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 أصٍٛ ايزٜٔقغِ 

 ايؾضٜع١ن١ًٝ     

 يبٝتاداَع١ آٍ    

 

 

 أصٍٛ ايزٜٔ يف اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

 ايبهايٛصٜٛؼ يف أصٍٛ ايزٜٔ  ايعضبٝــ١( :اعِ ايزصد١ )ب

 B.A   ISLAMIC FOUNDATION OF RELIGIONاعِ ايزصد١ )باإللًٝظٜـ١(: 

 

 اـط١ : َهْٛات -أ 

( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ 132َٔ ) .أصٍٛ ايزٜٔتتهـٕٛ اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ :

 اختٝاصٟ إدباصٟ املعتُز٠ايغاعات  ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 9 18 27 َتطًبات اؾاَع١ أ٫ًٚ

 - 21 21 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 9 72 81 :كغـَِتطًبات اي ثايجًا

 3 - 3 َٛار سض٠ صابعًا

 243 مجٝع املتطًبات اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ : -ب

 :   ه١ًٝايصَظ  -1

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 ن١ًٝ ايؾضٜع١ 11

 

 ّ :اـــٛط ا٭قغـصَ -2

 ايكغِ ايضَظ

 أصٍٛ ايزٜٔ 1

  ايفك٘ ٚأصٛي٘ 2

 

 

 صَٛط املٛار : -3

6 6 4 12 12 

                                                                                                                          

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ

 

 

 

 

 

 



 3 

 ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار َٓظي١ َزيٍٛ

 

 فاٍ ايتدصص عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ اٍ ايتدصصـف عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ

 ايفك٘ 5 ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز 1

 ايغٝاع١ ايؾضع١ٝ 6 ايكضإٓ ٚعًَٛ٘ 1

 ايجكاف١ اإلع١َٝ٬ 7 ايٓبٟٛ ايؾضٜف ٚعًَٛ٘ حاؿزٜ 2

 َٓاٖر ايبشح 8 ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬  3

  - 9 ٍٛ ايفك٘ ٚايكٛاعزأص 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:22))أ٫ًٚ( َتطًبات اؾاَع١: 

 ( عاع١ َعتُز11.٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ  

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات ا٫ختٝاص١ٜ: ) -ب

 

 :نايتايٞ َٛطع١ َعتُز٠( عاع١ 81املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 611111

 - 3 ايجكاف١ اإلع١َٝ٬ 1111271

 - 3 ع١َٝ٬اإلٓعِ اي 1112351

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1611111

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1311111

 - 3 (1ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) 1312111

ًطًب١ غري ا٭صرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ :تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ ي*

 املٛار اييت تطضسٗا اؾاَع١ بز٫ عٓٗا.

 

 تهٕٛ َار٠  أ٠ٕ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً ( عاعات َعتُز9)املتطًبات ا٫ختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملا٫ت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملا٫ت ٖٞ: 

 

 ١ٝ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أ٫ٚ: فاٍ ايعًّٛ اإلْغاْ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1111116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلع٬َٞ 1111371 2

 - 3 يرتب١ٝ  اىلإزخٌ امل 1112121 3

 1311111 3 (2)عضب١ٝ ايًػ١ اي 1311112 4

 1312111 3 (2لًٝظ١ٜ )ا٫ًػ١ اي 1312112 5

 - 3 ايعضب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٠تاصٜذ اؿطاص 1313111 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1313112 7

 - 3 (1فضْغ١ٝ )ايًػ١ اي 1314111 8

 - 3 (1ايًػ١ اإلعبا١ْٝ) 1314151 9

 - 3 (1ٜطاي١ٝ )ا٫ًػ١ اي 1314161 11

 - 3 (1ملا١ْٝ )ا٭ًػ١ اي 1314171 11

 - 3 (1فاصع١ٝ )ياًػ١ اي 1314181 12

 - 3 (1رتن١ٝ )ايًػ١ اي 1314191 13
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 ثاًْٝا: فاٍ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 1112153 1

 - 3 تٓعِٝ ا٭عض٠ ٚاجملتُع 1112251 2

 - 3 اإلع٬ّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 1111471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 1211111 4

 - 3 َبار٨ ا٫قتصار 511111 5

 - 3 (1)َبار٨ إراص٠ ا٭عُاٍ 512111 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 1611436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1112131 8

 - 3 تضب١ٝ ا٭طفاٍ يف اإلع٬ّ 1112221 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلع٬َٞ 1313115 11

 - 3 أخ٬قٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إع٬َٞ 1411111 11

   

 ثايجًا: فاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1111111 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 1412111 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 1413111 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 1414119 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلع١َٝ٬ 1713342 5

 - 3 عًّٛ ا٭صض 1811115 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 1811113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 1811115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 1811117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 1912231 11

 - 3 اإلععافات ا٭ٚي١ٝ 1111161 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1211111 12

 

٬َسع١: أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ 

يًػ١ ا٫لًٝظ١ٜ ٚاؿاعٛب ع٢ً إٔ ايتكزّ ي٬َتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚا 2212/2211ايفصٌ ا٭ٍٚ 

( خاصز خطت٘ 299ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ ا٫َتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 املغاقات ا٫عتزصان١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1311199 1

 - 3 ايًػ١ ا٫لًٝظ١ٜ 1312199 2

 - 3 ساعٛب 1911199 3

 

ّ، ٜتٛدب ع٢ً ط٬ب قغُٞ أصٍٛ ايزٜٔ ٚايفك٘ ٚأصٛي٘ ايتكزّ 2212/2211ٚاعتباصا َٔ ايفصٌ ا٭ٍٚ

ع٢ً إٔ ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ٖشا ا٫َتشإ َغاقًا ٫َتشإ َغت٣ٛ يف ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز 

 ايزصاع١ٝ ٚاملار٠ ٖٞ:( خاصز خطت٘ 299اعتزصانًٝا )

 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 1 ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز 1111199
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 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اٯت32:١ٝ): ه١ًٝايَتطًبات  -ثاًْٝا 

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 ِعًّٛ ايكضإٓ ايهضٜ 1111117

 - 3 أعايٝب ايبشح َٚصارص ايزصاعات اإلع١َٝ٬ 1111281

 - 3 أصٍٛ اؿزٜح 1111323

 1112154 3 (1)فك٘ ايعبارات  1112152

 - 3 (  1فك٘ ا٭سٛاٍ ايؾدص١ٝ ) 1112251

 1911131 3 يٮقغاّ ا٭رب١ٝ (2)اؿاعٛب  1911132

 - 3 (1) ايعضبٞ ايٓشٛ 1311111

 

 

 (92ت ايكغِ )ثايجًا :    َتطًبا

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اٯت١ٝ :83)أ: املٛار اإلدباص١ٜ : 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 اَتشإ َغت٣ٛ 1 ( 1ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111111

 - 3 ايكصص ايكضآْٞ 1111114

 - 3 اؿزٜح املٛضٛعٞ 1111425

 1111117 3 ( 1ايتفغري ) 1111115

 1111116 3 (1اؿـزٜح ) 1111123

 - 3 ايغري٠ ايٓب١ٜٛ 1111126

 1111111 1 ( 2ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111211

 - 3 (1ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬) 1111235

 1111323 3 ؽضٜر اؿزٜح ٚعًِ ايضداٍ 1111242

 1111211 1 ( 3ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111311

 1111115 3 (2ايتفغري) 1111312

 - 3 تفغري آٜات ا٭سهاّ 1111313

 1111323 3 َٓاٖر احملزثني 1111325

 1111123 3 (2اؿــزٜـح)  1111324

 - 3 رصاعات يف ا٭رٜـإ  1111336

 1111235 3 ( 2ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬ ) 1111337

 1111115 3 أعايٝب ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح 1111411

 1111117 3 إعـذـاط ايكــضإٓ 1111415

 - 3 ايتفغري املٛضٛعٞ 1111418

 - 3 املـشاٖب ايعكزٜــ١ 1111426

 - 3 أصٍٛ ايزع٠ٛ ٚاـطاب١ ٚايتزصٜػ 1111431

 - 3 تٝاصات فهضٜـ١ َعاصـض٠ 1111471

 - 3 املزخٌ يزصاع١  ايؾضٜع١ اإلع١َٝ٬ 1112154

 112154 3 (1أصٍٛ ايفكـ٘ ) 1112242

 112154 3 (١1 )فك٘ املعا٬َت املايٝ 1112351

 1112152 3 (2فك٘ ايعبارات )  1112353
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 (تغع عاعات َعتُز٠، خيتاصٖا ايطايب َٔ بني املٛار اٯت١ٝ::ب:  املٛار ا٫ختٝاص١ٜ:)

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 املعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 1111117 3 َٓاٖر املفغضٜـٔ 1111113

 - 3 عًــِ املٓطــــل 1111236

 - 3 أسارٜـح ا٭سهـاّ 1111422

 - 3 عًِ ا٭خــ٬م 1111435

 - 3 ايـتصـــٛف 1111438

 - 3 ايرتب١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111432

 - 3 تطبٝكات ؽضع١ٝ ع٢ً اؿاعٛب 1111213

 - 3 ٚايٓشٚص ٚاؿعض ٚاإلباس١ ا٭ميإفك٘  1112453

 - 3 ٥لاهلزٟ ايٓبٟٛ يف ا٭رب ٚايضقا 1111291

 1112242 3 (2)أصٍٛ فك٘ 1112345

 - 3 رصاعات إع١َٝ٬ بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ 1111291

  3 املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 1211111

 

 ع١ز اؾاَ( عاعات َعتُز٠:  خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت تكزَٗا نًٝات َٚعا4ٖصابعًا: َٛار سض٠ بٛاقع )
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 ـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ امل

 
ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 املعتُز٠

 ايغابلاملتطًب 

 اَتشإ َغت٣ٛ 1 ( 1ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111111

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1111111

 111117 3 َٓاٖر املفغضٜـٔ 1111113

 - 3 ايكصص ايكضآْٞ 1111114

 1111117 3 ( 1)ايتفغري  1111115

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1111116

 - 3 عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ 1111117

 1111116 3 (1اؿـزٜح ) 1111123

 - 3 ايغري٠ ايٓب١ٜٛ 1111126

 1111111 1 ( 2ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111211

 - 3 ايجكاف١ اإلع١َٝ٬ 1111271

 - 3 (1ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬) 1111235

 - 3 طــــلعًــِ املٓ 1111236

  3 ؽضٜر اؿزٜح ٚعًِ ايضداٍ 1111242

 - 3 أعايٝب ايبشح َٚصارص ايزصاعات اإلع١َٝ٬ 1111281

 1111211 1 ( 3ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111311

 1111115 3 (2ايتفغري) 1111312

 - 3 تفغري آٜات ا٭سهاّ 1111313

 1111323 3 َٓاٖر احملزثني 1111325

 -  حأصٍٛ اؿزٜ 1111323

 1111123 3 (2اؿــزٜـح ) 1111324

 - 3 رصاعات يف ا٭رٜـإ  1111336

 1111235 3 ( 2ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬ ) 1111337

 - 3 ساضض ايعامل اإلع٬َٞ 1111371

 1111115 3 أعايٝب ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح 1111411

 1111117 3 إعـذـاط ايكــضإٓ 1111415

 - 3 ٛعٞايتفغري املٛض 1111418

 - 3 أسارٜـح ا٭سهـاّ 1111422

 - 3 اؿزٜح املٛضٛعٞ 1111425

 - 3 املـشاٖب ايعكزٜــ١ 1111426

 - 3 أصٍٛ ايزع٠ٛ ٚاـطاب١ ٚايتزصٜػ 1111431

 - 3 ايـتصـــٛف 1111438

  3 عًِ ا٭خــ٬م 1111435

 - 3 تٝاصات فهضٜـ١ َعاصـض٠ 1111471

 - 3 عاصض٠اإلع٬ّ ٚايكطاٜا امل 1111471

 - 3 اهلزٟ ايٓبٟٛ يف ا٭رب ٚايضقا٥ل 1111291

 - 3 رصاعات إع١َٝ٬ بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ 1111291

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 3121/31222يًعاّ اؾاَعٞ  أصـــٍٛ ايزٜــــِٔ ــ١ يطًب١ قغـــ١ ا٫عرتؽارٜــــاـط

 

 ٢ـــ١ ا٭ٚيـــغٓــاي

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ ا٭ٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــامل ِ ــــــاعـ ار٠ـصقِ امل ؼ.ّ ار٠ــــــــــــــــــاعـِ امل صقِ املار٠

 3 َزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1111116 3 ْعِ إع١َٝ٬  1112111

 3 (1ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ )  - 3 (1ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 13111111

 3 أصٍٛ اؿزٜح 1111323 1 (1ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111111

 3 ايغري٠ ايٓب١ٜٛ 1111126 3 ايكضآْٞ ايكصص 1111114

 3 (1)فك٘ ايعبارات  1112151 3 عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ 1111117

 - - - 3 (1ايتفغري ) 1111115

 26 اجملُٛع 27 اجملُٛع

 

 ١ــــايغ١ٓ ايجاْٝ

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ ا٭ٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــملِ اــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠

 3 ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 111111 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 161111

 3 ايجكاف١ اإلع١َٝ٬ 1111271 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1111111

 3 (1)اؿزٜح  1111123 1 (2ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111211

 3 َٓاٖر املفغضٜٔ  1111113 3 (2اؿاعٛب ) 1911132

ــات    111281 3 (1) ١َٝايعكٝز٠ اإلع٬ 1111235 ــارص ايزصاعـ ــح َٚصـ ــايٝب ايبشـ أعـ

 اإلع١َٝ٬

3 

 3 تفغري آٜات ا٭سهاّ  1111313 3 (1)ايٓشٛ ايعضبٞ  1311111

 29 اجملُٛع 27 اجملُٛع

 

 ١ــــايغ١ٓ ايجايج

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ ا٭ٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠

 3 ؽضٜر اؿزٜح ٚعًِ ايضداٍ  1111242 3 اإلع٬ّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 1111471

 3 (2ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬ ) 1111337 1 (3ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1111311

 3 املزخٌ يزصاع١ ايؾضٜع١ اإلع١َٝ٬ 1112154 3 َٓاٖر احملزثني 1111322

 3 (٬َ1ت املاي١ٝ )فك٘ املعا 1112351 3 2-اؿزٜح  1111324

 3 (1)أصٍٛ ايفك٘  1112242 3 (1)فك٘ ا٭سٛاٍ ايؾدص١ٝ  1112251

    3 2تفغري  1111312

 26 اجملُٛع 27 اجملُٛع

 

 ١ــــضابعـايغ١ٓ اي

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ ا٭ٍٚ

 ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠ ؼ.ّ ار٠ـــــــــِ املــــــاعـ صقِ املار٠

 3 املشاٖب ايعكز١ٜ  1111426 3 أعايٝب ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح 1111411

 3 تٝاصات فهض١ٜ َعاصض٠ 1111471 3 إعذاط ايكضإٓ 1111415

 3 عًِ ا٭خ٬م 1111438 3 ايتفغري املٛضٛعٞ 1111418

 3 َار٠ سض٠ - 3 (2)فك٘ ايعبارات  1112353

 3 اعات  يف ا٭رٜإرص 1111336 3 أصٍٛ ايزع٠ٛ ٚاـطاب١ 1111431

 3 اؿزٜح املٛضٛعٞ 1111425 3 أسارٜح ا٭سهاّ 1111422

 26 اجملُٛع 29 اجملُٛع
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 ٚصف املٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ

 

 (َعتُز١٠ عاع) (2) ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز 1212211

 Qur’anic Recitation, and Intonation(1)             اَتشإ َغت٣ٛ :ابلاملتطًب ايغ 

ـاٍٚ ٖــشٙ ايـُـــار٠ رصاعــ١ أسهـــاّ ايتذــــٜٛز ٚتؾـٌُ: َكزَـ١ يف عًـِ ايتذٜٛـز: تعضٜفـ٘،          تتٓـ

َٛضٛع٘، غاٜت٘، سهِ تعًُ٘، فطٌ ت٬ٚت٘ ٚسفع٘، أسهاّ ا٫عتعاس٠ ٚايبغ١ًُ، ايٕٓٛ ايغان١ٓ 

ــ١      ــا، ايػٓ ــا، أسهاَُٗ ــزرتإ، تعضٜفُٗ ــِٝ املؾ ـــٕٛ ٚامل ـــا، ايٓــ ـــا، أسهاَُٗـ ــٜٛٔ:  تعضٜفُٗـ ٚايتٓ

ٚتعضٜفٗا، املــز: تعــضٜف٘، سـضٚف٘، أقغاَ٘، َضاتب٘، ايت٠ٚ٬: ٚتؾـتٌُ عًـ٢ تـ٠ٚ٬ اٯٜـات َـٔ بزاٜـ١       

 اؾظ٤ ا٭ٍٚ ست٢ ْٗا١ٜ اؾظ٤ ايجاَـٔ.  

 اؿفغ : حيفغ ايطايب دظأٜٔ َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ ُٖٚا اؾظ٤ ايتاعع ٚايعؾضٕٚ ٚايج٬ثٕٛ.             

 هاف٧ أٟ َار٠ أخض٣.  ٫ تعارٍ ٖشٙ املار٠ ٫ٚ ُت * 

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) َٓاٖر املفغضٜٔ                             1212224

 Methods of Interpreters of the Holy 

Qur’an        

 1212228املتطًب ايغابل: 

املـٓٗر  تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إٔ ٜعضف ايطايب َفّٗٛ َٓاٖر املفغـضٜٔ، ٜٚتعـض ف عًـ٢ أبـضط تًـو املٓـاٖر:        

ا٭ثضٟ، ٚاملٓٗر ايه٬َٞ، ٚاملٓٗر ايبٝاْٞ ٚايًػٟٛ، ٚاملٓٗر ايعًُٞ، ٚاملٓٗر ايصـٛيف، ٚاملـٓٗر ا٫دتُـاعٞ    

اإلص٬سٞ.  ٚإٔ ٜكف ايطايب ع٢ً إجيابٝات تًو املٓاٖر ٚعًبٝاتٗا يف تعاًَٗا َـع  ايكـضإٓ ايهـضِٜ، ٚإٔ    

      ٚ إٔ ٜتعـضف ايطايـب عًـ٢ أٖـِ ؽـبٗات      ٜزصى ايطايـب خطـض اإلعـضا٥ًٝٝات يف تفغـري ايكـضإٓ ايهـضِٜ، 

 املغتؾضقني ْٚكطٗا، ٚإٔ ٜزصى ايطايب املٓٗر ا٭َجٌ يف تفغري ايكضإٓ ايهضِٜ َٚعامل٘. 

َع٢ٓ َٓاٖر املفغضٜٔ، طضم ايتفغري:  تفغري ايكضإٓ بـايكضإٓ، ٚبايغـ١ٓ، ٚبـاقٛاٍ ايصـشاب١ ٚايتـابعني،       -

ه١ ٚاملز١ٜٓ ٚايعـضام، ايٛضـع يف ايتفغـري، أقغـاّ     ٚا٫دتٗار بايضأٟ، اإلعضا٥ًٝٝات، َزاصؼ ايتفغري:  مب

ايتفغري:  ايتفغري باملاثٛص ٚايتفغري بـايضاٟ ٚااتُٗـا، ٚأٖـِ نتبُٗـا، تفغـري ايفـضم اإلعـ١َٝ٬:  أٖـٌ         

ايغ١ٓ ٚاؾُاع١، ا٭ؽاعض٠، املاتضٜز١ٜ، املعتظي١، ايظٜز١ٜ، اإلثين عؾض١ٜ، ا٭باض١ٝ، تفغري ايصـٛف١ٝ،  

 ايفكٗا٤، تفغري ايٓشا٠ ٚايب٬غٝني، ايتفغري ايعًُٞ، ايتفغري اؿزٜح، َع بٝـإ  تفغري ايف٬عف١، تفغري

 منٛسز َٔ نتب ايتفغري يهٌ َٓٗا ؽبٗات املغتؾضقني ع٢ً تفغري ايكضإٓ.

 املفغضٕٚ: َزاصعِٗ، َٚٓاٖذِٗ، فطٌ سغٔ عباؼ.ٚ أِٖ املضادع

 ايتفغري ٚاملفغضٕٚ، قُز سغني ايشٖيب.

  ايفاضٌ بٔ عاؽٛص. ايتفغري ٚصدايــ٘، قُز

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) ايكصص ايكضآْٞ 1212225

 Qur’anic Accounts                                 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖـشٙ ايـُـار٠ رصاعـ١ َفّٗٛ ايكص١ يف ايكضإٓ ، ٚخصا٥صٗا ، ٚايفضم بٝٓٗـا ٚبـني ايكصـ١ ا٭ربٝـ١،     

صصٞ يف ايكضإٓ ٚ املٓٗر ايكصصٞ يف ايتٛصا٠ )مناسز َٓ٘(، أٖزاف ايكص١ ايكضآ١ْٝ َٚكاص١ْ بني املٓٗر ايك

، قصـ١ أصـشاب   ، قص١ إبـضاِٖٝ  ٚغاٜاتٗا، َٓٗر رصاع١ ايكص١ ايكضآ١ْٝ، رصاع١ تطبٝكٝـ١: قص١ آرّ 

  ، قص١ أصشاب ايفٌٝ .، قص١ سٟ ايكضْني ، قص١ ْٜٛػ  اؾ١ٓ، قص١ ابين آرّ 

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) (2ايتفغري) 1212226

 Qur’anic Interpretation 1212228 :املتطًب ايغابل 

عٛص٠ ا٭ْفاٍ: أاا٩ٖا، فطا٥ًٗا، تاصٜذ ْظٚهلا، َٓاعبتٗا ملا قبًـٗا، ايٛسـز٠ املٛضٛعٝــ١ فٝٗـا، اؾٗـار يف      

اإلهلٝـ١ يف  عبٌٝ اهلل، صفات امل٪َٓني سكًا، ايٓزا٤ات يف ايغٛص٠ ٚاصتباطٗا مبٛضـٛع ايغـٛص٠، ايتٛدٝٗـات    

ايغٛص٠ فُٝا خيص اؾٗار ٚايكتاٍ، ظاٖض٠ ايٓفام ٚأثضٖـا، ٚأعًٛب ع٬دٗا يف ايغٛص٠، ايتزصز يف تؾـضٜع  

ايكتـاٍ، أعايٝب ايهفـاص يف َٛادٗـ١ املغـًُني، عـٓٔ ايٓصـض ٚاهلظميـ١ سـزٜح ايكـضإٓ عـٔ ايغـ٬ّ يف           

 ايغٛص٠، فًغف١ ايكتاٍ يف اإلع٬ّ ٚأٖزاف٘ .

  (.11 – 1ري ايطربٟ اٯٜـات )ايكضا٤ات ايٓص١ٝ : تفغ
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 (َعتُز٠ات عاع 4) املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1212227

 Introduction to the Qur’an Sciences and 

Sunnah    

 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل

ايتعضٜف بايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ : ايكضإٓ ايهضِٜ ٚع٬قت٘ بايهتب اإلهل١ٝ ايغابك١. إعذــاط  

ايكضإٓ ايهضِٜ: َفَٗٛ٘، ٚدٛٙ إعذـاطٙ، ٚأَجًـ١ عًـ٢ نـٌ ٚدـ٘.  عًـِ ايكصـص ايكضآْـٞ.  ايتعضٜـف          

بايكضا٤ات ايكضآ١ْٝ ٚا٭سضف ايغبع١، تضمج١ ايكضإٓ ايهـضِٜ أْـٛاع اؿـزٜح َـٔ سٝـح ايكبـٍٛ، ٚايـضر        

ايؾـضٜف١.    ٚا٫تصاٍ ٚا٫ْكطاع، ٚعزر ايـضٚا٠، ٚايكا٥ـٌ.  اؾٗـٛر اؿزٜجـ١ يف ايعٓاٜـ١ بايغـ١ٓ ايٓبٜٛـ١       

  ايبٝإ ايٓبٟٛ، َٓٗذ١ٝ ايتعاٌَ َع ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ.

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) عًّٛ ايكضإٓ ايهضٜـِ 1212228

 Sceiences of the Holy Quran                        ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

َٚٛضٛعاتٗا، ايتعضٜف بٓظٍٚ ايكضإٓ ٚتٓذ١ُٝ تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايتعضٜف بعًّٛ ايكضإٓ ْٚؾاتٗا ٚتطٛصٖا 

ٚأٍٚ َا ْظٍ ٚآخض َا ْظٍ، ٚر٫يـ١ سيو، أعبـاب ايٓـظٍٚ، ايتعضٜــف بعًــِ املٓاعبــات، ٚأْٛاعٗـا.  ايتعضٜـف       

باملهٞ ٚاملزْٞ، ايكضإٓ ايهضِٜ يف ايزصاعات ا٫عتؾضاق١ٝ: مجع ايكضإٓ ٚتضتٝب٘،َٛضٛعات٘، َصـزصٙ،  

ايكــضإٓ ايهــضِٜ أْٛاعــ٘، ٚأٖزافــ٘.  املجــٌ يف ايكــضإٓ: َفَٗٛــ٘، ٚأْٛاعــ٘،   قضا٤اتــ٘، تفغــريٙ، ايكغــِ يف

ٚأقغاَ٘، خطاب ايكضإٓ ٚصعايت٘ َع٢ٓ اـطاب، ٚخصا٥ص٘:  ايعاملٝـ١، اإلْغـا١ْٝ، ايض ـ١ ٚايٛعـط١ٝ     

 ٚايؾٍُٛ ٚايٛاقع١ٝ

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) 2اؿزٜح  1212234

 Hadith Prophets (1) 1212227 :املتطًب ايغابل 

ايؾضٜف١ يف َٛاضٝع كتًف١، يف نتب ؽـضٚح اؿـزٜح مبـشاٖبٗا     ايٓب١ٜٛمناسز َٔ ا٭سارٜح  رصاع١

ٌ املتعزر٠، رصاعـ١   عًـ٢ بٝـإ يطـا٥ف اإلعـٓار ٚغضٜـب اؿـزٜح، ٚاملعـاْٞ ٚايفٛا٥ـز ٚا٭سهـاّ           تؾـتُ

ًك١ بهٌ ٚسنض اٯٜات ٚا٭سارٜح املعظط٠، َع بٝإ َباسح عًِ َصطًح اؿزٜح املتع َٓ٘،املغتٓبط١ 

  .اـط١ًٜظّ ايط٬ب عفغ مجٝع ا٭سارٜح ايٛاصر٠ يف .  ٚنايتٛاتض ٚايتصشٝف ٚاإلرصاز منٛسز

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) ايغري٠ ايٓب١ٜٛ                          1212237

 The Prophets Biography           ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

، سٝات٘ قبٌ ايبعج١.  بعجت٘ يف عٔ ا٭صبعني رعٛت٘ يف ايفـرت٠  ـزايٓب٠ٛ:  ضضٚصتٗا، إصٖاصات بعج١ قُ

امله١ٝ، أبـضط ا٭سزاخ يف ايفرت٠ امله١ٝ، اهلذض٠:  َفَٗٛٗا ٚر٫٫تٗا.  غظٚات ايضعٍٛ:  أعبابٗا ْٚتا٥ذٗا، 

بٝٗـٛر   أِٖ ا٭سـزاخ ايغٝاع١ٝ ا٫قتصار١ٜ، ٚا٫دتُاعٝـ١ يف ايفـرت٠ املزْٝـ١، أعـػ ع٬قـ١ ايضعـٍٛ       

بٛصـف٘   ز١ٜٓ، ا٭بعار ايع١ًُٝ ٚاملٓٗذ١ٝ يزصاع١ أسزاخ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ، رصاعـ١ ؽدصـ١ٝ ايضعـٍٛ    امل

 طٚدًا َٚضبًٝا ٚقا٥زًا، ٚعضض مناسز َتٓٛع١ َٔ مشا٥ً٘. 

 

 

 (َعتُز٠ عاع١) *(3)ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز  1212311

 Qur’anic Recitation, and Intonation (2) 1212211 :املتطًب ايغابل 

تٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١: أسهاّ ايتذٜٛز: ٚتؾٌُ اؿضٚف َعٓاٖا، أقغاَٗا، كاصدٗا ايعاَـ١، كـاصز   ت

اؿضٚف ايتفصـ١ًٝٝ، أيكـاب اؿـضٚف، صـفات اؿـضٚف ا٭صـ١ًٝ ٚايعضضـ١ٝ، ايــضا٤، تعضٜفٗـا، سـا٫ت،           

ْغـإ، املتكاصبـإ   تفدُٝٗا، ٚتضقٝكٗا، ايـ٬ّ، تعضٜفٗـا، أقغـاَٗا، اي٬َـات ايغـان١ٓ، املتُـاث٬ٕ ٚاملتذا      

 ٚاملتباعزإ.  ايت٠ٚ٬: تؾتٌُ ع٢ً ت٠ٚ٬ اٯٜات َٔ بزا١ٜ اؾظ٤ ايتاعع ٚست٢ ْٗا١ٜ اؾظ٤ ايغارؼ عؾض.  

اؿفغ: حيفغ ايطايب دظا٥ني َٔ ايكضإٓ ُٖٚا اؾـظ٤ ايغـابع ٚايعؾـضٕٚ ٚايجـأَ ٚايعؾـضٕٚ .)٫ جيـٛط       *

 ( (.1ت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز )يًطايب إٔ ٜغذٌ املار٠ إ٫ إسا ادتاط بٓذاح َار٠ اي

 ٫ تعارٍ ٖشٙ املار٠ ٫ٚ ُتهاف٧ أٟ َار٠ أخض٣
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 (َعتُز٠ات عاع 4) (2ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬ ) 1212346

 The Islamic Creed (Aqeedah)(1) ٫ ٜٛدز:املتطًب ايغابل 

ٚايغ١ٓ  يف سهُ٘، أاا٩ٙ، ْؾات٘، أٖزاف٘، َٓٗر ايكضإٓ ايهضِٜ ايعًُا٤ايه٬ّ، تعضٜف٘، أقٛاٍ  عًِ

ا٫عتكار، َٓاٖر املتهًُني يف رصاع١ ايعكٝـز٠، َٛقـف املـتهًُني َـٔ خـرب       قطاٜاايٓب١ٜٛ يف عضض 

 ايٛدٛب،ايعٓاٜــ١ يف ايعكا٥ز؛ ٚدٛر اهلل تعاىل : أري١ ايٛدٛر : ريٌٝ ايفطض٠، اؿزٚخ،  ٚسذٝت٘ايٛاسز 

ايغـًب١ٝ : ايكـزّ، ايبكـا٤،     صـفات ايٚا٫خرتاع، ايزيٌٝ ايٛدٛرٟ ٚا٭خ٬قٞ، املصارف١؛ ايصـفات اإلهلٝـ١ :   

اـُغ١، أثض عكٝـز٠ ايتٛسٝـز يف اؿٝـا٠؛     ايهُّٛاملدايف١ يًشٛارخ، ايكٝاّ بايٓفػ، ايٛسزا١ْٝ ْٚفٞ 

٬ّ، ٚايغُع، ٚايبصـض، ٚايعًـِ، ٚاؿٝـا٠؛ أاـا٤     هٚاإلصار٠، ٚاي زص٠،كايصفات املعاْٞ، تٓاطع ايعًُا٤ فٝٗا، 

زص، ايتشغني ٚايتكبٝح ايعكًٝإ، سكٝك١ اإلميـإ ٚايهفـض؛   ـاهلل تعاىل، ايكطا٤ ٚايك ص١ٜ٩اهلل اؿغ٢ٓ، 

 .  ا٫عتؾضاق١ٝيف ايزصاعات  ايتٛسٝز

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) عًِ املٓطـــل 1212347

 Logic Science ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ا٫عتز٫ٍ ٚاؿذ١، أ١ُٖٝ عًِ املٓطل، َع٢ٓ املٓطل يػ١ً ٚاصط٬سًا، املٓطل ٚايتفهري ٚايًػ١، املٓطل ٚ

َباسح عًِ املٓطل ايض٥ٝغ١:  َبشح اؿز: َفّٗٛ اؿز ، ٚأْٛاع٘، ايهًٝات اـُػ، ايتكابٌ بني اؿزٚر، 

ع٬قــات اؿــزٚر، املفٗــّٛ ٚاملاصــزم، ايتعضٜــف ٚأْٛاعــ٘ ٚؽــضٚط٘، َبشــح ايكطــاٜا:  تعضٜــف ايكطــ١ٝ 

فٗــّٛ ا٫عتـز٫ٍ ٚصشت٘، ٚأْٛاع٘: ا٫عتٓباطٞ ٚا٫عـتكضا٥ٞ  ٚأْٛاعٗا، ا٫عتػضام.  َبشح ا٫عتز٫ٍ:  َ

ٚايتُجًٝٞ:  َبشح املػايطات: َفَٗٛٗا ٚأْٛاعٗا َع ا٭َج١ً، عًـِ اؾـزٍ ٚاملٓـاظض٠:  َفَُٗٛٗـا، أرابُٗـا،      

 أبضط أعايٝبُٗا

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) *ؽضٜر اؿزٜح ٚعًِ ايضداٍ 1212353

 Verification of Hadith and Science of 

Hadith Narrators 

 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل

ْؾات٘، فٛا٥زٙ، أؽٗض نتب ايتدضٜر، طـضم ايتدـضٜر: ايتدـضٜر عـٔ      ٚاصط٬سًا،ايتدضٜر يػ١  تعضٜف

ا٭ع٢ً ٚأْٛاع َصٓفات٘، ايتدضٜر عـٔ طضٜـل َعضفـ١ أٍٚ يفـغ َـٔ َـث اؿـزٜح         ايضاٟٚطضٜل َعضف١ 

فـ١ نًُـ١ ٜكـٌ رٚصاْٗـا عًـ٢ ا٭يغـٔ َـٔ نًُــات َـث          ايتدضٜر عـٔ طضٜـل َعض   َصٓفات٘،ٚأْٛاع 

ايتدضٜر عٔ طضٜل َعضف١ َٛضٛع اؿزٜح ٚأْٛاع َصٓفاتـ٘، ايتدضٜر عٔ طضٜل  َٚصٓفات٘،اؿزٜح 

بٛعـاط١   اؿـزٜح يف ساٍ اؿزٜح َتًٓا ٚعٓزًا ٚأْٛاع َصٓفاتـ٘؛ اعـتدزاّ اؿاعٛب يف ؽـضٜر   ايٓعض

املصٓفات فٝ٘، طضٜكـ١   ٚأْٛاعَفَٗٛ٘ ٚؽضٚط٘، عًـِ ايضداٍ  ايطضم اـُػ املتكز١َ؛ اؾضح ٚايتعزٌٜ

نٝف١ٝ ؽضٜر اؿزٜح ٚاعـتدزاّ   ع٢ًرصاع١ اإلعٓار ٚاؿهِ ع٢ً اؿزٜح؛ َع ايتزصٜبات ايع١ًُٝ 

  تؾتٌُ ٖشٙ املار٠ ع٢ً تزصٜبات ع١ًُٝ .. نتب٘

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4)) ايجكاف١ اإلع٬َٝــ١   1212382

 Islamic Culture      ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

َع٢ٓ ايجـكاف١ يػـ١ً، ٚاصـط٬سًا، َفٗـّٛ ايجكافـ١ اإلعـ١َٝ٬، ٚع٬قتٗـا باملصـطًشات املكاصب١:ايزٜــٔ،         

ايعًـِ، ايفهـض، اؿطـــاص٠، املز١ْٝ ع٬ق١ ايجكاف١ اإلعـ١َٝ٬ بايجكافـات ا٭خـض٣: ايجكافـ١ اإلعـ١َٝ٬      

َصارص ايجـكاف١ اإلع١َٝ٬ َٝظات ايجـكاف١ اإلع١َٝ٬، ا٭عـػ   ٚايجكاف١ ايػضب١ٝ املعاصض٠: رصاع١ َكاص١ْ

  ايعكز١ٜ يًجكاف١ اإلع١َٝ٬، قطاٜا ثكاف١ٝ َعاصض٠.
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 (َعتُز٠ات عاع 4) أعايٝب ايبشح َٚصارص ايزصاعات اإلع١َٝ٬     1212391

 Methods of Research and Sources of  

Islamic Studies  

 ٜٛدز٫  :املتطًب ايغابل

ايتعضٜف با٭عـًٛب ٚاملـٓٗر، ايبشـح، غاٜتـ٘ فًغـفت٘، طضٜكتـ٘، إعـزار اـطـ١ ايبشجٝـ١:  ايبشـح عـٔ            

املٛضٛع، ايعكبات ٚاملؾه٬ت، ا٭ٖزاف َٚغٛغات ا٫ختٝاص، َٓٗذ١ٝ ايبشح، اؾٗٛر ايغـابك١، ٖٝهـٌ   

 املٛضٛع، املصارص ٚاملضادع . 

      ٚ اؿزٜجـ١ يف عًـِ ايتفغـري، ٚاؿـزٜح، ٚايفكــ٘     ايتعـض ف عًـ٢ َصـارص ايزصاعـات اإلعـ١َٝ٬ ايكزميـ١ 

ٚأصــٛي٘، ٚايتــاصٜذ، ٚاملعــادِ، ٚايطبكــات، ٚا٭رٜــإ، املٛعــٛعات اؿزٜــ١، َٛعــٛع١ ايفكــ٘ اإلعــ٬َٞ،  

َٛعٛع١ داَع ايفك٘، َٛعٛع١ ايكضإٓ ايهضِٜ، اؿزٜح ايٓبٟٛ ايؾضٜف، ايغري٠، ايبشـح عـٔ طضٜكـ١    

 ١ٝ، َضنظ املًو فٝصٌ يًبشٛخ ٚايزصاعاتا٫ْرتْت، ايتعضٜف مبٛاقع ا٫ْرتاْت ايبشج

 

 (َعتُز٠عاع١ ) *(4ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ) 1212411

 Qur’anic Recitation, and Intonation (3) 1212311 :املتطًب ايغابل 

تتٓــاٍٚ ٖــشٙ املــار٠ رصاعــ١ َــا ًٜــٞ : أسهــاّ ايتذٜٛــز: ٚتؾــٌُ: ايٛقــف ٚا٫بتــزا٤، تعضٜفُٗــا، ايبــز٤  

ــزٖا، ٖ ــ١ قٛاع ــ١    بايهًُ ــض ايهًُ ــ٢ آخ ــف عً ــاَٗا، ايٛق ــا أقغ ــٌ، تعضٜفٗ ــظ٠ ايٛص ــع، ُٖ ــظ٠ ايكط ُ

ايصشٝش١، أْٛاع٘، ايضّٚ، ا٫مشاّ، ايغهٕٛ احملض، ايٛقف ع٢ً سـضٚف ايعًـ١، ايٛقـف عًـ٢ ايتـا٤، تـا٤       

املصـشف، ايطـب ، ايـٓك ، ايؾـهٌ ايتذظ٥ـ١، ع٬َـات        ايتاْٝح، ايتا٤ املفتٛس١ ٚاملضبٛط١، اصط٬سات

عًـ٢ َـا ٜٓبػـٞ يًكـاص٨ إٔ ٜضاعٝـ٘،       تصٌ، تعضٜفُٗا، أُٖٝتٗـا، أقغـاَُٗا، تٓبٝٗـا   ايٛقف، ايٛصٌ ٚايف

 ايت٠ٚ٬ ٚتؾٌُ ت٠ٚ٬ اٯٜات َٔ بزا١ٜ اؾظ٤ ايغابع عؾض ست٢ ْٗا١ٜ اؾظ٤ ايضابع ٚايعؾضٕٚ.

اؿفــغ: حيفــغ ايطايــب دــظأٜٔ  َــٔ ايكــضإٓ ايهــضِٜ ُٖٚــا: اؾــظ٤ اـــاَػ ٚايعؾــضٕٚ ٚايغــارؼ   *

 .(2)يًطايب إٔ ٜغذٌ املار٠ إ٫ إسا ادتاط بٓذاح َار٠ ايت٠ٚ٬ ٚايتذٜٛز ٚايعؾضٕٚ.)٫ جيٛط 

 ٫ تعارٍ

 

                                                                                                                              

 (َعتُز٠ات عاع 4) (3ايتفغري ) 1212423

 Qur'an Interpretation (2) 1212226 :املتطًب ايغابل 

تفغـري عـٛص٠ ايٓـٛص، َٚعضفـ١ ٚسـزتٗا املٛضـٛع١ٝ، ٚفطـا٥ًٗا ٚقاٚصٖـا          رصاعـ١ تؾٌُ ٖشٙ املار٠ عًـ٢  

ايض٥ٝغ١ٝ ٚتبٝني املٓاعبات بني ايغٛص٠ َٚا ٜكزَٗا ٚاملٓاعبات بني اٯٜـات ايكضآْٝـ١ يف ايغـٛص٠ ٚايٛاسـز٠     

ـ  بني أبعارٖـا ايتؾـضٜع١ٝ، ٚأعـضاص ْعـِ ايغـٛص٠، َٚـا فٝٗـا َـٔ َعـاْٞ          ٚتفغري ايغٛص٠ تفغريًا ؼًًًٝٝا ٜ

اهلزا١ٜ اإلعذاط، َٚٓاعب١ سنض آٜـ١ ايٓـٛص ٚع٬قتٗـا مبٛضـٛع ايغـٛص٠ ٚاٯٜـات ايهْٛٝـ١ يف ايغـٛص٠         

َٚٓاعب١ سنض املٓـافكني يف ايغـٛص٠ ٚاٯراب ا٫دتُاعٝـ١ يف ايغـٛص٠، ٚبٝـإ َـٓٗر ايغـٛص٠ يف تاعـٝػ         

١ ٚاؿٝا٤، ٚبٝـإ سارثـ١ اإلفــو، ٚرصاعـتٗا يف ضـ٤ٛ ٚاقـع اجملتُعـات اإلعـ١َٝ٬         قٛاعز ايعف١ ٚايفطًٝ

املعاصض٠، ٚأبعار ٖشٙ اؿارث١ ايز١ٜٝٓ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚرٚص املٓافكني يف بح أعباب ايفتٓـ١ يف  

 اجملتُع اإلع٬َٞ.  

 ايكضا٠٤ ايٓص١ٝ : آ١ٜ ايٓٛص َٔ تفغري ايضاطٟ .

  يٓٛص َٔ نتاب ايتفغري املٓري يًزنتٛص ٖٚب١ ايظسًٝٞ .املكضص٠ : تفغري عٛص٠ ا

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) تفغري آٜات ا٭سهاّ                             1212424

 Interpretation of the Qur’an Legislation 

Verses   

 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل

أسهـاّ  هـاّ يف املٛضـٛعات اٯتٝـ١:    َٔ نتـب تفغـري آٜـات ا٭س    ايهضمي١اٯٜات ايكضآْٝـ١  تزصؼ

اؿزٚر، سز  ايظْا، سز ايؾضب، سز  ايكشف ٚايًعإ، سز  ايضر ٠، أسهاّ ايكصاص ٚايتعظٜض، ايكتٌ ايعُـز  

  ٚايكتٌ اـطا.  أسهاّ ايتُاثٌٝ ٚايصٛص ٚايػٓا٤ ٚاملٛعٝك٢، أسهاّ ايبٝٛع، سهـِ ايضبـا.
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 (َعتُز٠ات عاع 4)     أصٍٛ اؿزٜح                         212434

 The Foundations of Hadith                ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 
 

تطبٝكات ع١ًُٝ ع٢ً اؿزٜح ايصشٝح ٚؽضٚط٘، ٚاؿزٜح اؿغٔ ٚأْٛاع٘ ٚإؽهاي١ٝ تعضٜف٘، ٚبٝإ 

ٚرصاعـ١ اؿـزٜح    أْٛاع ايطعٝف ٚأعباب٘:  املٓهض، ايؾاس، املطـطضب، املـزيػ، املضعـٌ، املعًـل، املعطـٌ.      

املعٌ، ٚأعباب املعٌ، ٚٚعا٥ٌ ايهؾف عٓٗا، ٚبٝإ أْٛاع اؿـزٜح املتعًكـ١ بفكـ٘ اؿـزٜح نُدتًـف      

  اؿزٜح ٚمٛٙ .

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) (3اؿزٜح ) 1212435

 Hadith Prophets (2) 1212234 :املتطًب ايغابل 

ـ    ايٓبٜٛـ١ مج١ً َـٔ ا٭سارٜـح    رصاع١ ٛع ٚاسـز، يف نتـب ؽـضٚح اؿـزٜح     ايؾـضٜف١ املتعًكـ١ مبٛض

َٛضٛعات ٖشٙ املار٠ بايعكٝز٠ ٚا٭خ٬م، ٖٚـٞ : اإلهلٝـات، ايٓبـٛات، ايٝـّٛ      ٚامصضتمبشاٖبٗا املدتًف١ 

ٞ ايتٛب١ ٚا٫عتػفاص، ايصرب، املبارص٠ إىل اـريات، اجملاٖـز٠، ا٭َـض باملعــضٚف     اٯخض، عـٔ املٓهـض،    ٚايٓٗــ

ايٓاؼ، صعاٜـ١ ايٝتـِٝ ٚاملغـهني     بني اإلص٬ح املغًُني،ععِٝ سضَات ؼضِٜ ايعًِ ٚا٭َض بضر املعامل، ت

ايٓفك١ ع٢ً ايعٝـاٍ ٚصعاٜـ١ ا٭٫ٚر، سـل اؾـاص، بـض       اَضأتـ٘،ٚا٭ص١ًَ، ايٛص١ٝ بايٓغا٤، سـل ايظٚز ع٢ً 

ايعًُا٤ ٚايهباص ٚأٌٖ ايفطٌ، اؿب يف اهلل ٚايبػض يف اهلل، اــٛف َـٔ    تٛقريايٛايزٜٔ، ص١ً ا٭صساّ، 

اإلَـاص٠   ع٪اٍايكٓاع١ ٚايتعفف، ايتٛاضع، اؿًِ ٚا٭ْا٠، ايػطب إسا اْتٗهت سضَات ايؾضع،  ايضدا٤،، اهلل

املٝـت، ايغــفض، فطـٌ قـضا٠٤      تًكنيٚايكطـا٤، ا٫عتداص٠ ٚاملؾاٚص٠، آراب اجملًػ، ايض٩ٜا، ايزعا٤ يًُضٜض، 

٤، آفات ايًغإ ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ، ايٓعـض  ايعًِ، ايزعا ٚايؾٗار٠،ايًٌٝ، اؾٗار  ّايكـضإٓ، فطٌ ايصًٛات، قٝا

بايٓغـا٤ ٚبايعهػ، إتٝإ ايهٗـإ ٚاملـٓذُني، ايتصـٜٛض، ؼـضِٜ ايفشـؿ       ايضداٍإىل ا٭دٓب١ٝ، تؾب٘ 

  . ايؾفاع١ٜا نافض،  ملغًِٚايكٍٛ 

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) َٓاٖر احملزثني 1212436

 Methodology of Hadith Narrators            1212434 :ايغابلاملتطًب 

ايتعضٜف مبٓاٖر احملزثني ٚنٝف١ٝ ايتعضف عًٝٗا، ٚفٛا٥ز رصاعتٗا، ٚتتبـع املضاسـٌ ايتاصخيٝـ١ يتـزٜٚٔ     

اؿزٜح ايؾضٜف، ٚإبضاط إبزاع عًُـا٤ اؿـزٜح يف طـضم تصـٓٝف اؿـزٜح، ٚرصاعـ١ تفصـ١ًٝٝ ملٓـاٖر         

ِ يف صشٝش٘، ٚأبٛ راٚر نُجـاٍ  ايعًُا٤ يف نتبِٗ، اإلَاّ َايو يف املٛطا، ٚايبداصٟ يف صشٝش٘ َٚغً

عٔ نتب ايغٓٔ، ٚاإلَاّ أ ز يف َغٓزٙ، َع بٝإ ؽضٚط ا٭١ُ٥ يف نتبِٗ، ٚإدضا٤ رصاع١ َكاص١ْ َع 

  َٓٗر طٜز بٔ عًٞ يف َغٓزٙ، ٚايضبٝع بٔ سبٝب يف داَع٘، ٚايهًٝين يف أصٍٛ ايهايف .

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) رصاعات يف ا٭رٜـإ 1212447

 Studies in  Religions                 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ٚايفطض٠، ايزٜٔ ٚايفًغف١، ساد١ ايٓاؼ إىل ايزٜٔ، ٚظٝف١ ا٭رٜإ،  ايزٜٔيف ايًػ١ ٚا٫صط٬ح،  ايزٜٔ

ٝ       ا٭رٜإ؛أ١ُٖٝ رصاع١  ـ أِٖ ايـزٜاْات ايـيت ْؾـات يف ايكـاص٠ اهلٓزٜـ١: اهلٓزٚعـ١ٝ، اؾٝٓ ١، ايبٛسٜـ١،  ــ

ـ فزٜاْات اييت ْؾات يف ايصني: ايهٓفٛؽٝٛع١ٝ، ايتا١ٜٚ؛ أٖـِ رٜاْـ١ ْؾـات    أِٖ اي ايغٝد١ٝ؛ ـ ب ٞــ ٬ر ــ

ـ  ايؾـضم فاصؼ: ايظصراؽت١ٝ، أٖـِ رٜاْـ١ ْؾـات يف ايٝابـإ: رٜاْـ١ ؽـٓتٛ؛ أٖـِ رٜاْـات          ـ  : صعايـا٭ٚع ١ ــ

ـ َٔ ايزٜاْات ايغـابك١، نتبٗـا املكزعـ١،     رٜٔ، ايٝٗٛر١ٜ، املغٝش١ٝ، اإلع٬ّ، ْؾا٠ نٌ ـِإبضاٖٝ ِ ـأٖ

ـ       يـبعض عكا٥زٖا، َٛاقعٗا يف ايعامل، ْعضتٗـا   ـ ِ، سكـايكطـاٜا َجـٌ: ايهـٕٛ، ايفـضر، اجملتُـع ايكٝ ٛم ــ

  .إـــا٭رٜٛاص ــاإلْغإ، ايزميكضاط١ٝ، س
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 (َعتُز٠ات عاع 4) (3ايعكٝز٠ اإلع١َٝ٬ ) 1212448

 The Islamic Creed (Aqeedah) 2 1212346 :املتطًب ايغابل 

َٓاقؾ١ َٓهضٟ ايٓبٛات، ١َُٗ اإلْبا٤، إثبات ايٓبـ٠ٛ:  ايٓب٠ٛ،ايعكٌ اإلْغاْٞ ٚسادت٘ إىل ٖزٟ  ايٓبٛات،

َع٢ٓ املعذظ٠ ٚؽضٚطٗا، ايفضم بٝٓٗا ٚبٝــٔ ايهضاَـ١ ٚايغـشض ٚا٫عـتزصاز،      املعذظ٠،ارعا٤ ايٓب٠ٛ ٚإظٗاص 

ٓـ٘، َعذـظ٠ ايكـضإٓ    ع ايؾـبٗات ،ايٛسٞ: نٝفٝتـ٘، صر  ـزايضعٌ ايغابكني، َعذظات ايٓيب قُ َعذظات

ايعص١ُ، ايتبًٝؼ، ايفطا١ْ،   ؛ صفات ا٭ْبٝا٤:ـ٘ز أخض٣ عًـ٢ ْبٛتـٛاٖـايهضِٜ، ٚدٛٙ إعذاط ايكضإٓ، ؽ

  :ضــاٯخٛٙ؛ ايٝـّٛ ـ، أصٍٛ رعٛت٘، ٚادبٓا مـِ٘ ايٓب٠ٛ، ؽفاعتـخت ايٓكا٥ص،١ َٔ ـٛص٠، ايغ٬َـايشن

ـ ـايفهـض اؿطـاصات ايغـابك١،     تعضٜف٘، اؿاد١ إىل اإلميإ ب٘، ايٝـّٛ اٯخض يف اٯخـض يف اإلعـ٬ّ،    ّٛـٝ

ـ  ٚؽـضٚطٗا، سهِ اإلميإ ب٘، طضٜل ثبٛت٘؛ ا٭عُاٍ بـاـٛاتِٝ، ايتٛبـ١    ـ ـٛت، ايكـامل ـ ـب ٪اي٘، ايبعـح  ـض ٚع

ـ ّٛ ايكٝاَـا، َؾاٖز ٜـضاطٗـ١ ٚأؽـٚايٓؾٛص، ايغاع ـ   ١:ــ ـ ـايص ـ ـٛص، اؿؾ ضض ٚاؿغــاب، اؿـٛض،   ـض، ايع

ِ       أًُٖٗا؛١ ٚايٓاص ٚأٚصاف املٝظإ، ايصضاط، اؾٓ يف  ايكضإٓ ايهـضِٜ ٚايـٓيب قُـز صـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚعـً

  . ضاق١ٝــا٫عتؾايزصاعات 

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) ساضض ايعامل اإلع٬َٞ 1212482

 The Contomporary Islamic World      ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

يعـامل اإلعـ٬َٞ ٚا٭َـ١ اإلعـ١َٝ٬.  أُٖٝـ١ ايعـامل       َزخٌ تعضٜفٞ بايعامل اإلع٬َٞ ٚأُٖٝت٘:  َفّٗٛ ا

ــ١        ــاعِٗ ا٫دتُاعٝ ــاتِٗ، أٚض ــِٗ، يػ ــٛاطِٓٗ، أدٓاع ــامل:  َ ــًُٕٛ يف ايع ــٗا املغ ــ٬َٞ ٚخصا٥ص اإلع

ٚا٫قتصار١ٜ اْتؾـاص اإلعـ٬ّ يف ايعـامل مـٛ ْٗطـ١ ؽـا١ًَ يًعـامل اإلعـ٬َٞ عٓاصـض ايكـ٠ٛ يف ايعـامل            

يجضٚات َعٛقات ْٗط١ ايعامل اإلع٬َٞ: املعٛقـات ايــزاخ١ًٝ:  ايتدًـف،    اإلع٬َـٞ:  ايعكٝــز٠، املٛاقــع، ا

اؾٌٗ، املضض، ايفكض، ايزٜٕٛ، ايصضاعات ايزاخًٝـ١:  أعبابٗــا َٚعـــاٖضٖا، املعٛقـات اـاصدٝـ١:  ايػـظٚ      

ايجكايف، ايعغهضٟ، ٚا٫قتصارٟ، ٚعا٥ٌ ؼكٝل ْٗط١ ايعـامل اإلعـ٬َٞ ا٭قًٝـات املغـ١ًُ يف ايعـامل:       

قعٗا، رٚصٖا، َؾه٬تٗا، ٚسز٠ ا٭١َ اإلع١َٝ٬:  َكَٛاتٗا، َٚعٛقاتٗا.  عٓاصض ايٛسز٠ بني املغًُني، ٚا

  رٚص ايعضب يف ايٓٗط١ املعاصض٠ .

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) أعايٝب ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح 1212522

 The Methods of Elopuence in the Qur’an 

and Hadit  

 1212226 :املتطًب ايغابل

ــتفٗاّ،        ــز، أرٚات ا٫ع ــ١، أرٚات ايتٛنٝ ــ١ ٚايفعًٝ ــ١ ا٫اٝ ــاْٞ، اؾًُ ــِ املع ــح عً ــف مبباس ايتعضٜ

ٚأْٛاع٘،أرٚات ايٓزا٤ اؿشف ٚايشنض، ايتعضٜف ٚايتٓهري، ايكصـض ٚأقغـاَ٘، ايفصـٌ ٚايٛصـٌ، اإلجيـاط      

صناْٗــا، عًــِ  ٚاإلطٓــاب، ايتؾــبٝ٘ ٚأقغــاَ٘، اجملــاط ٚأْٛاعــ٘، ا٫عــتعاص٠ ٚأقغــاَٗا، ايهٓاٜــ١ ٚأ       

  ايبزٜع،احملغٓات ايبزٜع١ٝ، احملغٓات ايًفع١ٝ، ايب٬غ١ ايٓب١ٜٛ، ٚدٛاَع ايهًِ يف اؿزٜح ايٓبٟٛ .

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) إعذــاط ايـكـضإٓ 1212526

 Miraculous Nature of the Qur’an   1212228 :املتطًب ايغابل 

يكضآْـٞ، اإلعذـاط ايبٝـاْٞ:  َعٓـاٙ، أُٖٝتـ٘، ايهتـب       تعضٜف اإلعذاط يػ١ً ٚاصط٬سًا، أٚدـ٘ اإلعذـاط ا  

امل٪يف١ فٝ٘، ٚمناسز َٓـ٘.  ا٭عذـاط ايتؾـضٜعٞ:  َعٓـاٙ، أُٖٝتـ٘، ٚايهتـب امل٪يفـ١ فٝـ٘، ٚمنـاسز َٓـ٘.           

ا٭عذاط باإلخباص بايػٝب:  ٚمناسز َٓ٘.  ايكٍٛ بايصضف١، اإلعذاط ايعًُٞ:  َعٓاٙ، ٚايهتب املــ٪يف١ فٝـ٘،   

عذاط ايتاثريٟ:  َعٓاٙ، ٚمناسز َٓ٘، ايٛسز٠ ايبٓا١ٝ٥ يف ايكضإٓ، َٓٗذ١ٝ ايكضإٓ، ايتـٛاطٕ،  ٚمناسز َٓ٘.  ا٭

  اهل١ُٓٝ ٚايتصزٜل، عامل١ٝ خطاب١ ٚمشٛيٝت٘ .
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 (َعتُز٠ات عاع 4) ايتفغري املٛضٛعــــٞ                             1212529

 Thematic Tafsir (Qur’anic Interpretation)  ٫ ٜٛدز :ملتطًب ايغابلا 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠: َفّٗٛ ايتفغري املٛضـٛعٞ ْٚؾـات٘ ٚايفـضم بٝٓـ٘ ٚبـني ايتفغـري ايتشًًٝـٞ.  ٚايتفغـري         

اإلمجايٞ.  أقغاّ ايتفغري املٛضٛعٞ، ْؾا٠ ايكٍٛ بايٛسـز٠ املٛضٛعٝـ١ يف ايكضإٓ، ْؾا٠ ايكـٍٛ بايٛسـز٠   

فغري املٛضٛعٞ ٚأَجًــ١ عًـ٢ نـٌ ْـٛع، َـٓٗر رصاعـ١       املٛضٛع١ٝ يف ايغٛص٠، اؾٗٛر اؿزٜج١ يف ايت

ايٛسز٠ املٛضٛع١ٝ يف ايكضإٓ، َٚٓٗر رصاعـ١ ايٛسـز٠ املٛضـٛع١ٝ يف ايغـٛص٠، منـاسز تطبٝكٝـ١: خيتـاص        

 َٛضٛعات قضآ١ْٝ ٜٚزصعٗا رصاع١ َٛضٛع١ٝ َٓٗذ١ٝ . 

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) أسارٜـح ا٭سهــاّ 1212533

 Legal Traditions of the Prophet ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

رصاع١ مج١ً َـٔ ا٭سارٜـح ايٓبٜٛـ١ ايؾـضٜف١ املتعًكـ١ مبٛضـٛع ٚاسـز، يف نتـب ؽـضٚح اؿـزٜح           

مبشاٖبٗا املدتًف١، ٚامصضت َٛضٛعات ٖشٙ املار٠ با٭سهاّ ايع١ًُٝ يبٝإ طضٜكـ١ اعـتٓباط ايفكٗـا٤    

ـ    اٙ، ايٛضـ٤ٛ، ايتـُِٝ، ايصـ٠٬، صـ٠٬     اؿهِ ايؾضعٞ َٔ اؿزٜح ايؾضٜف، ٖٚشٙ املٛضـٛعات ٖـٞ:  املٝ

اؾُاع١، ايظنا٠، طنا اؿًٞ، ايصٝاّ، اؿر، ايبٝعتإ يف بٝع١، ايٓذؿ، ا٫ستهاص، ايتغعري، ايغـًِ،  

ايضٖٔ، ايكضض، ايتفًٝػ ٚاؿذض، ا٭خش بػري طٝبـ١ ايـٓفػ، ايؾـضن١، ايٛنايـ١، ا٭َاْـ١، ٚاـٝاْـ١،       

ض، إسٝـا٤ املـٛات، ايٓـاؼ ؽـضنا٤ يف ث٬ثـ١، اصخ املغـًِ       ايػصب، طصاع١ ا٭صض بػري إسٕ صـاسبٗا، ايكـضا  

ايهافض ٚبايعهػ، ايٓهاح، املٗض، ايٛيٞ يف ايٓهاح، املتع١، ايط٬م، صفـع ايكًـِ عـٔ ث٬ثـ١، ايتشًٝـٌ،      

ا٫سزار، ايضضاع، قتٌ اؾُاع١ بايٛاسز، تطُني املتطبب، اؾٗار، رفع اؿـزٚر، سـز ايغـضق١، ايتـزاٟٚ     

 ضؽ٠ٛ . باحملضَات، ايكطا٤، اي

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) اؿزٜح املٛضٛعٞ 1212536

 Thematic Hadith ٜٛدز ٫  :املتطًب ايغابل 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطايب باؿزٜح املٛضٛعٞ َـٔ سٝـح:  تعضٜفـ٘ ْٚؾـات٘ ٚايتصـٓٝف عًـ٢       

، ٚايؾضٚط ايٛادـب تٛافضٖـا   املٛضٛعات، ٚايبٝإ ملا قاّ ب٘ ايعًُا٤ َٔ ايزصاعات املٛضٛع١ٝ قزميًا، ٚسزٜجًا

فني ٜؾتػٌ بٗشا ايفٔ، نشيو املكاص١ْ بني املٓٗر ايكزِٜ ٚاملٓٗر اؿزٜح يف رصاع١ اؿزٜح املٛضـٛعٞ،  

ثِ ايكٝاّ بايزصاع١ ايتطبٝك١ٝ يهتـب ٚأبـٛاب َـٔ بعـض املصـارص املصـٓف١ عًـ٢ ا٭بـٛاب ٚاملٛضـٛعات،          

اصض٠ ظُـع ا٭سارٜـح ٚتصـٓٝفٗا ٚرصاعـتٗا َـٔ      ٚايكٝاّ بعز سيو بزصاع١ أسارٜح بعض املٛضٛعات املع

أدٌ ايٛصٍٛ إىل املعاْٞ ٚايتٛدٝٗات ٚا٭سهاّ اييت تؾتٌُ عًٝٗا يف َعاؾ١ ٖشٙ املٛضٛعات، َٚعضف١ 

َٚٓٗذ٘ يف سيو.  نُا تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜـف ايطايـب بطضا٥ـل ايبشـح يف اؿـزٜح       أعًٛب ايٓيب

 .سارٜح اييت ٜغتؾٗز بٗا يف ٖشا ايفٔاملٛضٛعٞ، نُا تٗزف إىل َعضف١ ساٍ ا٭

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) ايعكز١ٜ املشاٖب 1212537

 The Islamic Sects               ٫ ٜٛدز  :املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١ املشاٖب ايعكز١ٜ اإلع١َٝ٬ املعاصض٠، ٖٚٞ:  ايؾٝع١ اإلَا١َٝ، ْؾـاتٗا عكا٥ـزٖا   

ٝع١ ايظٜز١ٜ:  ْؾاتٗا، عكا٥ـزٖا، ٚأبـضط أفهاصٖـا، ايؾـٝع١ اإلااعًٝٝـ١:  ْؾـاتٗا       ٚأبضط أفهاصٖا، ايؾ

ٚعكا٥زٖا، ٚأبضط أفهاصٖا.  ايزصط١ٜ:  ْؾـاتٗا، ٚأبـضط أفهاصٖـا.  ايكارٜاْٝـ١:  ْؾـاتٗا، ٚأبـضط أفهاصٖـا،        

  . ايبٗا١ٝ٥:  ْؾاتٗا، ٚأبضط أفهاصٖا.  بٝإ ايكٛاعِ املؾرتن١ بني املشاٖب ايعكز١ٜ اإلع١َٝ٬
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 (َعتُز٠ات عاع 4) *أصٍٛ ايزع٠ٛ ٚاـطاب١ ٚايتزصٜػ  1212542

 The Principles of the Misssionary, work 

oratory and Teaching                                    

 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ثـِ   –ا َٚٓاٖذٗـا ٚأعـايٝبٗا   أصـٛهل  –تكّٛ ٖشٙ املار٠ ع٢ً تعضٜف ايطايب باصنإ ايزع٠ٛ ٖٚـٞ ايـزع٠ٛ   

ايتعضٜف بايزاعٞ ٚآراب٘ ٚصفات٘.  ثِ ايتعضٜف باملزعٛ ٚأصٓاف املزعٜٛٔ. ثِ تعضٜـف ايطايـب باـطبـ١    

ثِ تعضٜف ايطايب باعـايٝب ايتـزصٜػ ٚؼزٜـز َٛضـٛع      –ٚؽضٚطٗا ٚأصناْٗا ٚصفات اـطٝب ايٓادح 

٥ٌ اؿـزٜح يف ايـزع٠ٛ يف ؽـبه١    ايزصؼ ٚؽـضٚط ٚآراب ايـزصؼ ايٓـادح ٚاطـ٬ع ايطايـب عًـ٢ ايٛعـا       

  تؾتٌُ ٖشٙ املار٠ ع٢ً تزصٜبات ع١ًُٝ .طب، ا٫ْرتْت ٚغريٖا ثِ ايتطبٝل ايعًُٞ يف إيكا٤ ايزصٚؼ ٚاـ

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) ايتصـــٛف 1212549

 Mysticism ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

 ْ ؾـا٠ ايتصـٛف اإلعـ٬َٞ: ايعٛاَـٌ     ايتصٛف يػ١ً، تعضٜف ايتصٛف بعا١َ ٚايتصٛف اإلع٬َٞ غاصـ١، 

ايزاخ١ًٝ، ايعٛاٌَ اـاصد١ٝ، َضاسٌ تطٛص ايتصٛف اإلعـ٬َٞ:  َضسًـ١ ايبـشٚص ا٭ٚىل، َضسًـ١ ايظٖـز      

مبزاصؼ ايظٖز ٚأبضط أع٬َٗا، َضس١ً ايٓطر ٚا٫ػاٖات ايض٥ٝغ١ فٝٗـا ٚأبـضط أع٬َٗـا، َضسًـ١ اإلصـ٬ح      

   ٞ ٚأبـضط أع٬َٗـا، َضسًـ١ ايطـضم ايصـٛف١ٝ ٚأبضطٖـا:         ٚايتٓعِٝ ٚأبضط أع٬َٗا، َضسًـ١ ايتصـٛف ايفًغـف

َؾه٬ت يف ايتصٛف اإلع٬َٞ، املعضف١ ايصـٛف١ٝ )ايًزْٝـ١(، اؿكٝكـ١ ٚايؾـضٜع١، ايضَـظ ٚايتاٜٚـٌ،       

  عًبٝات ايتصٛف ٚإجيابٝات٘، ايزٚص اؿطاصٟ يًتصٛف اإلع٬َٞ .

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) عًـــِ ا٭خــ٬م 1212546

 Ethics Science                 ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ـًُكٝـ١؛  عًـِ ا٭خـ٬م:  َٛضـٛع٘، صـًت٘         ـًُكـٞ:  ا٭سهـاّ ا ـًُل يػ١ً ٚاصط٬سًا؛  ايفعٌ ا َع٢ٓ ا

بهٌ َٔ ايزٜٔ ٚايكإْٛ ٚايفًغف١، ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، أ١ُٖٝ عًـِ ا٭خـ٬م؛  أْـٛاع ا٭خـ٬م:  ا٭خـ٬م      

١ٝ عٓـز ايػـضبٝني ٚاملغـًُني؛  ا٭خـ٬م ايزٜٓٝـ١ َٚجاهلـا، ا٭خـ٬م        ايطبٝع١ٝ َٚجاهلا، ا٭خ٬م ايفًغف

ـًُكٞ:  َفَٗٛ٘، َٚصارصٙ ْٚعضٜات٘،  اإلع١َٝ٬؛  اـري:  املشاٖب يف ؼزٜز َفَٗٛ٘ َٚعاٜريٙ؛  اإليظاّ ا

ــ٬م      ــ٤ٛ ا٭خ ــا يف ض ــا ٚع٬دٗ ــا ٚأْٛاعٗ ــ١: َعاٖضٖ ــضاض ا٭خ٬قٝ ــإْٛ، ا٭َ ــ٬م ٚايك ــظا٤ يف ا٭خ اؾ

  . اإلع١َٝ٬

 

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) تٝاصات فهض١ٜ َعاصض٠ 1212581

       Modern Intellectual Trends ٫ ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ املكصٛر بايفهض ٚايتٝاصات ايفهض١ٜ املعاصـض٠، أبـضط خصـا٥ص املضسًـ١ املعاصـض٠ يف      

ايتٝاصات ايفهض١ٜ املعاصض٠ يف ايفهض ايػضبـٞ  ايعامل ايػضبٞ، ٚايعامل ايعضبٞ ٚاإلع٬َٞ، أبضط خصا٥ص 

املعاصض، ٚايفهض ايعضبٞ اإلع٬َٞ املعاصض، أبـضط تٝـاصات ايفهـض املعاصـض يف ايفهـض ايػضبـٞ املعاصـض:         

ايتٝاصات ايعًُا١ْٝ ْٚكزٖا، ايتٝاصات ايز١ٜٝٓ ْٚكزٖا، أبضط تٝـاصات ايفهـض ايعضبـٞ ٚاإلعـ٬َٞ املعاصـض:       

  ٝاص اإلص٬سٞ ْٚكزٙ، ايتٝاص ايعًُاْٞ ٚاؿزاثٞ ْٚكزٙ .ايتٝاص ايغًفٞ ْٚكزٙ، ايت

 

 (َعتُز٠ات عاع 4) اإلعــ٬ّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 1212582

 Islam and Contemporary Issues   ٫ ٜٛدز : املتطًب ايغابل 

يزميكضاطٝــ١.   سكٛم اإلْغإ يف اإلع٬ّ.  املضأ٠ يف اإلعـ٬ّ:  ْعـض٠ اإلعـ٬ّ ايعاَـ١ إىل املـضأ٠ اإلعـ٬ّ ٚا      

ايزميكضاط١ٝ: َفَٗٛٗا، ْؾاتٗا. ايؾٛص٣ يف اإلعــ٬ّ: َفَٗٛٗـا، َعاٖضٖـا.  عكـز ا٫دتُاعـات ايعاَـ١،       

تؾهٌٝ ا٭ســظاب ٚاؾُعٝات.  ضُاْات تطبٝل ايزميكضاطٝـ١ ٚايؾــٛص٣.  اإلعـ٬ّ ٚايعٛملـ١.  اإلعـ٬ّ     

اصبـ١ اإلعـ٬ّ يًُدـزصات.  اإلعـ٬ّ ٚأطَـ١      ٚايب١٦ٝ.  َٛقف اإلع٬ّ َٔ اإلصٖاب َٚٔ ايزفــاع املؾـضٚع .ق 

ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ ا٭َٔ املا٥ٞ ٚا٭َٔ ايػشا٥ٞ: أ١ُٖٝ املا٤ ٚايػشا٤: املٓٗاز اإلعـ٬َٞ يف ؼكٝكُٗـا،   

  اإلع٬ّ ٚاإلع٬ّ:  ايتعضٜف باملؾه١ً اإلع١َٝ٬، ٚأ١ُٖٝ اإلع٬ّ، اإلع٬ّ املطار ٚعبٌ ايتصزٟ ي٘ .

 


