قغِ أص ٍٛايزٜٔ
نًٝـــ ١ايؾـــــضٜعـــ١
داَع ١آٍ ايبٝت
0211/0212

ارتط ١ايزصاع ١ٝيزصد ١املادغتري يف أص ٍٛايزٜٔ
(َغاص ايضعاي)١
اعِ ايزصد( ١بايعضبٝــ :)١املادغتري يف أص ٍٛايزٜٔ
اعِ ايزصد( ١باإلصتًٝظM. A. in FOUNDATIONS Of RELIGION:)١ٜ
أ -أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ:١
 -1تًتظّ ٖش ٙارتط ١بتعًُٝات َٓح رصد ١املادغتري يف داَع ١آٍ ايبٝت.
 -0ايتدصص ايشٜ ٟكبٌ يف ٖشا ايربْاَر (أص ٍٛايز ٖٛ ،) ٜٔختصص ايؾضٜع ١اإلعالَ.١ٝ
بَ -هّْٛات ارتط:١
تته ٕٛارتط ١ايزصاع ١ٝيزصد ١املادغتري يف أص ٍٛايز )33( َٔ ٜٔعاعَ ١عتُزَٛ ٠طع ١عً ٢ايٓشٛ
اآلت:ٞ
ايغاعات املعتُز٠
ْٛع املتطًب
ايتغًغٌ
َتطًبات ايتدصّص:
أٚالً
أ -املٛار اإلدباص١ٜ
18
6
ب -املٛار االختٝاص١ٜ
9
ز -صعاي ١املادغتري
اجملُٛع

33

زْ -عاّ ايرتق:ِٝ
-1صَظ ايهً:١ّٝ
ايهًٝـــ١
نً ١ٝايؾضٜع١

ايضَظ
21
-0صَٛط ايكغِ:

ايكغِ
أص ٍٛايزٜٔ
ايفك٘ ٚأصٛي٘

ايضَظ
21
20
 -3صَٛط املٛار:
1

ايتغًغٌ

0

اجملاٍ

7

املغت٣ٛ

1

01

ايكغِ

01

ايهً١ٝ

َزيَٓ ٍٛظي ١ايعؾضات (اجملاٍ) يف أصقاّ املٛار
صَظ اجملاٍ
2
1
0
3
4

صَظ اجملاٍ

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
ايتفغري ٚعً ّٛايكضإٓ
اذتزٜح ايٓب ٟٛايؾضٜف ٚعًَ٘ٛ
ايعكٝز ٠اإلعالَ١ٝ
-

5
6
7
8
9

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
صعاي ١املادغتري

ر) املٛار االعتزصان:١ٝ
حتزر مبٛدب تعًُٝات ايزصاعات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
(أٚالً ) َتطًبات ايتدصص ) 33( :عاعَٛ ١طع ١عٌ ايٓش ٛاآلت: ٞ
أ -املٛار اإلدباص )18( :١ٜعاعَ ١عتُز.٠
ب -املٛار االختٝاص )6( :١ٜعاعَ ١عتُز.٠
ز -صعاي ١املادغتري )9( :عاعَ ١عتُز.٠
أ -املٛار اإلدباص) 18( :١ٜعاعَ ١عتُزٚ ٠تؾٌُ املٛار ايتاي:١ٝ
ت

صقِ املار٠

1
0
3
4
5
6

2121722
2121727
2121714
2121702
2121708
2121730

اعِ املار٠
َٓاٖر ايبشح يف عً ّٛايؾضٜع١
رصاعات َكاصْ ١يف َزاصؼ ايتفغري املعاصض٠
رصاعات َعاصض ٠يف ايغٓ١
عًِ ايهالّ (االهلٝات)
رصاعَ ١تكزَ ١ايتفغري ايتشًًٞٝ
رصاعَ ١تكزَ ١يف اذتزٜح ايتشًًٞٝ
اجملُٛع

ايغاعات
املعتُز٠
3
3
3
3
3
3
18

ب -املٛار االختٝاص )6( :١ٜعاعات َعتُز ٠خيتاصٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛار ايتاي:١ٝ
ت

صقِ املار٠

اعِ املار٠

ايغاعات
املعتُز٠

1
0
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
13
14
15

2121710
2121718
2121719
2121701
2121707
2121709
2121732
2121731
2121733
2121734
2121735
2121752
2121751
2121750
2121753

عًٌ اذتزٜح
ادتضح ٚايتعزٌٜ
شتتًف اذتزٜح
عًِ ايهالّ (ايٓبٛات )
رصاعَ ١تكزَ ١يف إعذاط ايكضإٓ ايهضِٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛايكضإٓ ايهضِٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتفغري املٛضٛعٞ
رصاعات َتكزَ ١يف ايكضإٓ ٚايغٓ ١بايًػ ١االصتًٝظ١ٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛاذتزٜح
رصاعَ ١تكزَ ١يف َٓاٖر احملزثني
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚايغٓ١
رصاعات َتكزَ ١يف األرٜإ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتصٛف اإلعالَٞ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايفضم اإلعالَ١ٝ
رصاعات َتكزَ ١يف املٓطل

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ز )0101799( -صعاي ١املادغتري بٛاقع ( )9عاعات َعتُز.٠
0

املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ
ت

صقِ املـار٠

1
0
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10

2121722
2121727
2121710
2121714
2121718
2121719
2121702
2121701
2121707
2121708
2121709
2121732
2121731

14
15
16
17
18
19
02
01

2121730
2121733
2121734
2121735
2121752
2121751
2121750
2121753
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اعِ املـــار٠
َٓاٖر ايبشح يف عً ّٛايؾضٜع١
رصاعات َكاصْ ١يف َزاصؼ ايتفغري املعاصض
عًٌ اذتزٜح
رصاعات َعاصض ٠يف ايغٓ١
ادتضح ٚايتعزٌٜ
شتتًف اذتزٜح
عًِ ايهالّ (االهلٝات)
عًِ ايهالّ (ايٓبٛات )
رصاعَ ١تكزَ ١يف إعذاط ايكضإٓ ايهضِٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتفغري ايتشًًٞٝ
رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛايكضإٓ ايهضِٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتفغري املٛضٛعٞ
رصاعات َتكزَ ١يف ايكضإٓ ٚايغٓ ١بايًػ١
االصتًٝظ١ٜ
رصاعَ ١تكزَ ١يف اذتزٜح ايتشًًٞٝ
رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛاذتزٜح
رصاعَ ١تكزَ ١يف َٓاٖر احملزثني
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚايغٓ١
رصاعات َتكزَ ١يف األرٜإ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتصٛف اإلعالَٞ
رصاعَ ١تكزَ ١يف ايفضم اإلعالَ١ٝ
رصاعات َتكزَ ١يف املٓطل

3

ايغاعات
املعتُز٠
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٚصف املٛار
َٓاٖر ايبشح يف عً ّٛايؾضٜع١
0101700
Methoddogies Of Research in The Sciences
Of Sharea'h
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠ايتعضٜف باملٓٗر ٚاملٓٗذٚ ١ٝتٛصٝف يًذٗٛر املٓٗذ ١ٝاييت قاّ بٗا ايعًُا ٤يف عً ّٛايكضإٓ
ٚاذتزٜح ٚ ،ايعكٝزٚ ، ٠ايفك٘ ٚ ،أص ٍٛايفك٘ ٚ ،ايتصٛف ٚ .ايتعضٜـف مبصـارص تًـو ايعًـٚ ، ّٛايتعضٜـف
مبٓٗذ ١ٝايتعاٌَ َع ايكـضإٓ ايهـضٚ ، ِٜايتعضٜـف مبٓٗذٝـ ١ايتعاَـٌ َـع ايغـٓ ١ايٓبٜٛـٚ ، ١ايتعضٜـف
مبٓــاٖر ايــتفهري اإلعــالَ ٞيــز ٣عًُــا ٤ايتٛسٝــز ٚ ،ايتع ـضّف عًــ ٢رصاعــ ١املــٓٗر ايعكًــٚ ٞايغــًفٞ
ٚاألؽعضٚ ٟاالعتظاي ، ٞنُا تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١ملٓاٖر ايفكٗاٚ ٤األصٛيٝني َٓٚ ،اٖر ايبشح ايعًُـٞ
يف بٓا ٤ايبشح َٛضٛع ًا ٚ ،رصاعٚ ١تأيٝفـ ًا ٚايكٛاعـز ايـيت حتهـِ عًُٝـ ١ايـتفهري املٓٗذـ ٞيف ايبشـح
ايعًُ ٞاملٛضٛع. ٞ
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعات َكاصْ ١يف َزاصؼ ايتفغري املعاصض٠
0101707
Comparative Study in Contemporary School
Of Exegesis
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١قضاٜا َتٓٛع ١يف ضَ ٤ٛزاصؼ ايتفغري املعاصضَ ، ٠جٌ  :قضـاٜا املـضأ ، ٠ايعزايـ١
االدتُاع ، ١ٝايرتب ، ١ٝايغٝاعٚ ١قضاٜا اذتهِ ٚ ،اذتانُ ، ١ٝايتفغري ايعًُُٜ ، ٞكـضأ سيـو يف ضـ٤ٛ
تفغري املٓاص  ،ايعالٍ  ،ابٔ عاؽٛص ،املضا غـ ، ٞابـٔ بـارٜػ  ،املـٛرٚرٚ ، ٟتتٓـا ٍٚرصاعـْ ١صـَ ١ٝـٔ نتـب
ايتفغري املعاصض ٚ ،تكف عٓز رالالت االٜات ٚ ،نٝف ١ٝفِٗ نٌ َزصعٚ ، ١األعػ اييت اتبعتٗا يف ايفِٗ ،
ٚتٓاقؿ آصا ٤نٌ َزصع ١مبا حيكل قٛاعز املٓٗر ايصشٝح يف فِٗ ايكضإٓ ايهض. ِٜ
( 3عاعات َعتُز) ٠

عًٌ اذتزٜح
0101712
Ilal (effects) at Hadith
ايعً : ١تعضٜفٗا ،طضٜكَ ١عضف ١اذتزٜح املعًٌ ،عًِ ايعًٌ :أُٖٝتـ٘ ،رقتـَ٘ ،ـٔ ٜـتُهٔ َٓـ٘ ،اؽـٗض
املؾتػًني ب٘  ،أعباب ايعً :١ايٚ ِٖٛارتطأ ،االختالط ٚأؽٗض ايضٚا ٠ايش ٜٔاختًطٛا  ،خف ١ايضبط ٚنجض٠
ايَ ِٖٛع بكا ٤ايعزاي ، ١خف ١ايضبط با ألعـباب ايعاصضـ ،١اختصـاص اذتـزٜح ،صٚاٜتـ٘ بـاملعٓ ، ٢تـزيٝػ
ايجكاتٚ ،...عا ٌ٥نؾف ايعًَ :١عضف َٔ ١راص عً ِٗٝاإلعٓار ٚاٚثـل ايٓـاؼ فـ ، ِٗٝاألبـٛاب  ،املتؾـاب٘ َـٔ
األمساٚ ٤ايهَٓٛ ، ٢اطٔ ايضٚا ، ٠ايٛفٝات ٚايٛالرات  َٔ ،أصعٌ  َٔٚريـػ َٚـٔ اخـتًط  ، ...أْـٛاع ايعًـٌ :
عً ١اإلعٓار  ،عً ١املنت  ،األؽبا ٙيف ايعًٌ  ،رصاع ١أؽٗض نتب ايعًٌ.
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعات َعاصض ٠يف ايغٓ ١ايٓب١ٜٛ
0101714
Contemporary Study in The Sunnah
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠املعاصض ٠يًغٓ ١ايٓبَ ، ١ٜٛربط ٠دٗـٛر ايعًُـا ٤املعاصـض ٜٔيف خزَـ ١ايغـٓ ١تصـٓٝفاً
ٚتأصٝالً ْٚؾضاً  ،نُا تتٓا ٍٚأِٖ ايطعْٛات املٛدٗ ١إيٗٝا ٚال عُٝا َٔ املغتؾضقني ٚصرٚر ايعًُا ٤عًٗٝـا ،
نُا تبشح يف املزاصؼ اإلعـالَ ١ٝاملعاصـضَ ٠ـٔ خـالٍ ْعضتٗـا يًغـٓ ١ايٓبٜٛـ ١ناملزصعـ ١ايعكًٝـ١
ٚضتٖٛا .
( 3عاعات َعتُز) ٠

ادتضح ٚايتعزٌٜ
0101718
Al-Jarh wa-al- Tadeel
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠ايتعضٜف بادتضح ٚايتعز ٌٜيف ايًػٚ ١االصطالحَٚ ،عضف ١ايتأص ٌٝايؾضع ٞهلشا ايعًـِ
ٚعضض ايؾضٚط ٚاآلراب ايالطَ ١يًذاصح ٚاملعزٍ ،ثِ َعضف ١ايكٛاعز ٚاالصـطالسات ايـيت ٚضـعٗا ايعًُـا٤
يضبط ٖشا ايفٔٚ ،رصاع ١أِٖ أيفاظ ادتضح ٚايتعزٚ ٌٜرالالتٗا ٚأبـضط أقـٛاٍ عًُـاٖ ٤ـشا ايفـٔ يف اذتهـِ
عً ٢ايضداٍ ثِ رصاع ١األعاْٝز اذتزٜج ١ٝرصاعْ ١كز ١ٜبايضٛابط ايصشٝشٚ ١املٛاط ٜٔايكٛميٚ ١ايبشح
يف أثض اعتدزاّ اذتاعٛب يف ايتدضٜر ٚرصاع ١األعاْٝزٚ ،رصاعـ ١آصا ٤ايعًُـا ٤يف َغـأي ١ايرتدـٝح عٓـز
ايتعاصض بني ادتضح ٚايتعز ،ٌٜثِ إدضا ٤رصاع ١تطبٝك ١ٝعً ٢بعض األَجً ١يتعُٝل ادتاْب ايعًُـ ٞيف
ٖش ٙاملار٠
( 3عاعات َعتُز) ٠
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شتتًف اذتزٜح
0101719
)Mukhtalf al- Hadith (Controversial Hadith
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١األسارٜـح ايـيت ظاٖضٖـا ايتعـاصض َـع بعضـٗا أَ ٚـع ايكـضإٓ ايهـض ِٜأ ٚقٛاعـز
ايؾضٜعٚ ١بٝإ َٓاٖر ايعًُا ٤يف ايتعاٌَ َع ٖشا ايٓٛع َٔ األسارٜح ٚتاصٜذ ٖشا ايعًِ َع رصاعـ ١اـاسز
شتتاصٖ َٔ ٠ش ٙاألسارٜح ٚنشيو رصاعْ ١ص ١ٝيف بعض املضادع املعتُز. ٠
( 3عاعات َعتُز) ٠

عًِ ايهالّ (االهلٝات)
0101720
Theology
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١قض ١ٝإثبات ٚدٛر اهلل َٓٚاٖر اإلثبات يشيو ٚ،رصاع ١عكٝز ٠ايتٛسٝز يف ايـشات
ٚايصفات ٚاألفعاٍ ٚ ،تٛسٝز ايضبٛبٚ ١ٝاأليٚ ١ٖٝٛاألمساٚ ٤ايصفات ٚ ،رصاع ١أمسا ٤اهلل اذتغٓٚ ٢راليتٗـا
ٚ ،رصاع ١ايصـفات ارتربٜـَٛٚ ١قـف املـشاٖب َٓٗاٚ.اإلميـإ بايكـزص َٚ ،ـشاٖب ايعًُـا ٤يف أفعـاٍ ايعبـار
َٚغأي ١اهلزٚ ٣ايضالٍ ٚاإلصار ٠ايهٚ ١ْٝٛاإلصار ٠ايؾضع. ١ٝ
( 3عاعات َعتُز) ٠

عًِ ايهالّ (ايٓبٛات)
0101721
ProPhecies
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع : ١ظاٖض ٠ايٛسٚ ٞإثبات ايٓبٚ ٠ٛاملعذظٚ ٠ايعصُٚ ١ختِ ايٓبـٚ ٠ٛاإلميـإ باألْبٝـا٤
ٚايضعٌ – رصاع ١ايهتب ايغُاٚ ١ٜٚايفضم بٗٓٝا ٚبـني ايكـضإٓ ايهـض . ِٜنُـا تتٓـا ٍٚرصاعـَٛ ١ضـٛع
اإلميإ بايػٝب ٚإثبات عشاب ايكرب ْٚعٚ ١ُٝاي ّٛٝاآلخض  :عالَات٘ َٚؾاٖزٚ ، ٙاإلميإ باملال٥هٚ ١ادتـٔ
ٚ .غضض املٓٗر ايعًُ ٞيف االعتزالٍ عًَ ٢غا ٌ٥ايػٝب.
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف اعذاط ايكضإٓ ايهضِٜ
0101727
Advanced Study in The Miraculous of The
Holly Qur'an
املعذظ :٠تعضٜفٗا ،ؽضٚطٗا َ ،غت ٣ٛايع ضب ايبٝـاْٚ ٞفصـاستِٗ ٚبالغـتِٗ قبـٌ ْـظ ٍٚايكـضإٓ ايهـض، ِٜ
َعذظات ايٓيب ستُز صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ْٛعـإ :سغـَٚ ،١ٝعٜٓٛـٖٚ ١ـ ٞايكـضإٓ ايهـض ،ِٜإعذـاط،ٙ
ؽضٚط اإلعذاط  ،أَ ١ٝايضع ٍٛستُز صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ املضار بٗـا  :أريتٗـا َـٔ ايًػـٚ ١أقـٛاٍ ايصـشاب١
ٚايتابعني  ،آصا ٤املغتؾضقني يف سيو ٚد ٙٛإعذاط ايكضإٓ ايهض :ِٜايصضف ١اخباص ٙبػٝب املاضـٚ ٞاذتاضـض
ٚاملغتكبٌ ،اإلعذاط ايبٝاْٚ ٞأعًٛب ايكضإٓ ايهض ،ِٜاإلعذاط ايعًُٚ ٞأقـٛاٍ ايعًُـا ٤يف تفغـري ايكـضإٓ
بايٓعضٜات ايعًُ ١ٝاذتزٜج ، ١اإلعذاط ايتؾضٜع ، ٞاإلعذاط ايٓفغ ، ٞاإلعذاط ايضٚس ، ٞاإلعذاط ايعـزرٟ
َ :فٖٗ ّٛش ٙاألْٛاع  ،ايكا ًٕٛ٥بٗا َٓ ،هض ٚاإلعذاط َٓٚاقؾ ١آصا ، ِٗ٥اصا ٤املغتؾضقني ٚنتابِٗ يف إعذاط
ايكضإٓ.
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتفغري ايتشًًٞٝ
0101728
Advanced Study in Analytic Exegesis
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١عًِ ايتفغري َٚزاصع٘ ٚ ،ؽضٚط٘ ٚقٛاعز عًِ ايتفغـري املٓضـبط  ،نُـا تتٓـاٍٚ
رصاع ١إسز ٣عٛص ايكضإٓ ايهض ِٜايتاي : ١ٝاألْعاّ  ،اذتذض  ،ايٓشـٌ  ،ايهٗـف ٚ ،تضنـظ ايزصاعـ ١عًـ٢
بٝإ ايٛسز ٠املٛضٛع ١ٝيف ايغٛصَٓٚ ، ٠اعباتٗا ٚ ،تـاصٜذ ْظٚهلـا َٚ ،هٝتٗـا َٚـزْٝتٗا  ٚ،عـزر آٜاتٗـا ،
ٚفضًٗا ٚر ال ٌ٥سيو نً٘  .نُا تتٓا ٍٚحتًَ ٌٝفـضرات اآلٜات ٚ ،أعضاص ايٓعِ ايكضآْـٚٚ ٞدـ ٙٛاإلعذـاط
فٗٝا  ،نُا تتٓا ٍٚبٝإ املٓٗر ايكضآْ ، ٞيف تٓـا ٍٚاملٛضـٛعات ايفضعٝـ ١يف ايغـٛصٚ ، ٠رالالت ٖـشا املـٓٗر
ٚآثاص ٙيف ٚاقع سٝا ٠اإلْغإ ُٜٚ ،عضض تفغري ايغٛص ٠يف ض ٤ٛايٛاقع املعٝؾ ٞيألَ ١املغًُ. ١
( 3عاعات َعتُز) ٠
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رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛايكضإٓ ايهضِٜ
0101729
Advanced Study in The Sciences Of The
Holy Qur'an
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١مجًـَ ١ـٔ ايكضـاٜا سات ايصـً ١بـايكضإٓ ايهـضَ، ِٜجـٌ  :ايكـضا٤ات ايكضآْٝـ: ١
َفَٗٗٛا ٚ ،عزرٖا ٚ ،رالالتٗا ٚ .األسضف ايغبعٚ ، ١آصا ٤ايعًُـا ٤يف حتزٜــز املكصـٛر بٗـا ٚ ،ايفـضم بٗٓٝـا
ٚبني ايكضا٤ات ٚ .ايٓغذ َ :فٗٚ ، َ٘ٛآصا ٤ايعًُا ٤املؤٜزٚ ٜٔاملعاصضني يٛدٛر ٙيف ايكضإٓ ايهضٚ ، ِٜعـضض
ااسز َٔ اآلٜـات املٓغـٛخ . ١احملهـِ ٚاملتؾـاب٘ يف ايكـضإٓ ايهـضَ : ِٜعٓـ ٢احملهـِ ٚاملتؾـاب٘  ،آصا٤
ايعًُا ٤فُٗٝا  ،رصاع ١اـاسز َـٔ احملهـِ ٚاملتؾـاب٘ ٚ ،بٝـإ أْـٛاع املتؾـاب٘ َ:تؾـاب٘ ايًفـغ َٚتؾـاب٘
ايصفات .إعذاط ايكضإٓ َفٗٚ ،َ٘ٛد ، ٖ٘ٛدٗٛر ايعًُا ٤يف اإلعذاط يف ايعصض ايضأٖ .
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتفغري املٛضٛعٞ
0101730
Advanced Study in The Thematic Exegesis
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملارَ ٠فٗ ّٛايتفغري املٛضــٛعٚ ،ٞتٓـاقؿ األقـٛاٍ ايـٛاصر ٠يف َفَٗٛـ٘ ٚ ،تغـتعضض ادتٗـٛر
ايغابكٚ ١تبني أقغاّ ايتفغري املٛضٛع : ٞايٛسز ٠املٛضٛع ١ٝيف ايكضإٓ ٚ ،ايٛسز ٠املٛضٛع ١ٝيف ايغٛص٠
 ،دٗٛر ايعًُا ٤يف إبضاط نٌ قغِ َٓٚ،اقؾ ١أقٛاهلِ يف سيو ٚ ،تبني ارتطٛات االدضا ١ٝ٥يف ايتعاٌَ َـع
املٛضٛع ايكضآَْٛٚ، ٞضٛع ايغٛصَٓٚ، ٠اقؾـَ ١ـا سنـض ٙايعًُـا ٤يف تًـو ارتطـٛات ٜٚ ،ـزصؼ يف املـار٠
ٚاســزاً َــٔ املٛضــٛعات اآلتٝــ : ١ايعًــِ يف ايكــضإٓ  ،األَــٔ االقتصــار ٟيف ايكــضإٓ  ،ايتبعٝــ ١يف ايكــضإٓ ،
ٚايتفهري يف ض ٤ٛايكضإٓ  .نُا ٜزصؼ يف املار : ٠ايٛسز ٠املٛضٛع ١ٝيف عٛص ٠ايٓٛص ،اذتذـض  ،األْفـاٍ ،
ايٓغا. ٤
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعات َتكزَ ١يف ايكضإٓ ٚايغٓ ١بايًػ ١اإلصتًٝظ١ٜ
0101731
Advanced Study in The Holy Qur'an and
)Sunnah (In English
رصاع ١بعض ايهتابات ٚايبشٛخ ايعًُ ١ٝيف ايتفغري ٚعً ّٛايكضإٓ ٚاذتزٜح ايٓبـ ٟٛايؾـضٜف ٚعًَٛـ٘
اييت نتبت بايًػ ١اإلصتًٝظٚ ١ٜتعضٜف ايطايب مبزَٛ ٣افك ١األيفاظ اإلصتًٝظ ١ٜباملعاَْٚ ٞـا فٗٝـا َـٔ
آثاص.
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف اذتزٜح ايتشًًٞٝ
0101732
Advanced Study in The Analytic Hadith
تزصؼ األسارٜح رصاع ١حتًٜ ١ًٝٝبني فٗٝا  :عٓز اذتزٜح ٚاالختصاصات يف ايغـٓزٚ ،ختـضٜر اذتـزٜح
َع بٝإ رصدت٘ٚ ،عً ّٛاذتزٜح املتعًك ١ب٘ٚ ،ؽضح غضٜب٘ٚ ،اعتٓباط األسهاّ ََٓ٘ٓٚ ،اقؾـ ١قضـاٜاٙ
ٚفل َغتذزات ايعصضٚ .تتٓا ٍٚاألسارٜح ايؾضٜفَٛ ١ضٛعات  :ايتٛسٝز  ،بز ٤ايٛس ،ٞست ٢اسا اعتٝأؼ
ايضعٌ ،ارتباص بايػٝب ،االعتصاّ بايهتاب ٚايغٓ ،١اْتِ أعًِ بأَٛص رْٝـانِ  ،سضَـ ١رّ املغـًِ ،عطٝـ١
املضأَ َٔ ٠اهلا ،ايؾفعَ ،١فضم ادتُاع ،١سكٛم املغًِ عً ٢املغًِ ،سهِ ٖـزاٜا اذتـانِ  ،ايٓٗـ ٞعـٔ
طًب االَاص ٠سهِ ايتزا ،ٟٚاالْتشاص ،ايتهافٌ ،ايعٌُ  ،أرب االعت٦شإ.
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف عً ّٛاذتزٜح
0101733
Advanced Study in The Sciences Of Hadith
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاعَ ١ا ٚقع َٔ إؽهايٝات يف عزر َٔ َباسح عً ّٛاذتـزٜح ايؾـضٜف ناذتـزٜح
ٌ ٚ ،ط ٜـارات ايجــكات ٚضتٖٛـا َ ،ـٔ خـالٍ ادتُـع بـني ايزصاعـ١
ايصشٝح ٚاذتغٔ ٚ ،ايؾاس ٚاملٓهض ٚاملُع ّ
ايتطبٝك َٔ ١ٝنتب ايضٚاٚ ١ٜايضداٍ ٚايزصاع ١ايٓعض َٔ ١ٜنتب عًِ َصطًح اذتزٜح ٚ،سيو ملعضف١
َز ٣ايتٛافل بني تطبٝكات املتكزَني ْٚعضٜات املتأخض َٔ ٜٔعًُا ٤اذتزٜح ٚ ،إبضاط اٖتُاّ ايعًُا ٤بٓكز
اذتزٜح عٓزاً َٚتٓاً .
( 3عاعات َعتُز) ٠
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رصاعَ ١تكزَ ١يف َٓاٖر احملزثني
0101734
Advanced Study in The Methology Of
Hadith Scholars
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاعَٓ ١اٖر عًُا ٤اذتزٜح ايٓب ٟٛايؾضٜف َٓش عٗز ايصشابٚ ١ايتـابعني َـضٚصاً بـأِٖ
املصٓفات اذتزٜجٚ ، ١سيـو العـتدالأ أٖـِ َعـا َـٓٗر احملـزثني يف ايضٚاٜـ ١مجعـاً ٚرصاعـْٚ ً١كـزاً
ٚتصٓٝف ًا ٚ ،بٝإ دٗٛر ايعًُا ٤يف اذتفـاظ عًـ ٢ايغـٓ ١ايٓبٜٛـَٚ ، ١كاصْـَٓ ١ـاٖر عًُـا ٤اذتـزٜح يف
ايتصٓٝف ملعضف ١ادتٛاْب اإلبزاع ١ٝيف نٌ َصـٓف َٓٗـا َٚ ،ـز ٣ايتـأثض اذتاصـٌ فُٝـا بٗٓٝـا ٚ ،تتبـع
ايتشزٜــز ٚايتطــٛص يف طضا٥ــل ايتــأيٝف يف اذتــزٜح ايٓبــ ٟٛايؾــضٜف ٚ ،أثــض سيــو يف َٓٗذٝــ ١ايفهــض
اإلعالَ ٞبؾهٌ عاّ .
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚايغٓ١
0101735
Advanced Study in The Al-Bayan in the
Qur'an and Sunnah
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠تعضٜف ايبٝإ يف ايًػٚ ١االصطالح ٚعًُا ٤ايبٝـإَٚ ،ـز ٣أُٖٝـ ١ايبٝـإ يف ايهؾـف
عٔ ٚد ٙٛاإلعذـاط يف ايهتـاب ٚايغـٓٚ ،١ايتعـضف عًـ ٢أغـضاض ايتؾـبٚ ،٘ٝنٝفٝـ ١اعـتدزاّ اجملـاط
ٚايهٓاٚ ١ٜاالعتعاصات ٚأٚد٘ ايبالغ ١األخـض ٣يف ْصـٛأ ايهتـاب ٚايغـٓ ،١ثـِ بٝـإ قٛاعـز ايًػـ١
ايعضب ١ٝيف تفغري ايكـضإٓ ايهـضٚ ِٜؽـضح اذتـزٜح ايٓبـ ٟٛايؾـضٜفٚ ،بٝـإ أثـض اخـتالف اإلعـضاب يف
اختالف املعٓٚ ،٢عضض بعض ايُٓاسز تطبٝك َٔ ١ٝأبٛاب ايٓش. ٛ
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعات َتكزَ ١يف األرٜــإ
0101750
Advanced Study in Religions (Judism and
)Christianity
تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١ايزٜاْ ١ايٛٗٝر : ١ٜاملصـارص املكزعـ ١فٝـ٘  :ايتاْـاى : Tanakhايتـٛاص ، ٠االْبٝـا، ٤
ايهتابــات  ،املؾــٓا : Mishnah ٠تًُــٛر بابــٌ  ،تًُــٛر فًغــطني ت االداٖــات اذتزٜجــ ١يف ايٛٗٝرٜــ: ١
االصثٛسٚنغ ، ١ٝاالصالس ، ١ٝايتكزَ ٕٛٝت اإلي ١ٖٝٛيف ايزٜاْ ١ايٛٗٝرٜـ١ت ايٓبـٛاتت اذتٝــا ٠األخـض ٣ت
املكزع : ٕٛاالَانٔ  ،االؽداأ  ،األؽٝا ،٤االطَٓ١ت اثض اهلٛيـٛنـٛعت عً ٢ايفهـض ايـزٜا ايٛٗٝرٜـ ١ت
ايٓعض ٠ايز ١ٜٝٓايٛٗٝر ١ٜإىل  :األَـِ األخــض ،٣املـضأ ،٠سـٛاص االرٜـإ ْ ،عـض ٠االرٜـإ ي ْغـإ  .ايزٜاْـ١
املغٝش : ١ٝاملصارص املكزع ١فٗٝا  :ايعٗز ايكز ، ِٜايعٗز ادتزٜز ت ايزصاعات املغٝش ١ٝايػضب ١ٝيًعٗـز ٜٔت
املزاصؼ ايز ١ٜٝٓيف ايزٜاْ ١املغٝش : ١ٝايهٓٝغ ١ايهاثٛيٝه ، ١ٝاآلصثٛسنغ ، ١ٝايربٚتغتاْتَٚ ١ٝا
تفضع َٓٗا ت اإلي ١ٖٝٛيف ايزٜاْ ١املغٝش : ١ٝايٓب ٠ٛت اذتٝا ٠األخض ٣ت املكزعـ : ٕٛاالَـانٔ  ،االؽـداأ ،
االؽٝا ، ٤االطَٓ ١ت ايٓعض ٠ايز ١ٜٝٓاملغٝش ١ٝإىل :االَِ األخض ، ٣املضأ ، ٠سٛاص االرٜإ .
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعَ ١تكزَ ١يف ايتصٛف االعالَٞ
0101751
)Advanced Study in Mysticism (Sufism
َفٗ ّٛايتصٛف ٚايتصٛف اإلعالََٛ ، ٞقف املشاٖب اإلعالَ َٔ ١ٝايتصٛف  ،اصاي ١ايتصـٛف اإلعـالَ، ٞ
اصٛي٘  ،ايغًٛى ايصٛيف َ :ضسًـ ١اإلصار ، ٠ايبشـح عـٔ ايؾـٝذ  ،ايتـزصز يف املكاَـات ٚاألسـٛاٍ ،ايطٛايـع
ٚايًٛاَع ٚايبٛارٚ ٙايهضاَات ،ايٛص ٍٛاىل اذتضض ٠اآلهل ، ١ٝايفٓاٚ ٤أْٛاع٘ ،ادتٛاْب ايشاتٚ ١ٝاملٛضـٛع١ٝ
يف ايغًٛى ايصٛيف  ،ايؾضٜعٚ ١اذتكٝك :١ايصً ١بٗٓٝا عٓز ايصٛف َٔ ،١ٝنالّ ادتٓٝـز ٚاذتـالز ٚابـٔ
عضب ٞيف اذتكٝكَ ،١غتٓبطات ايصٛف َٔ ١ٝايكضإٓ ٚايغٓ ،١ايتصٛف ايفًغف :ٞأبـضط ْعضٜاتـْ٘ :عضٜـ١
االحتار  ،اذتًٚ ، ٍٛسز ٠ايٛدـٛر ،ايٓعضٜـ ١االؽـضاق ، ١ٝايؾـطح عٓـز ايصـٛف :١ٝأْٛاعـ٘  ،تربٜـض ٙعٓـز
ادتٓٝز ٚايكؾريٚ ٟايػظايَٛ ،ٞقف ايفكٗا ، َ٘ٓ ٤ايطضم ايصٛف : ١ٝعٛاٌَ ْؾأتٗا  ،أبضطٖا آرابٗا  ،أثضٖـا يف
اجملتُع ٚاْتؾاص االعالّ  ،تكـ ِٜٛعـاّ يًتصـٛف اإلعـالَ : ٞتكـ ِٜٛخصـَ ١َٛـٔ ايفكٗـاٚ ٤املـتهًُني
ٚايفالعف ، ١تك ِٜٛاْصاص ٙنايكؾريٚ ٟايػظاي ، ٞايزٚص اذتضاص ٟيًتصٛف.
( 3عاعات َعتُز) ٠
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تتٓاٖ ٍٚش ٙاملار ٠رصاع ١ايفضم اإلعالَ ١ٝاييت ْؾأت يف ايعصٛص اإلعالَ ١ٝاملتعاقبَٚ،١ـز ٣تأثريٖـا عًـ٢
اجملتُع اإلعالَ ٞستٖ ٢شا ايعصض ٚ ،تتٓا ٍٚرصاع ١ايغٝاع ١ايزٚ ،١ٜٝٓرصاع ١فضق ١ارتٛاصز ٚايؾـٝع، ١
ٚاملضدٚ ، ١٦املعتظيٚ ، ١أٌٖ ايغٓٚ ١ادتُاعٚ ، ١املشاٖب املدتًف ١األخـض ٣ايـيت غايـت يف َبارٗ٥ـا ٚآصاٗ٥ـا
فدضدت عٔ األص ٍٛاإلعالَ ١ٝاملعتربَ : ٠جٌ ايفضم ايباطٓٚ ١ٝتطٛصاتٗا ٚايكارٜاْٝـٚ ١ايبٗاٝ٥ـ ١نـشيو
تتٓا ٍٚاملار ٠إبضاط املٓٗر ايصشٝح يف ايتعاٌَ َع ٖش ٙايفضم ٚاملشاٖب .
( 3عاعات َعتُز) ٠

رصاعات َتكزَ ١يف املٓطل
0101753
Advanced Study in Logic
رصاع ١تطٛص عًِ املٓطل َٛٚقف املتهًُني ٚعًُا ٤االعالّ ٚرصاعَٛ ١ضٛعات خاصـ ١يف املٓطـل ٚعًـِ
ايٛضع رصاعَ ١كاصْ ١يف ايتصٛص ٚايتصزٜل ٚايزالالت ٚايتعضٜف ٚايك ٍٛايؾاصخ ٚاالعتزالٍ ٚايكٝاؼ  ،ثِ
رصاعْ ١صٛأ شتتاص ٠العاطري ٖشا ايفٔ َجٌ :اتفتاطاْٚ ٞابٔ صؽز ٚاالجيٚ ٞايغذغتاْٚ ٞغريِٖ.
( 3عاعات َعتُز) ٠
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