ 604 604وقف 

   3   3 ي اجبار  Research Methodologies البحث العلمي مناهج IECN 694 694 اقصد
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( ٢7)
 البحثيالرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،باريةب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجيج 

 Course Title اسم المقرر Course Code رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر
Couse 
type 

 ات عاعدد الس
 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 
(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

لم
ا

د 
تم
ع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

   3   3 اختياري  Social Entrepreneurship ريادة األعمال االجتماعية IEWQ 605 605وقف 

 Structure of Awqaf institutions سسات الوقفيةاملؤ  هياكل IEWQ 606 606وقف 

 
   3   3 اختياري 

   3   3 اختياري  Experiences in Awqaf and Charity والعمل الخيري  في األوقاف تجارب IEWQ 607 607وقف 

   3   3 اختياري  Marketing of Awqaf and Charity ألوقاف والعمل الخيري امنتجات  تسويق IEWQ 608 608وقف 

   3   3 اختياري  Accounting of Awqaf and Charity وقفية والخيريةال املؤسسات محاسبة IEWQ 609 609وقف 

   3   3 اختياري  Readings in Awqaf and Charity قراءات في أدبيات األوقاف والعمل الخيري  IEWQ 610 610وقف 

   3   3 اختياري   Information Management in Awqaf األوقاففي إدارة املعلومات  IEWQ 611 611وقف 

   3   3 اختياري  Maximes of Financial transactions املالي ومقاصدهقواعد الفقه    IEWQ 612 612وقف 

 3   3 اختياري  Economics of Social Institutions املؤسسات االجتماعية تاداقتصا IEWQ 613 613وقف 
  

 3   3 اختياري  Islamic Financial Institutions املؤسسات املالية اإلسالمية IEWQ 614 614وقف 
  

 Awqaf Commandments and their وتطبيقاتها املعاصرة  ااألوقاف والوصاي ISLS 689 689سلم 

Modern Applications 
 3   3 اختياري 

  

   9   9 رسالة Master Thesis رسالة املاجستير IEWQ 699 699 وقف



 

  (١٥ ) 

 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجل األهداف من خال( جدول تحقيق ٢8)

 فضال  ت( وضع عالمة) واألهداف المرتبطة ببعضها البعض أمام المقررات. 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

٢ ١ 3 ٤ 5 6 7 8 9 ١0 

             ايا مستجدة في األوقافقض   600  وقف

           العمل اخخيري األوقاف و اقتصادات   601 وقف

           األوقاف والعمل اخخيري  حوكمة مسؤسسات   602 وقف

           في األوقاف التمويل واالستثمار  603 وقف

           طور مسؤسسة الوقفت 604 وقف

           البحث العلمي طرق  6٩4اقصد 

           ريادة األعمال االجتماعية 60٥ وقف

           هياكل املسؤسسات الوقيية 606 وقف

           والعمل اخخيري  في األوقافتجارب  60٧ وقف

           ألوقاف والعمل اخخيري امنتجات  تسويق 608 وقف

           وقيية واخخيريةال املسؤسسات ةبمحاس 60٩ وقف

           قراءات في أدبيات األوقاف والعمل اخخيري  610 وقف

           األوقاف فيإدارة املعلومات  611 وقف

           قواعد اليقه املالي ومقاةده 612 وقف

           املسؤسسات االجتماعية داتاقتصا  613 وقف

           املسؤسسات املالية اإلسالمية 614 قفو 

            األوقاف والوةايا وتطبيقاتها املعاةرة  68٩سلم 

           رسالة املاجستير 6٩٩ وقف



 

  (١6 ) 

 

(28) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

          IEWQ 600 Contemporary of Awqaf  

          IEWQ 601Economics of Awqaf and Charity  

          
IEWQ 602 Governance of Awqaf and 

Charity 

          
IEWQ 603 Financing and Investing in 

Awqaf  

          IEWQ 604 Evolution of Waqf institution 

          IECN 694 Research Methodologies 

          IEWQ 605 Social Entrepreneurship 

          IEWQ 606 Structures of Awqaf institutions 

          
IEWQ 607 Experiences in Awqaf and 

Charity 

          IEWQ 608 Marketing of Awqaf and Charity 

          IEWQ609 Accounting of Awqaf and Charity 

          IEWQ 610 Readings in Awqaf and Charity 

          
IEWQ 611 Information Management in 

Awqaf  

          
IEWQ 612 Maximes of Financial 

transactions 

          IEWQ 613 Economics of Social Institutions 

          IEWQ 614 Islamic Financial Institutions 

          
ISLS 689 Awqaf Commandments and their 

Modern Applications 

          IEWQ 699 Master Thesis 
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 (29) توصيف املقررات الدراسية

 

 يجب أن يتضمن توصيف املقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد املعرفي، والبعد املهاري،  .1

 الوجداني. والبعد

 املوضوعات. .2

 وسائل التقويم. .3

 

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2.Topics. 

3.Assessment methods. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات مقـــــررعنوان ال رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 ايا مستجدة في األوقافضق  600 وقف

 

 :األهداف .١

  ،املتعلقة باألوقاف املستجدةدراسة األحكام  -
 
واالةطالح، ومشروعيته، وأحكامه خجهة: غة ويتناول ميهوم الوقف في الل

النقود،  فقلألعيان الوقيية املختلية:  كو طرق مع التالواقف، واملوقوف عليه، وناظر الوقف، والوقف اخخيري، والوقف الذري، 

 ك، واخحقوق املعنوية، والوقف اخجماعي، والصناديق الوقيية، إضافة إلى املستجدات في قضايا األوقافووقف األسهم والصكو 

 تطوير منتجات مبتكرة.التي من شأنها أن توسع مدارك الطالب ل

 منتجات الوقيية اخجديدةاكساب الطالب مهارة  معرفة األحكام اليقهية لل -

 .لعمل اخخيري في املجتمعوتشجيع ا  التعاطف مع -
 الموضوعات:  .٢

 الوقف ومشروعيته وأحكامه  ميهوم  -

 األعيان الوقيية  -

 قضايا مستجدة في األوقاف -
 . وسائل التقويم:3

ــــئلة - ـــار النصــــــيي )%20، إعـــــداد مشـــــاريع )قائمـــــة علــــــى العمـــــل اخجمـــــاعي( )(%20) / دراســـــة حــــــاالت مســـــابقات األسـ (، %20(، االختبــ

 (%40ر النهائي )اباالخت
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Contemporary issues of Awqaf IEWQ 600 

Objectives: 

- Studying the new provisions related to Awaqf, and it deals with the concept of waqf in language 

and terminology, its legitimacy and provisions with respect to: the waqf designee (Waqeef), the 

beneficiary (Mawquf Alayihi), Waqf administrator (Nazer), charity Waqf, and private Waqf (i.e. the 

sort of waqf designated for ones’ kids or relatives). The course also addresses the various forms of 

Waqf, like cash waqf, the Waqf of shares and Sukuk, the Waqf of intellectual properties, collective 

waqf, and waqf funds. In addition, the course covers emerging issues in waqf that would expand the 

student's perception of developing innovative products. 

- Providing the student the knowledge of the jurisprudential rulings of the new Waqf products. 

- Empathy and encouragement of charity in the society 

Topics: 

- The concept of Waqf, its legitimacy and rules. 

- Waqf Assets 

- Contemporary issues in Awqaf 

Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination 

(40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 العمل الخيري األوقاف و اقتصادات   601وقف 

 

 :األهداف .١

، مع اخخاص والعاماالقتصادي واالجتماعي بجانب القطاعين  اخخيري ودورهلألوقاف والعمل دراسة اإلطار النظري والعملي  -

، بجانب تحقيق اخخيرية  تحريك عجلة االقتصاد من خالل التوظيف األمثل للموارد  عمل اخخيري فيالو  األوقاف دور التركيز على 

  التكافل االجتماعي. وي  
 
ومساهمته في معاخجة  لعمل اخخيري لألوقاف وار الضوء على اآلثار االقتصادية واالجتماعية ط املقر  سل

دة توزيع الدخل والثروات، بجانب توفير السلع واخخدمات خارج إطار ة اليقر، وزيادة اإلنتاج، عبر إعاالبطالة، وتخييف حد  

 مع القطاعين العام واخخاص. السوق؛
ً
الوقف االستثمارية املناسبة ملسؤسسات  دراسة املشروعاتيهدف املقرر إلى كما  تكامال

ية املتاحة دراسة السبل التمويلاإلنياق، و سياسات  -بمواردها. بجانعلى استمراريتها واعتمادها  بما يضمنالعمل اخخيري و 

 .لعمل اخخيري وا لألوقاف

الطرق واآلليات  من خالل االقتصادية واالجتماعية لبرامجهااإلطالع على تجارب القطاع الوقيي واخخيري  وتتبع اآلثار  -

 .قياس األداء من أهمها املساهمة في الناتج املحلي وفي خلق مناةب عملاملستخدمة في 

  .اخخيري ألوقاف والعمل لطالب بالدور االقتصادي واالجتماعي املهم لا ىخلق قناعة لد -

 :املوضوعات .2

 دوافع األفراد لالنياق على العمل اخخيري وحبس األةول الوقيية -

 مسؤسسة الوقف ودورها في تحقيق الكافل االجتماعي  -

 دور الوقف في استقرار املوراد االقتصادية لشبكة األمان االجتماعي -

 على املستوى الكلي واخجزئيلعمل اخخيري وا لألوقافادية اآلثار االقتص -

 الوقيية  االستخدام األمثل للموارد -

 حقيق التنمية املستدامةالعمل اخخيري في تو  األوقافمساهمة   -
 وسائل التقويم: .3

(، االختبــار %20)(، االختبــار النصــيي %20(، إعــداد مشــاريع )قائمــة علــى العمــل اخجمــاعي( )%20/ دراســة حــاالت )إختبــار معلومــات

 (%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Economics Awqaf and of Charity 

 
IEWQ  601 

1. Objectives: 

- This course aims the study of theoretical and practical aspects related to awqaf and charity and its inherent 

economic and social roles, besides the public and private sectors. The focus will be put upon the awqaf and 

charity role in driving the economy through the optimal allocation of resources and the social welfare. The 

course gives a special attention to the economic and social implications of awqaf and charity and the 

corresponding role to alleviate poverty & unemployment and the increase of production through the 

reallocation of wealth resources and supplying commodities outside the common market channels. In addition, 

the course explores the study of investment projects that are suitable to awqaf and charity which ensures its 

perpetuity, besides spending and financial policies. 

- To review the experiences of awqaf and charity and follow the economic and social effect and the 

contribution to the GDP and the creation of jobs. 

- Creating a conviction about the important of economic and social role of the awqaf and charity and their 

positive effects.   

2. Topics: 

- Individuals' motivation to spend on charity and to keep awqaf assets. 

- Waqf institution and its role in achieving social solidarity. 



 

  (20 ) 

- The role of Waqf in stabilizing the economic resources of the social safety net. 
- Economic implications of awqaf and charity on a macro and micro level. 

- Optimal allocation of waqf resources 

- The contribution of awqaf and charity in achieving sustainable development. 

3.Assessment Methods: 

- Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 والعمل الخيري  األوقافمؤسسات حوكمة  602وقف 

  :األهداف .١

دوافع  على دراسة ر املقر   ويركز ،والعمل اخخيري وتطويرها الوقفوالتطبيقات اخحديثة إلدارة مسؤسسات  التعريف باألسس -

كما   لتحقيق األهداف التشغيلية واالستراتيجية. البشرية ها، وإدارة مواردأنشطتها ، وطبيعةخخيريةقيية وااريع الو املش إنشاء

ر إلى شرح وتحليل دور اخحوكمة ومعاييرها في حسن تسيير ومراقبة أنشطة من خالل  والعمل اخخيري  الوقفمسؤسسات  يهدف املقر 

افة إلى إبراز مكانة اخحوكمة في إرساء قيم العدل وتعزيز سيادة ابة، إضة والرقإرساء وتعزيز مبادئ و آليات الشيافية و املساءل

 القانون.

املعاريير للتعرف على  كالتعرف على معايير قياس األداء للمسؤسسات الوقيية واخخيرية وتحليل أدائها وتقيمه بناء على تل -

 .االنحرافات إذا وجدت للتوةية بتعديلها

 القوانين واللوائح وتستشعر أي انحراف عنهاضوابط و نييذ الخلق بيئة أخالقية تراعي ت -

 الموضوعات:  .٢

 في املسؤسسات الوقيية واخخيرية في اإلدارة والتشغيلوالتطبيقات اخحديثة  سساأل  -

 أساليب وأجراءات حوكمة املسؤسسات الوقيية واخخيرية  -

 في املسؤسسات اخخيرية إلداريةالنظم االشيافية والرقابة واملساءلة على مسؤسسات النظارة الوقيية وعلى  -

 في املسؤسسات الوقيية واخخيرية واملالية التنييذية والبشرية  كياءة اإلدارة -

 معايير قياس األداء املالي واإلداري للمسؤسسات الوقيية واللخيرية  -

 اخحوكمة وحماية اخحقوق  -

 . وسائل التقويم:3

(، االختبــار %20(، االختبـار النصــيي )%20ة علـى العمــل اخجمــاعي( )ع )قائمــد مشـاري(، إعــدا%20/ دراسـة حــاالت )إختبـار معلومــات

 (%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Governance of Waqf and Charity IEWQ   602 

Objectives: 

- To define the foundations and the modern applications of the management of waqf and charitable 

institutions and their development. The course focuses on studying on one hand, the motives for 

establishing waqf and charitable projects and the nature of their activities and on another hand, the 

management of human resources to achieve the operational and strategic objectives. The course also 

aims to explain and analyze the role of governance and its standards to better manage and control the 

activities of the Waqf and charitable institutions by establishing and strengthening the principles and 

mechanisms of transparency, accountability and supervision, in addition to highlighting the role of 

governance in establishing the values of justice and strengthening the rule of law. 

- To identify the criteria for assessment norms of Waqf and charity and analyze and evaluate the 



 

  (2١ ) 

deviations. 

- Create an ethical environment that takes into account the control laws and regulations and any 

deviation. 

Topics: 

- Principles and modern applications in management of waqf and charitable institutions 

- Methods and procedures of governance of Waqf and charitable institutions. 

- Transparency, oversight and accountability on the Waqfs' nidhara institutions and the administrative 

systems of charitable institutions. 

- The efficiency of the executive, human and financial administration in Waqf and charitable 

institutions. 

- Criteria for measuring the financial and administrative performance of Waqf and charitable 

institutions. 

- Governance and protection of rights 

Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 التمويل واالستثمار  في األوقاف 603وقف 

 : األهداف .1

ع أشكالز راإبتثمار في األوقاف و اليقهية والتاريخية للتمويل واالس دراسة األبعاد -  ه املختلية. تنو 

 دراسة املوارد املالية، كاألعيان واخحقوق واملوارد النقدية املسؤبدة واملسؤقتة، تناول دور الوساطة املالية في مسؤسسة الوقف من خالل  -

ة األةول ار إديل وتقويم املشاريع و آلية ةيغ تعبئة األموال املوقوفة، ودراسة طرق وأساليب االستثمار والتمو شرح وتحليل  -

 .واحدة ومتكاملة منظومة ااعتبارهب

 . الموضوعات: ٢

 دراسات اخجدوى للمشاريع الوقيية واخخيرية اخجديدة 

 للمشاريع الوقيية واخخيرية  تمويل ةيغ ال

 واخخيرية تقويم املشاريع الوقيية

 ات الوقيية واخخيريةاالستثمار 

 واخخيرية  الوقييةاملسؤسسات ألةول املحافظ املالية  ل إدارة 

  

 . وسائل التقويم:3

(، االختبــار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعـداد مشـاريع )قائمــة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسـة حـاالت ) إختبـار معلومـات

 (%40النهائي )
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Financing and Investing 

in Awqaf 

 
IEWQ   603 

1. Objectives: 

- To study the jurisprudential and historical dimensions of financing and investment in Awqaf and highlight 

the diversity of its different forms. 

 - To focus on the role of financial intermediation in the Waqf institution by studying the financial resources 

such as real assets, rights and cash waqf, as well as explaining and analyzing the mechanisms and the 

instruments of funds mobilization, 

- Studying investment and financing methods, evaluating projects and assets management as one integrated 

system. 

2. Topics: 

- Feasibility studies for new waqf and charitable projects 

- Formulas of funding for waqf and charitable projects 

- Evaluation of waqf and charitable projects 

- Waqf and charitable investments 

- Managing the financial portfolios of assets for charitable and waqf institutions. 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 ؤسسة الوقفتطور م 604وقف 

 :. األهداف١

 على مدار التاريخ البشري الطويل األمد كظاهرة إنسانية وبناء اجتماعياألوقاف  دراسة -

 من حيث التعمق في تأةيل الظاهرةها تناول التسميات واملياهيم والتقسيمات التي ارتبطت باألوقاف ومحدوديت -

 وخليياتها اخجيواستراتيجية اإلدارة العامة ثم وزارة األوقاف والشسؤون الدينيةطرق إدارة األوقاف من النظارة، إلى تناول  -

 استعراض التجارب املميزة في األوقاف وتطورها في العصر اخحديث -

 وةف الواقع، وتحديد األسباب، ودوافع اليعل والقيم، وقيم الباحث حيثتناول التحديات التي تواجه دراسة األوقاف من  -

 : الموضوعات .2

 لتحقيق احتياجات اجتماعية  األوقاف كظاهرة إنسانية وبناء اجتماعي -

 األوقاف في املجتمع املسلم كمسؤسسة اقتصادية تهدف الى تحقيق التكافل االجتماعي   -

 تمع وارتباطه بالتطور االجتماعي والثقافي واالقتصادي للمجتمع ملجملسؤسسة الوقف في االتطور التاريخي  -

 التسميات واملياهيم، والتقسيمات املرتبطة باألوقاف  -

 وتطورها وانماطها  و، ميهوم النظارة الوقيية -

وقاف والشسؤون األ  واإلدارة العامة لألوقاف، ووزارةدور الدولة  ومسؤسسة القضاة في  االشراف  على تحقيق الوقف لوظائيه )-

 الدينية

 :وسائل التقويم .3

 (، االختبار %20(، االختبار النصيي )%20(، إعداد مشاريع )قائمة على العمل اخجماعي( )%20/ دراسة حاالت ) ختبار معلوماتإ

 (%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title 
Course 

Code 

None 3 Evolution of Waqf institution IEWQ  604 

1. Objectives: 

- The study of awqafs as a human phenomenon and social construction throughout the long-term human 

history. 

- Addressing the designations, concepts and classifications that have been associated with awqafs and their 

limitations in terms of deepening the rooting of the phenomenon. 

- Addressing the ways of managing awqafs from the nedhārah, to the creation of general administration of 

awqafs and then the Ministry of awqafs and Religious Affairs and their geostrategic backgrounds. 

- Review the distinctive experiences in awqafs and their development in the modern era 

- Addressing the challenges facing the study of awqafs in terms of describing reality, identifying the causes, 

motives of action and values, and values of the researcher 

2. Topics: 

- Awqaf as a human phenomenon and social construction to achieve social needs. 

- Awqaf in the Muslim community as an economic institution aimed at achieving social solidarity. 

- The historical development of the Waqf Foundation in society and its association with the social, cultural 

and economic development of society. 

- Designations, concepts, and divisions associated with waqf. 

- The concept of Nidhara on waqf, their development and patterns. 

- The role of the state and the juduary system in supervising over waqf to acheave its duties. (General 

Directorate of awqaf, Ministry of Awqaf and Religious Affairs) 
.3.. Assessment Methods: 
Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 



 

  (24 ) 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 ريادة األعمال االجتماعية 60٥وقف 

 

 :األهداف .١

زة لريادة األعمال في العمل االجتماعي باعتبارها طريقة لألخذ بزمام املبادرة وخلق فرص عمل تعريف الطالب باخخصائص املمي   -

ادية في خدمة اإلنسان واملجتمع والبيئة، والعائد املادي وسيلة وليس غاية في حد ذاتها. مما ييرض جديدة، تجعل الكياءة االقتص

 ملثلى لتنظيم عمله لضمان تمويلها وتعظيم أثرها االجتماعي.على رائد األعمال االجتماعي االبتكار إليجاد الصيغة ا

 ملجال غير الربحي.إكساب الطالب مهارة اإلبداع في إيجاد مشروعات ريادية في ا -

 .تسهم في خدمة املجتمع بث روح املبادرة وتحييز الدراسين لولوج مشروعات جديدة  -

  الموضوعات:.2

 ية؟ماذا تعني ريادة األعمال االجتماع -

 االجتماعي؟ما الذي يجعل رجل األعمال يراعي األثر  -

 دور االبتكار في ريادة األعمال االجتماعية  -

 دة األعمال االجتماعية والتطوع اليرق بين ريا -

 جتماعياملال طويل األجل )الصبور( في ريادة األعمال االجتماعية لسد اليجوة بين الكياءة االقتصادية وبين األثر اال  دور رأس -

 االستثمار االجتماعي والعائد االجتماعي على االستثمار

 وسائل التقويم: .3

 (، االختبار %20(، االختبار النصيي )%20إعداد مشاريع )قائمة على العمل اخجماعي( )(، %20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Social Entrepreneurship IEWQ  605 

Objectives: 

- The goal of this course is introduction the student to the distinguished specificities of entrepreneurship 

in social activities seeing it is a suitable to create new job opportunities and put the economic 

efficiency in the service of citizens, society and environment. An additional reason consists in the fact 

that the financial outcome is an objective and not a tool. This requires that the entrepreneur makes 

some innovation to finance her activities and maximize the societal impact.   

- Provide students the skill of creativity in finding leading projects in the non-profit sector. 

- To instill initiative and motivation for the introduction of new projects that serving society.   

Topics: 

What do we mean by societal entrepreneurship?-  

Why do businessmen consider the societal impact?-  

The role of innovation in societal entrepreneurship.-  

The difference between societal entrepreneurship and volunteerism-  

- Societal investment and the societal return on investment. 

Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 هياكل املؤسسات الوقفية 606وقف 

 :األهداف

 مقارنة العربية السعودية الرقابة واإلشراف في اململكةوالعمل اخخيري و وقاف ملسؤسسات األ  املنظمة النظم والضوابطسة درا -

 يات اخجهة املنظمة والهيكل التنظيمي لها. رح ةالحبمجموعة من الدول، ومن ذلك ش

 .ى مع دول أخر  مقارنةفي اململكة والعمل اخخيري اخحاكمة واملنظمة ألعمال األوقاف  والضوابطشرح األنظمة  -

ساس األ إضافة إلى  ،طرق تسجيلهاو والعمل اخخيري والضوابط الالزمة لتنظيم وإدارة أموال األوقاف الجراءات والهيكلة تناول ا -

 على مقارنات مختارة من قوانين بعض والعمل اخخيري مشتمال اليقهي الذي استمد منها املنظم القانون امللزم في أنشطة األوقاف

 الدول اإلسالمية.

 الموضوعات: 

 في اململكة  لألوقاف والعمل اخخيري  النظامي الهيكليلتأطير ا -

 في الدول اإلسالمية  ري العمل اخخيشرح ومقارنة األنظمة اخحاكمة لألوقاف و   -

 والضوابط الالزمة لتنظيم وإدارة أموال األوقاف والعمل اخخيري  التنظيميةاالجراءات والهيكلة   -

 والشرعية لنظارة الوقف  النظاميةالضوابط  -

 وسائل التقويم:

(، االختبـار %20ر النصـيي )(، االختبـا%20(، إعـداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسـة حـاالت ) إختبار معلومـات

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Structure of Awqaf institutions IEWQ    606 

Objectives: 

- This course aims to study the legal framework of the Awqaf and charitable activities and their control and 

supervision in the Kingdom of Saudi Arabia compared to other countries, including explaining the 

prerogatives of the control organs. 

-  The course deals with the procedures and legal structure and controls necessary to organize and manage 

endowments and charitable activities and the legal methods to register them. 

- In addition to the jurisprudential basis from which the regulator derived the compulsory law in the 

endowments and charitable activities in comparison with some Islamic countries. 

Topics: 

- Legal framework of the endowments and charitable activities in the Kingdom. 

- Explanation and comparison of the legal systems of endowments and charity activities in Muslim countries. 

- Procedures and legal structure of the organization of endowments and charitable  activities. 

- Sharia and legal requierments for the Nidhara of awqaf. 

Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 
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 ب سابقمتطل عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 األوقاف والعمل الخيري في تجارب  60٧ وقف

 :األهداف .١

بشكل ناجع ومتميز. والتطوير دارة اإل في منها بغرض اإلفادة  والعمل اخخيري  األوقاففي مجالي تجارب ناجحة تعريف الطالب ب -

،ن دول إسالمم، واملحليواإلقليمي املقرر تجارب مختارة بعناية على املستوى العاملي  تناول وسي
ً
ونامية،  ية وغير إسالمية، ومتقدمة

 وةاعدة.

ادة منها في إدارة املسؤسسات الدراسة واالف القوة والضعف في النماذج محل  لب مهارة استشعار عوامل النجاح و كساب الطاإ -

 .الوقيية واخخيرية

 .النجاح ليس ةدفة عشوائية ولكن نتيجة تخطيط واخالص وجهدتعميق فهم الطالب بأن  -

 :الموضوعات .2

 لتجارب الناجحة في األوقاف والعمل اخخيري.حاالت دراسية  -

 املمارسات املثلى في اإلدارة والتطوير. -

 سائل التقويم: .3

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعـداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20اسة حاالت )/ در  إختبار معلومات

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Experiences in Awqaf and Charity  IEWQ  607 

1. Objectives: 

- To introduce students to successful experiences in the fields of endowments and charitable activities in 

order to benefit from them in management and development in an effective and distinguished manner.  

- The course will address carefully chosen experiences at the global, regional and local levels, from Islamic 

and non-Islamic countries, advanced, developing and emerging countries. 

- To provide the student the skill of sensing the factors of success, strength and weakness in the studied 

models and benefiting from them in the management of Waqf and charity institutions. 

- To deepen the student's understanding that success is not a random coincidence but a result of planning, 

sincerity, effort. 

2. Topics: 

- Successful experiences in Waqf and charity 

- Optimal practices in management and development 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ررورقم المـق رمز

 ال يوجد 3 ف والعمل الخيري األوقامنتجات  تسويق 60٧وقف 

 :األهداف

 فيالتسويق ويتمحور  مثلما هو اخحال بالنسبة للمنشآت الربحية.التسويق للمنظمات غير الربحية  أهميةلب بتعريف الطا -

 . ملنظمات غير الربحيةعم افي د عاونيناملانحين واملتتحديد احتياجات 

والعالقات  ،ترويجوال ،اإلعالنك  في األوقاف والعمل اخخيري باستخدام الوسائل املختليةالتسويق  إكساب الطالب مهارات -

 . املانحين واملتبرعينوإدارة عالقات  ،العامة
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 .التقنيات الرقمية اخحديثة باستخدام ري األوقاف والعمل اخخيلتسويق في لتخطيط اللدى الطالب بأهمية خلق قناعة  -

 الموضوعات: 

 والعمل اخخيري  األوقاف ملنتجاتتسويق أهمية االعالم وال -

 سؤسسات األوقاف والعمل اخخيري ممقومات التسويق الناجح في  -

 في األوقاف والعمل اخخيري التسويق  مهارات -

 األوقاف والعمل اخخيري لتسويق في لتخطيط أهمية ال -

 م: وسائل التقوي

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) معلوماتإختبار 

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Marketing in Awqaf and Charity IEWQ  608 

1. Objectives: 

- To introduce student that marketing is an important function for nonprofit organizations as well. Effective 

marketing is how nonprofit organizations determine the needs of their clients and their donors.  

- As in the for-profit world, nonprofit marketing includes advertising, promotion, public relations, and 

customer relationship management.  

- To examine how nonprofits use marketing to publicize their mission and to gather contributions of time and 

money. The course also discusses marketing planning in the nonprofit organization. 

2. Topics: 

- importance of media and marketing of awqaf products and charatable work.  

- Successful marketing factors in awqaf and charitable work. 

- Marketing skills in awqaf and charitable work. 

- Importance of planning for marketing in awqaf and charitable work  

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 محاسبة املؤسسات الوقفية والخيرية 60٩وقف 

 :دافاأله .١

 األوقاف.ومعايير محاسبة  اخخيرية سؤسساتف باإلطار املحاسبي للمتعريال -

القضايا  علىيز على األةول املحاسبية للوقف و مع التركاخخيرية  سؤسساتللمحاسبة تقنيات املالضوء على  تسليط  -

 واملشكالت املحاسبية التي يواجهها. 

 بهدف اخحد من اليساد وتعزيز الشيافية واإلفصاح. اخخيرية سات الوقييةإبراز أهمية اخحوكمة وآلياتها في الرقابة على املسؤس -

 .ملحاسبية لتعكس املوقف املالي السليم لهااملهارات الالزمة ملعاخجة قيود األةول الوقيية في سجالتها ا إكساب -

 .املحاسبية باعتبار ذلك خلق إسالمي السجالتتبني الصدق والشيافية في  -

 الموضوعات:  .٢

 الميةحاسبة اإلسمبادئ امل -

 األوقاف واملسؤسسات اخخيريةاالطار املحاسبي للقيود املحاسبية للعمليات املالية في مسؤسسات  -

 الثابتة واملتغيرة في أةول وخصوم املسؤسسات الوقيية واخخيرية األةول املالية املحاسبية لتنوع ملعاخجات ا -
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 ية خلق إسالمفي البيانات املالية باعتبار الشيافي الشيافية واالفصاح -

 وسائل التقويم:  .3

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Accounting of Awqaf and Charity 

Institutions 
IEWQ   609 

1. Objectives: 

- Introducing the accounting framework of charity organizations, as well as to the accounting standards of 

Waqf.  

- Shed lights on the accounting of charity organizations, with concentration of the accounting principles of 

awqaf and on the accounting issues and problems that face it.  

- Highlight the importance of governance in awqaf and charitable organizations in preventing corruption and 

enhancing transparent and disclosure. 

- Gaining the skills necessary to address the waqf assets in their accounting records to reflect their proper 

financial position. 

- The adoption of honesty and transparency in the accounting records as an Islamic ethics. 

2. Topics: 

- Principles of Islamic Accounting. 

- Accounting Framework for Accounting Restrictions for Financial Operations in Awqaf and Charitable 

Institutions. 

- Accounting treatments for the diversity of fixed and variable financial assets in the assets and liabilities of 

Waqf and charitable institutions. 

- Transparency and disclosure in financial statements as transparency is an Islamic ethic. 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 جدال يو  3 يري األوقاف والعمل الخ قراءات في أدبيات 610وقف 

 

 :األهداف .١

واملناقشة تناول موضوعات متنوعة ذات أهمية بالغة وةلة مباشرة باألوقاف والعمل اخخيري، لتنمية مهارات التيكير والبحث  -

 باإلطالع على أبرز القضايا املستجدة. 

املرتبطة بالتمويل ة املعاةرة موضوعات معاةرة تعرض في مسؤتمرات ودوريات علمية محكمة، مثل املنتجات الوقيي مناقشة -

 املصرفية والتأمين، وشبكات األمان االجتماعي.

 .وخدمات املسؤسسات الوقيية واخخيريةكساب الطالب مهارة قراءة االتجاهات املعاةرة في نشاطات إ -

 .ي العمل اخخير و  األوقاف في مجال ةاالجتماعي حياةاملسؤسسة جزء من اخ غرس القيم في نيوس الطالب بأن  -

  وعات:الموض .2

 الصكوك الوقيية -

 األسهم الوقيية -
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 البنك الوقيي -

 الوقيية والشركات غير الربحية واخخيرية  الشركات -

 تمان في الوقف واملسؤسسات اخخيريةالقروض واالئ-

 التامين على األةول الوقيية واخخيرية -

 استثمار أموال األوقاف في التأمين التعاوني  -

  يان االجتماعشبكات األم -

 . وسائل التقويم:3

(، االختبـار %20) (، االختبـار النصـيي%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Readings in Awqaf and Charity  IEWQ   610 

1. Objectives: 

- This course aims on one hand, to study a variety of topics of great importance related to the Awqaf and 

charity, and on another hand, to develop the skills of thinking, research and discussion by discovering the 

most important emerging issues. The course will discuss contemporary topics presented at conferences and 

scientific journals, such as contemporary waqf products related to bank financing and insurance, and social 

safety nets. 

- Providing students the ability to read contemporary trends in the activities and services of Waqf and charity. 

- Instilling values among students that the institution is a part of the social mobility in the field of Waqf and 

charity. 

2. Topics: 

 Waqf sukuk-   

Waqf shares-  

- Waqf bank 

-Waqf companies, and non-profit and charitable companies. 

- Loans and credit in waqf and charities. 

- Insurance on endowment and charitable assets. 

Investment of waqf funds in cooperative insurance -  

- Social safety nets 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 في األوقافمات إدارة املعلو  611وقف 

 

 :األهداف .١

بناء قة مثلى، رجاتها بطري، وتحليلها، وتنظيمها، وتوظيف مخاألوقافبدراسة أساليب اخحصول على املعلومات واملعرفة اخخاةة  -

ن ، وتثمياخجغرافي تحديد موقعهامعطيات التكنولوجيا اخحديثة في تخزين معلومات األوقاف وتوثيقها، وفي جرد أةولها و  على

 . قيمتها السوقية

 األوقاف  استرداد األمالك الوقيية، وتعزيز سبل البحث عنرةد األوقاف و املعلومات واملعرفة في  إدارة التعرف على دور  -
 
ة امل ر  صاد 

 املستغلة من اخجهات غير املوقوف عليها. واألوقاف

 املعلومات وتطبيقاتها في األوقاف. على املهارات الالزمة للتعامل مع تقنية تدريب الطالب -
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 الموضوعات:  -

 إدارة املعلومات واملعرفة في األوقاف -

  اخحصول على املعلوماتوتقنيات أساليب  -

  األوقاف قمية في رةدالطرق الر  -

 . وسائل التقويم:3

(، االختبـار %20االختبـار النصـيي ) (،%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Information Management in Awqaf IEWQ   611 

 

1.Objectives: 

- To study the methods of collecting information and knowledge in Awqaf, and their analyzing, organizing, and the usage of their 

outcomes optimally. The course also addresses the importance of the management of information and knowledge in the recovery of 

Waqf properties; strengthen the search ways of Awqaf that have been lost, and the Awqaf exploited in ways contrary to the 

stipulations of the person making the dedication of Awqaf.   

- Training on the skills required by student to deal with information technology and its applications in Waqf. 

- Educating the student about the importance of technology in the management of information and knowledge in Waqf. 

2. Topics: 

- Information and knowledge management in awqaf 

- Methods and techniques for collecting information 

- Digital methods in monitoring awqaf 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 لفقه املالي ومقاصدهقواعد ا   612وقف 

 

 :األهداف .١

، بحيث تدرك ةكليات في فقه املعامالت املالية، لتنمية امللكة اليقهيعرض القواعد واملقاةد األساسية التي تربط اخجزئيات بال -

 د واملقاةد.لهذه القواعرة ةالعلل التي تبنى عليها املسائل حتى يسهل فهم القضايا املستجدة، مع تقديم تطبيقات معا

وقيية وخيرية تحقق املقاةد  بناء مهارة قراءة املقاةد الشرعية  ملعرفة االحكام الشرعية للمستجدات و تطوير منتجات -

 الشرعية 

 .تستوعب كل املستجدات املتيقة مع املقاةد الشرعيةأنها الشريعة اإلسالمية ةاخحة لكل زمان و تعميق فهم الطالب بأن  -

 ضوعات:المو .٢

 اعد اليقهيةالقو 

 مقاةد الشريعة

 النوازل واملستجدات

 . وسائل التقويم:3

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )



 

  (3١ ) 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Maximes of Financial transactions IEWQ  612 

 

Objectives: 

- The course aims to present maxims and fundamental Shari’ah objectives that link constituent parts of the 

jurisprudence of financial transactions to overall fiqhi opinion, in order to impart an ability to understand and 

analyze new issues. The course will provide practical contemporary examples of these maxims and 

objectives. 

- Building the skill of reading the objectives of Shari'ah in the development of new products in Waqf and 

charity. 

- To raise the understanding of the importance of maxims and puroposes of Shari'ah. 

Topics: 

- Juristic Maxims 

- Objectives of Islamic Law 

- New Issues 

Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رورقم المـقررمز 

 ال يوجد 3 اقتصادات املؤسسات االجتماعية 613وقف 

 

 :األهداف .١

دراسة ميهومي الزكاة واألوقاف ودورهما التاريخي في  تعزيز تالحم املجتمعات اإلسالمية. ويسلط الضوء على اآلثار االقتصادية -

دورات هما في معاخجة البطالة وتخييف حدة اليقر، وزيادة االنتاج وتقليص حدة الاف، ومساهمتواالجتماعية للزكاة واألوق

 االقتصادية؛ عبر إعادة توزيع الثروة. 

تجارب مسؤسستي الزكاة واألوقاف في عدد من الدول. ويناقش أهم القضايا املستجدة والنوازل املطروحة مثل: زكاة األسهم،  تناول  -

مته، ودوره في تحقيق أموال الزكاة، وأنواع الوقف، وطرق إحيائه، وتثميره وإدارته، لضمان ديمو ، واستثمار والصكوك، والديون 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمنتجات الوقيية واخخيرية من خالل مسؤشرات كمية وتقييم تلك اآلثار وذلك لزيادة كياءة  -

 .نتجاتشاريع واملتلك امل

 اخخيري.والعمل  مسؤسسات الزكاة والوقففي الترشيد  توعية الطالب بأهمية -

 الموضوعات:  .٢

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة واألوقاف

  قضايا املستجدة والنوازل  ال

 . وسائل التقويم:3

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20)ل اخجمـاعي( (، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـ%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )



 

  (32 ) 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Economics of Social Institutions IEWQ   613 

1. Objectives: 

- The aim of this course is to study the concepts of Zakat and Awqaf and their historical role in the cohesion 

of Muslim societies. The course highlights the economic and social effetcs of Zakat and Awqaf, and their 

contribution to tackling unemployment and poverty alleviation, increase production and reduce the severity of 

economic cycles; through the redistribution of wealth. The course  also addresses experiences of Zakat and 

Awqaf institutions in some countries. And it discusses the most important new issues such as: Zakat stock, 

Zakat of Sukuk, Zakat of debt, investment of Zakat funds, the different types of Awqaf, the ways to revive, 

develop and manage them, to ensure their sustainability, and role in achieving economic and social 

development.   

- To assess the economic and social impact of endowment and charity products through quantitative 

indicators to increase their efficiency. 

- Raising awareness of the importance of rationalization in the field of Zakat, Waqf and charity.   

2. Topics: 

The economic and social effects of Zakat and Endowments 

New issues  

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 املؤسسات املالية اإلسالمية 614وقف 

 

 :األهداف .١

إخخ( من  وشركات التأمين، ،)املصارفالربحية الرئيسية اإلسالمية  املالية لمسؤسساتل األهمية االقتصادية واالجتماعية راسةد -

مع االهتمام باألبعاد الشرعية والواقع التطبيقي من حيث العقود املستخدمة في تطوير منتجاتها  واملخاطر،حيث امليهوم 

 والتحديات التي تواجه هذه املسؤسسات. 

نياق االنياق اخخيري واال ية اخخيرية مثل الزكاة واألوقاف و سؤسسات املالدراسة األهمية االقتصادية والوظائف االجتماعية للم -

  غير االلزامي اخخيري ودوره في تحقيق التكافل االجتماعي والتعاون اخجمعي

  املسؤسسات،الداعمة لهذه والشرعية البنية االشرافية والتنظيمية  دراسة -

ثم أبعاد االعتبار املياهيم األساسية في فشل السوق ومن ذ بعين واألخ فيها تناول ميهوم النظام املالي واألسواق املالية التي تعمل -

   التقنين والتحرير لألسواق املالية ودور اخحكومة في إدارة االقتصاد.

تناول املبادالت املالية غير السوقية اخخيرية مثل الصدقة والقرض اخحسن ودورها في تحقيق املقاةد الشرعية في املعامالت  -

  يةاملال
 ات: الموضوع .٢

 قتصادي السوقية ودورها اال اإلسالمية املالية املسؤسسات  -

 املسؤسسات املالية اإلسالمية غير الربحية ودورها في تحقيق التكافل وبناء شبكة األمان االجتماعي -

 املسؤسساتالبنية االشرافية والتنظيمية الداعمة لهذه  -

 تحقيق المقاصد الشرعية من المعامالت المالية ة ودورها فيوالمعامالت غير السوقية الخيري األسواق املالية -

 لتقويم:وسائل ا .3

(، االختبـار %20(، االختبـار النصـيي )%20(، إعداد مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( )%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )



 

  (33 ) 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Islamic Financial Insitutions  IEWQ   614 

1. Objectives: 

- This course deals with the study of the economic and social importance of major profitable Islamic financial 

institutions (Banks, insurance companies, etc.) in terms of concept and risk, with more emphasis given to the 

dimensions of legitimacy and practical reality of the contracts used for the development of products, and the 

challenges that these institutions face.  

- Studying the economic importance and social functions of charitable financial institutions such as zakat, 

endowments, charitable spending and non-compulsory charitable spending and its role in achieving social 

solidarity and collective cooperation. 

- The course also addresses the institutional and regulatory infrastructure supporting these institutions. 

- Addressing the concept of financial system and financial markets in which Islamic financial institutions 

operate and taking into account the basic concepts in the failure of the market and then the dimensions of 

legalization and liberalization of financial markets and the role of government in the management of the 

economy. 

- Charitable non-market financial exchanges such as charity and good loan and their role in achieving 

Maqasid Alsharia in financial transactions.  

2. Topics: 

- Islamic financial market institutions and their economic role 

-  Non-profit Islamic financial institutions and their role in achieving solidarity and building a social safety 

net 

- Supervisory and organizational structure supporting these institutions 

- Financial markets and non-market charitable transactions and their role in achieving Maqasid Alsharia in 

financial transactions. 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 عاصرةاألوقاف والوصايا وتطبيقاتها امل 689سلم 

 :األهداف .١

 .واستبداله وإدارته،بأحكام الوقف من حيث أنواعه، وشروطه،  فتعر ال -

  .عية، والقواعد املتعلقة بتنييذهابأحكام الوةايا من حيث شروط الوةية، وأحكامها الشر  فتعر ال -

 فهمها فألوقاف والوةايا، و في ااملعاةرة القضايا  نباطاستالب على الط تدريب -
ً
  هما

ً
وتطبيقها على املنتجات الوقيية  دقيقا

 املعاةرة 

 الموضوعات:  .٢

 وتطبيقاتها املعاةرةاليقهية أحكام الوةايا 

 وتطبيقاتها املعاةرةاليقهية  أحكام الوقف

 . وسائل التقويم:3

(، االختبـار %20لنصـيي )(، االختبـار ا%20مشـاريع )قائمـة علـى العمـل اخجمـاعي( ) (، إعداد%20/ دراسة حاالت ) إختبار معلومات

 .(%40النهائي )
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Feqh of Awqaf, Commandments and 

their Modern Applications 
ISLS 689 

1. Objectives: 

- This course aims to introduce the student to the jurisprudence of Awqafm their types, conditions, 

management, and replacement.  

- To define the jurisprudence of commandments in terms of conditions, their legal prescriptions, and rules 

related to their implementation.  

- To train the student in the development of contemporary issues in the Waqf and commandments and to 

understand them accurately, and applying it on contemporary waqf products.  

2. Topics: 

The Fiqh jurisprudence of wills and its modern applications 

The Fiqh jurisprudence of Awqaf and its modern applications 

3. Assessment Methods: 

Quizzes/Case Studies (20%), Project (Group Based), Mid-term (20%), (20%), Final Examination (40%) 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 9 رسالة املاجستير 699  وقف

ص
و
ت

ف المقرر
ي

 

 . األهداف:1

 قائمة على منهج علمي نظري وتطبيقي. أن يكتب الطالب/ة رسالة عليمة أكاديمية

 لنتائج وتوةيات.
ً
 أن يبدي الطالب/ة رأيه في موضوع الدراسة، ويقوم بتحليل املشكلة، وةوال

 ملناسب.أن يعنى الطاب/ة بتنظيم هيكل الرسالة ويحرص على تنظيم الوقت إلخراجها في الوقت ا

 يكتسب الطالب/ة مهارة كتابة األبحاث األكاديمية.أن 

 . املوضوعات:2

 لدليل 
ً
 في مجال تخصصه تحت إشراف أكاديمي، ويجب أن تكتب الرسالة العلمية وفقا

ً
 بحثيا

ً
يختار الطالب/ة موضوعا

( من الالئحة املوحدة 43ملادة رقم )كتابة الرسائل العلمية املعتمد في جامعة امللك عبد العزيز. ومراعاة ما أشارت إليه ا

ات والتي تنص على أنه "يجب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستير باخجدة واألةالة، كما يجب للدراسات العليا في اخجامع

أن تتميز موضوعات رائل الدكتوراه باألةالة واالبتكار واإلسهام الياعل في إنماء املعرفة في تخصص الطالب". ويجب أال 

ومحتوياتها، وكذلك نوع وحجم اخخط كما في دليل ( ةيحة. مع االلتزام بتنظيم اليصول 100اجستير عن )د رسالة املتزي

 الرسائل املعتمد في اخجماعة.

 . وسائل التقويم:3

بول قبول الرسالة من خجنة املناقشة أو قبولها بتعديل دون مناقشتها مرة أخرى، أو بتعديل مع إعادة مناقشتها، أو عدم ق

 .الرسالة

 



 

  (3٥ ) 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Master Thesis IEWQ   699 

1. Objectives:  

• The student should write his/her thesis based on theoretical and practical scientific Methods. 

• The student should state his/her opinion on research topic, and study, analyze and discuss a 

problem, formulate findings and recommendations. 

• The student should organize his/her thesis structure into several chapters as per KAU format. • The 

student should undertake corrections or revisions by the given deadline. 

• The student should acquire the academic writing.  

2. Topics:  

• The Student chooses a certain research topic in the flied of specialization under an academic 

supervision. A thesis shall be written as per Directory of Thesis Writing at KAU. According to the 

Article (43) of the Unified Regulations for Higher Studies in the Universities. A Master’s thesis 

should reflect originality and involve a new contribution, and a doctoral thesis should also reflect 

originality and innovation together with an effective contribution to the advancement of knowledge 

in the student’s field of study. Master’s thesis should be no more than 100 pages. 

3. Assessment:  

• Thesis viva committee will approve/ approve with some modifications, without a re-defense, by a 

second defense or reject the thesis.  

• Doctorate/Master’s student is obliged to publish (or gain acceptance of publishing) at least two 

research papers extracted from PhD’s thesis and at least one research paper extracted from master’s 

thesis in an acknowledged journal.  
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