
 1 

 

 

 جامعـة آل البيت

 كلية الشريعة

 

 الخطة الدراسية

 لدرجـة البكالوريـوس

 

 فـــي

 

 أصول الدين 

 

2014/2013 

 

12/01/2015 

 

 

 



 2 

 

 قسم أصول الدين

 كلية  الشريعة   

 جامعة آل البيت   

 
 صول الدينأ الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في

 

 البكالوريوس في أصول الدين  يــة( :اسم الدرجة )بالعرب

 B.A in  Islamic Foundation of Religionاسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 
 

 مكونات الخطة:  -أ 

 :اآلتي( ساعة معتمدة موزعة على النحو 132من ) .تتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في أصول الدين

 

الساعات  نوع المتطلــــب التسلسل

 عتمدةالم

 27 متطلبات الجامعة أواًل

 21 متطلبات الكليـة ثانيًا

 :اآلتيمتطلبات التخصص موزعة  على النحو  ثالثًا

 إجباريةمساقات  - أ

 مساقات اختيارية - ب

 

72 

9 

 3 ةحر متطلبات رابعًا

 132 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ب

 رمز الكلية:    -1

 الكليــــة الرمز

 كلية الشريعة 01

 

 

 :تخصصاتلرمـوز ا -2

 القسم الرمز

 أصول الدين 01

 الفقه وأصوله 02

 اإلمامة والوعظ واإلرشاد 03

 

 :لمساقاترموز ا -3

0-9 0-8 1-4 01 01 

                                                                  

 الكلية   التخصص   المستوى   المجال التسلسل
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 ساقاتزلة العشرات )المجال( في أرقام الممدلول من

 

 عنوان مجال التخصص رمـز المجال عنوان مجـال التخصص رمـز المجال ت

 الفقه 5 التالوة والتجويد 0 1

 السياسة الشرعية 6 القرآن وعلومه 1 2

 الثقافة اإلسالمية 7 الحديث النبوي الشريف وعلومه 2 3

 لبحثمناهج ا 8 العقيدة اإلسالمية   3 4

 - 9 أصول الفقه والقواعد 4 5

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل:27أوال: متطلبات الجامعة:  يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:18يخصص لها ) المتطلبات اإلجبارية: -أ 

رقم  ت

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 العلوم العسكرية * 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

امتحان النجاح في  3 )1(اللغة العربية  1301101 5

 المستوى

النجاح في امتحان  3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6

 المستوى

 

يعتبررر مسرراع العلرروم العسرركرية اختيرراري للطلبررة  يررر امردنيررين ويمكررنام دراسررة مسرراع اختيرراري مررن المسرراقات الترري      *

 تطرحاا الجامعة.

ة يختارها الطالب من خارج كليته على أن يكرون مسراع واحرد    ( ساعات معتمد9يخصص لاا ) المتطلبات االختيارية: -ب

 من كل مجال من المجاالت التالية:

 

 مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية: .1

رقم  ت

 المساق

المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق

 السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 1301101 3 (2) لغة العربيةال 1301102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

تاريخ الحضارة العربية  1303101 6

 اإلسالمية

3 - 

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة املمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(اللغة التركية 1304191 13
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 مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية: .2

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 0102153 2

 - 3 تنظيم امسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1(مبادئ إدارة امعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية و حقوع اإلنسان  0601436 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 9

 - 3 تربية امطفال في اإلسالم 1102220 10

التاريخ  هم فيآل البيت ودور 1303105 11

 اإلسالمي 

3 - 

 - 3 أخالقيات المانة من منظور إسالمي 1401100 12

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 13

 

 لوجيا والصحة ويضم المساقات التالية:مجال العلوم والتكنو .3

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم امرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات امولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفصل امول  مالحظة:

يسجل الطالب الذي يخفق في  أنالتقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على  2010/2011

 ( خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي:099أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكيًا ) النجاح في

 

 المساقات االستدراكية:

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اللغة العربية 1301099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 ماارات الحاسوب 0901099 3

 

م، يتوجب على طالب قسمي أصول الدين والفقه وأصوله التقدم المتحان 2010/2011اعتبارا من الفصل امولو

( خارج خطته 099يسجل الطالب الذي يخفق في هذا االمتحان مساقًا استدراكيًا ) أنعلى مستوى في التالوة والتجويد 

 والمساع هو الدراسية 

 المتطلب السابق دةالساعات المعتم ساقاسم الم ساقرقم الم

 - 1 التالوة والتجويد 0101099
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 ( ساعة معتمدة وتشمل المساقات اآلتية:21متطلبات الكلية يخصص لها: ) -ثانيًا

 ت
 سم المساقا رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 متطلب السابقال

 - 3 علوم القرآن الكريم 0101117 1

أسررراليب البحرررث ومصرررادر الدراسرررات    0101280 2

 إلسالميةا

3 - 

 - 3 الحديث أصول 0101323 3

 - 3 (1فقه العبادات)  0102152  4

 - 3 (  1فقه امحوال الشخصية ) 0102251 5

 أو النجاح في  0901099 3 اإلنسانيةللتخصصات  (2)حاسوب  0901132 6

 امتحان المستوى 

 - 3 (1) العربي النحو 1301110 7

 

 

 ( ساعة معتمدة  وتشمل :81لها  ساعة ) متطلبات التخصص يخصصثالثًا: 

 ( ساعة معتمدة، وتشمل المساقات  اآلتية :72) ويخصص لها:   اإلجباريةأ: المساقات 

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 أو النجاح في  0101099 1 ( 1التالوة والتجويد ) 0101100 1

 امتحان المستوى 

 - 3 القصص القرآني 0101114 2

 * - 3 ( 1التفسير ) 0101115 3

 * - 3 (1الحـديث ) 0101123 4

 - 3 السيرة النبوية 0101126 5

 0101100 1 ( 2التالوة والتجويد ) 0101200 6

 - 3 (1العقيدة اإلسالمية) 0101235 7

 0101323 3 تخريج الحديث وعلم الرجال 0101242 8

 0101200 1 ( 3جويد )التالوة والت 0101300 9

 * - 3 (2التفسير) 0101312 10

 - 3 تفسير آيات امحكام 0101313 11

 * - 3 (2الحــديـث)  0101324 12

 0101323 3 مناهج المحدثين 0101325 13

 - 3 دراسات في امديـان  0101336 14

 * - 3 ( 2العقيدة اإلسالمية ) 0101337 15

 0101115 3 في القرآن والحديثأساليب البيان  0101411 16

 0101117 3 إعـجـاز القــرآن 0101415 17

 - 3 التفسير الموضوعي 0101418 18

 - 3 الحديث الموضوعي 0101425 19

 - 3 المـذاهب العقديــة 0101426 20

 - 3 أصول الدعوة والخطابة والتدريس 0101431 21

 - 3 تيارات فكريـة معاصـرة 0101470 22

 - 3 المدخل لدراسة  الشريعة اإلسالمية 0102154 23

 - 3 (1أصول الفقـه )  0102242 24

 - 3 (1فقه المعامالت المالية ) 0102351 25

 - 3 (2فقه العبادات )  0102353 26

 

 (.110/2014/2015رقم )الدراسية  المتطلب السابق بقرار لجنة الخطة* تعديل 
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 ( ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات اآلـية 9المساقات االختيارية ويخصص لها: ) -ب

 

 

( ساعات معتمدة، يختارها الطالب من المساقات التي تقدمها كليات ومعاهد 3رابعًا: متطلبات حرة يخصص لها )

 الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 0101117 3 مناهج المفسريـن 0101113 1

 - 3 تطبيقات شرعية على الحاسوب 0101203 2

 - 3 علــم المنطــــق 0101236 3

 - 3 الرقائقالادي النبوي في امدب و 0101290 4

 - 3 دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية 0101291 5

 - 3 أحاديـث امحكـام 0101422 6

 - 3 التربية اإلسالمية وأساليب تدريساا 0101432 7

 - 3 علم امخــالع 0101435 8

 - 3 الـتصـــوف 0101438 9

 - 3 (2أصول الفقه ) 0102345 10

 - 3 ور والحظر واإلباحةفقه اإليمان والنذ 0102453 11

 - 3 المدخل إلى علم القانون 0201111 12
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 أصول الدين قسمالتي يقدمها  ساقاتالم

 

الساعات  المساقاسم  ساقرقم الم ت

 المعتمدة

 المتطلب السابق

النجاح  أو 0101099 1 ( 1التالوة والتجويد ) 0101100 1

 في امتحان المستوى

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 2

 0101117 3 مناهج المفسريـن 0101113 3

 - 3 القصص القرآني 0101114 4

 - 3 ( 1التفسير )  0101115 5

 - 3 المدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 6

 - 3 علوم القرآن الكريم 0101117 7

 - 3 (1الحـديث ) 0101123 8

 - 3 السيرة النبوية 0101126 9

 0101100 1 ( 2التالوة والتجويد ) 0101200 10

 - 3 (1العقيدة اإلسالمية)  0101235 11

 - 3 علــم المنطــــق 0101236 12

  3 يج الحديث وعلم الرجالتخر 0101242 13

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 14

 - 3 أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 0101280 15

 - 3 الادي النبوي في امدب والرقائق 0101290 16

 - 3 دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية 0101291 17

 0101200 1 ( 3التالوة والتجويد ) 0101300 18

 - 3 (2التفسير) 0101312 19

 - 3 تفسير آيات امحكام 0101313 20

 - 3 اصول الحديث 0101323 21

 - 3 (2الحــديـث ) 0101324 22

 0101323 3 مناهج المحدثين 0101325 23

 - 3 دراسات في امديـان  0101336 24

 - 3 ( 2العقيدة اإلسالمية ) 0101337 25

 - 3 سالميحاضر العالم اإل 0101371 26

 0101115 3 أساليب البيان في القرآن والحديث 0101411 27

 0101117 3 إعـجـاز القــرآن 0101415 28

 - 3 التفسير الموضوعي 0101418 29

 - 3 أحاديـث امحكـام 0101422 30

 - 3 الحديث الموضوعي 0101425 31

 - 3 المـذاهب العقديــة 0101426 32

 - 3 دعوة والخطابة والتدريسأصول ال 0101431 33

  3 علم امخــالع 0101435 34

 - 3 الـتصـــوف 0101438 35

 - 3 تيارات فكريـة معاصـرة 0101470 36

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 37
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  أصـــول الديــــن تخصصالخطــــة االسترشاديـــة لطلبة 

 ة األولـــىـــسنــال
 الفصل الثاني امول الفصل

 س.م ـساقم المــــــاسـ رقم المساق س.م ساقاسـم الم رقم المساق ت

 3 مدخل الى علوم القرآن والسنة 0101116 3 نظم إسالمية   0102100 1

 3 (1اللغة اإلنجليزية )  - 3 (1اللغة العربية ) 0301101 2

 3 يثأصول الحد 0101323 1 (1التالوة والتجويد ) 0101100 3

 3 السيرة النبوية 0101126 3 القصص القرآني 0101114 4

 3 1-فقه العبادات  0102151 3 علوم القرآن الكريم 0101117 5

 - - - 3 (1التفسير ) 0101115 6

 15 المجموع 16 المجموع

 

 السنة الثانيــــة
 الفصل الثاني الفصل امول

 س.م ـساقم المــــــسـا رقم المساق س.م ساقاسـم الم رقم المساق ت

 3 العلوم العسكرية 000101 3 التربية الوطنية 061100 1

 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 2

 3 1-الحديث  0101123 1 (2التالوة والتجويد ) 0101200 3

 3 مناهج المفسرين   0101113 3 (2الحاسوب ) 0901132 4

أسررررراليب البحرررررث ومصرررررادر   101280 3 1-عقيدة اإلسالمية ال 0101235 5

 الدراسات اإلسالمية

3 

 3 تفسير آيات امحكام   0101313 3 1-النحو العربي  1301110 6

 18 المجموع 16 المجموع

 

 السنة الثالثــــة
 الفصل الثاني الفصل امول

 س.م ـساقم المــــــاسـ رقم المساق س.م ساقاسـم الم رقم المساق ت

 3 تخريج الحديث وعلم الرجال  0101242 3 والقضايا المعاصرة اإلسالم 0101471 1

 3 (2العقيدة اإلسالمية ) 0101337 1 (3التالوة والتجويد ) 0101300 2

المررررردخل لدراسرررررة الشرررررريعة    0102154 3 مناهج المحدثين 0101322 3

 اإلسالمية

3 

 3 (1الت المالية )فقه المعام 0102351 3 2-الحديث  0101324 4

 3 1-أصول الفقه  0102242 3 1-فقه امحوال الشخصية  0102251 5

    3 2تفسير  0101312 6

 15 المجموع 16 المجموع

 

 السنة الـرابعــــة
 الفصل الثاني الفصل امول

 س.م ـساقم المــــــاسـ رقم المساق س.م ساقاسـم الم رقم المساق ت

 3 العقدية   المذاهب 0101426 3 يان في القرآن والحديثأساليب الب 0101411 1

 3 تيارات فكرية معاصرة 0101470 3 القرآن إعجاز 0101415 2

 3 علم امخالع 0101438 3 التفسير الموضوعي 0101418 3

 3 مادة حرة - 3 2-فقه العبادات  0102353 4

 3 مدياندراسات  في ا 0101336 3 أصول الدعوة والخطابة 0101431 5

 3 الموضوعي  الحديث 0101425 3 أحاديث امحكام 0101422 6

 15 المجموع 18 المجموع
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 وصف المساقات

 

 ساعة معتمدة ( 1) ( *1التالوة والتجويد ) (101100) 

Qur’anic Recitation, and Intonation  (1) ( أو 0101099المتطلببببببب السببببببابق )

 وىالنجاح في   امتحان المست

دراسـة أحكــام التجـــويد وتشمل: مقدمرة فري علرم التجويرد: تعريفره، موضروعه،  ايتره، حكرم تعلمره،           هذا المساعتنــاول ي

فضررل تالوترره وحفظرره، أحكررام االسررتعاةة والبسررملة، النررون السرراكنة والتنرروين:  تعريفامـررـا، أحكامامـررـا، النــررـون والمرريم        

نة وتعريفاا، المــد: تعــريفه، حـروفه، أقسامه، مراتبه، الرتالوة: وتشرتمل علرى ترالوة     المشددتان، تعريفاما، أحكاماما، الغ

 اآليات من بداية الجزء امول حتى نااية الجزء الثامـن.  

 الحفظ : يحفظ الطالب جزأين من القرآن الكريم وهما الجزء التاسع والعشرون والثالثون.             

 .مساق أخركافئ أي وال ي المساق ال يعادل هذا     * 

 
 ساعات معتمدة( 3)  اإلعجاز العملي للقرآن 0101110

 Scientific Miracles of the Qur’an المتطلب السابق: ال يوجد 

يادف هذا المسراع الرى ان يتعررف الطالرب مفاروم االعجراز العلمري فري القررآن الكرريم، كمرا تبررز هرذا المسراع القيمرة                

تضمنته آيات القرآن الكريم من اشارات علمية اثبتاا العلم الحرديث بواسرطة االجارزة والمختبررات     العلمية العظيمة لما 

والتجارب العليمة التي اكتسبت الحقيقة اليقينية  ير القابلة للشك. كما يتعررف الطالرب فري الوقرت نفسره مرن خرالل هرذا         

 مي.المساع الفرع بين التفسير العلمي والتأويل العلمي واالعجاز العل

 
 )ساعات معتمدة3)  مناهج المفسرين                             (101113) 

Methods of Interpreters of the Holy Qur’an                 (0101117)     المتطلب السابق    
:  المرناج امثرري،   يادف هذا المساع إلى أن يعرف الطالب مفاوم مناهج المفسرين، ويتعررفف علرى أبررز تلرك المنراهج      -

والمناج الكالمي، والمناج البياني واللغوي، والمناج العلمري، والمرناج الصروفي، والمرناج االجتمراعي اإلصرالحي.  وأن       

يقف الطالب على إيجابيات تلك المناهج وسلبياتاا في تعاملاا مع  القرآن الكرريم، وأن يردرا الطالرب خطرر اإلسررائيليات      

، وأن يتعرف الطالب على أهم شباات المستشررقين ونقضراا، وأن يردرا الطالرب المرناج اممثرل       في تفسير القرآن الكريم

 في تفسير القرآن الكريم ومعالمه. 

معنررى منرراهج المفسرررين، طرررع التفسررير:  تفسررير القرررآن بررالقرآن، وبالسررنة، وبررأقوال الصررحابة والتررابعين، واالجتارراد        -

بمكة والمدينة والعراع، الوضع فري التفسرير، أقسرام التفسرير:  التفسرير بالمرأثور         بالرأي، اإلسرائيليات، مدارس التفسير:

والتفسررير بررالراي وسررماتاما، وأهررم كتبامررا، تفسررير الفرررع اإلسررالمية:  أهررل السررنة والجماعررة، امشرراعرة، الماتريديررة،           

فسير الفقاراء، تفسرير النحراة والبال يرين،     المعتزلة، الزيدية، اإلثني عشرية، امباضية، تفسير الصوفية، تفسير الفالسفة، ت

 التفسير العلمي، التفسير الحديث، مع بيان نموةج من كتب التفسير لكل مناا شباات المستشرقين على تفسير القرآن.

 
 ساعات معتمدة( 3) القصص القرآني (0101114) 

Qur’anic Accounts                                 يوجد(المتطلب السابق )ال 

دراسرـة مفاروم القصرة فري القررآن ، وخصائصراا ، والفررع بينارا وبرين القصرة امدبيرة، ومقارنرة برين               يتناول هذا المسراع 

المناج القصصي في القرآن و المناج القصصي في التوراة )نماةج منه(، أهداف القصة القرآنية و اياتارا، مرناج دراسرة    

، قصرة   ، قصرة أصرحاب الجنرة، قصرة ابنري آدم      ، قصرة إبرراهيم   م القصة القرآنية، دراسة تطبيقيـة: قصرة آد 

 ، قصة أصحاب الفيل .، قصة ةي القرنين يونس 

 
 ساعات معتمدة( 3) (1)التفسير  (101115)

Qur’anic interpretation (1)                                    ( ال يوجدالمتطلب السابق) 

ائلاا، تراريخ نزولارا، مناسربتاا لمرا قبلارا، الوحردة الموضوعيرـة فيارا، الجاراد فري سربيل ا ،            سورة امنفال: أسماؤها، فضر 

صررفات المررنمنين حقررًا، النررداءات فرري السررورة وارتباطاررا بموضرروع السررورة، التوجياررات اإللايررة فرري السررورة فيمررا يخررص  

فرري تشررريع القتررـال، أسرراليب الكفررار فرري  الجارراد والقتررال، ةرراهرة النفرراع وأثرهررـا، وأسررلوب عالجاررا فرري السررورة، الترردرج 

 مواجاة المسلمين، سنن النصر والازيمة حديث القرآن عن السالم في السورة، فلسفة القتال في اإلسالم وأهدافه .

 (.10 – 1القراءات النصية : تفسير الطبري اآليـات )

 ضا.القراءة الذاتيـة  : تفسيـر سورة امنفال من تفسير المنار لمحمد رشيد ر
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 ساعات معتمدة( 3) مدخل إلى علوم القرآن والسنة (0101116)

Introduction to the Qur’an Sciences and Sunnah          )المتطلب السابق )ال يوجد 

مفاومره،   التعريف بالقرآن الكريم والسنة النبوية : القرآن الكريم وعالقته بالكتب اإللايرة السرابقة. إعجرـاز القررآن الكرريم:     

وجوه إعجازه، وأمثلة علرى كرل وجره.  علرم القصرص القرآنري.  التعريرف برالقراءات القرآنيرة وامحررف السربعة، ترجمرة             

القرآن الكريم أنواع الحديث من حيث القبرول، والررد واالتصرال واالنقطراع، وعردد الررواة، والقائرل.  الجارود الحديثرة فري           

 يان النبوي، مناجية التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية.العناية بالسنة النبوية الشريفة.  الب

  
 ساعات معتمدة( 3) علوم القرآن الكريـم (0101117)

Sceiences of the Holy Quran                        ال يوجد(  المتطلب السابق( 

لتعريرف بنرزول القررآن وتنجيمرة وأول مرا      التعريرف بعلروم القررآن ونشرأتاا وتطورهرا وموضروعاتاا، ا       يتناول هذا المساع

نزل وآخرر مرا نرزل، وداللرـة ةلرك، أسبرـاب النرزول، التعريرـف بعلرـم المناسبرـات، وأنواعارا.  التعريرف برالمكي والمردني،               

القرآن الكريم في الدراسات االستشراقية: جمع القرآن وترتيبه،موضوعاته، مصدره، قراءاته، تفسيره، القسرم فري القررآن    

م أنواعرره، وأهدافرره.  المثررل فرري القرررآن: مفاومرره، وأنواعرره، وأقسررامه، خطرراب القرررآن ورسررالته معنررى الخطرراب،         الكررري

 وخصائصه:  العالمية، اإلنسانية، الرحمة والوسطية والشمول والواقعية .

 
 ساعات معتمدة( 3) (1الحديث ) (0101123)

               Hadith Prophets (1) ( يوجد الالمتطلب السابق) 

دراسة نماةج من امحاديث النبوية الشريفة في مواضيع مختلفة، في كترب شرروح الحرديث بمرذاهباا المتعرددة، دراسرة            

تشتمل على بيان لطائف اإلسناد و ريب الحديث، والمعاني والفوائرد وامحكرام المسرتنبطة منره، وةكرر اآليرات وامحاديرث        

الحرديث المتعلقررة بكرل نمرروةج كرالتواتر والتصررحيف واإلدراج.  ويلرزم الطررالب      المعرززة، مررع بيران مباحررث علرم مصررطل    

 بحفظ جميع امحاديث الواردة في الخطة.

 
 ساعات معتمدة( 3) السيرة النبوية                           (0101126) 

The Prophets Biography          )المتطلب السابق )ال يوجد 

، حياته قبل البعثة.  بعثته في سن امربعين دعوتره فري الفتررة المكيرة، أبرـرز      هاصات بعثة محمـدالنبوة:  ضرورتاا، إر

امحداث في الفترة المكية، الاجررة:  مفاومارا ودالالتارا.   رزوات الرسرول:  أسرباباا ونتائجارا، أهرم امحرـداث السياسرية           

بيارود المدينرة، امبعراد العلميرة والمناجيرة لدراسرة        ول االقتصادية، واالجتماعية في الفتررة المدنيرة، أسرس عالقرة الرسر     

 بوصفه زوجًا ومربيًا وقائدًا، وعرض نماةج متنوعة من شمائله. أحداث السيرة النبوية، دراسة شخصية الرسول 

 
 ساعة معتمدة( 1) ( *  2التالوة والتجويد ) (0101200) 

            Qur’anic Recitation, and Intonation (2) ( 0101100المتطلب السابق ) 

دراسررة: أحكررام التجويررد: وتشررمل الحررروف معناهررا، أقسرراماا، مخارجاررا العامررة، مخررارج الحررروف      يتنرراول هررذا المسرراع  

التفصيلية، ألقاب الحروف، صرفات الحرروف امصرلية والعرضرية، الرـراء، تعريفارا، حراالت، تفخيمارا، وترقيقارا، الرالم،           

المات الساكنة، المتماثالن والمتجانسان، المتقاربان والمتباعدان.  الرتالوة: تشرتمل علرى ترالوة اآليرات      تعريفاا، أقساماا، ال

 من بداية الجزء التاسع وحتى نااية الجزء السادس عشر.  

*الحفظ: يحفظ الطالب جزائين من القرآن وهما الجزء السابع والعشرون والثامن والعشرون .)ال يجوز للطالب أن يسجل 

 ( (.1التالوة والتجويد ) مساعإال إةا اجتاز بنجاح  المساع

 ال يعادل هذا المساع وال يكافئ أي مساع أخر

 
 ساعات معتمدة( 3) (1العقيدة اإلسالمية ) (0101235)

The Islamic Creed (Aqeedah)(1)    )المتطلب السابق )ال يوجد 

ؤه، نشرأته، أهدافره، مرناج القررآن الكرريم والسرنة النبويرة فري عررض          علم الكالم، تعريفه، أقروال العلمراء فري حكمره، أسرما     

قضايا االعتقاد، مناهج المتكلمرين فري دراسرة العقيردة، موقرف المتكلمرين مرن خبرر الواحرد وحجيتره فري العقائرد  وجرود ا               

خالقرري، المصررادفة  تعررالى : أدلررة الوجررود : دليررل الفطرررة، الحرردوث، الوجوب،العنايررـة واالختررراع، الرردليل الوجررودي وام  

الصفات اإللاية : الصفات السلبية : القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانيرة ونفري الكمروم الخمسرة، أثرر      

عقيردة التوحيرد فري الحيراة  صرفات المعراني، تنرازع العلمراء فيارا، القردرة، واإلرادة، والكرالم، والسرمع، والبصرر، والعلرم،               

اء ا  الحسنى، رؤية ا  تعالى، القضاء والقـدر، التحسين والتقبي  العقليان، حقيقرة اإليمران والكفرر  التوحيرد     والحياة  أسم

 في الدراسات االستشراقية .
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 ساعات معتمدة( 3) علم المنطـــق   (0101236)

Logic Science                                                     السابق )ال يوجد( المتطلب 

معنى المنطق لغًة واصطالحًا، المنطق والتفكير واللغرة، المنطرق واالسرتدالل والحجرة، أهميرة علرم المنطرق، مباحرث علرم          

المنطق الرئيسة:  مبحث الحرد: مفاروم الحردف، وأنواعره، الكليرات الخمرس، التقابرل برين الحردود، عالقرات الحردود، المفاروم             

عرره وشرروطه، مبحررث القضرايا:  تعريرف القضررية وأنواعارا، االسررتغراع.  مبحرث االسررتدالل:       والماصردع، التعريرف وأنوا  

مفاــوم االسترـدالل وصرحته، وأنواعره: االسرتنباطي واالسرتقرائي والتمثيلري:  مبحرث المغالطرات: مفاومارا وأنواعارا مرع            

 اممثلة، علم الجدل والمناةرة:  مفاوماما، أداباما، أبرز أساليباما.

 
 ساعات معتمدة( 3) تخريج الحديث وعلم الرجال*    (0101242)

Verification of Hadith and Science of Hadith Narrators )المتطلب السابق )ال يوجد 

تعريف التخريج لغة واصطالحًا، نشأته، فوائده، أشار كتب التخريج، طرع التخريج: التخريج عن طريق معرفة الراوي 

ه، التخريج عن طريرق معرفرة أول لفرظ مرن مرتن الحرديث وأنرواع مصرنفاته، التخرريج عرن طريرق            امعلى وأنواع مصنفات

معرفة كلمة يقل دوراناا على املسن من كلمـات متن الحديث ومصنفاته، التخريج عرن طريرق معرفرة موضروع الحرديث      

اترـه  اسرـتخدام الحاسروب فري     وأنواع مصنفاترـه، التخرريج عرن طريرق النظرر فري حرال الحرديث متنرًا وسرندًا وأنرواع مصنف           

تخريج الحديث بوساطة الطرع الخمس المتقدمرة  الجررح والتعرديل مفاومره وشرروطه، علرـم الرجرال وأنرواع المصرنفات          

  فيه، طريقة دراسة اإلسناد والحكم على الحديث  مع التدريبات العملية على كيفية تخريج الحديث واستخدام كتبه .

 بات عملية .على تدري المساع يشتمل هذا

 
 ساعات معتمدة( 3) الثقافة اإلسالميــة   (0101271)

         Islamic Culture     )المتطلب السابق )ال يوجد 

معنررى الثررـقافة لغررًة، واصررطالحًا، مفارروم الثقافررة اإلسررالمية، وعالقتاررا بالمصررطلحات المقاربة:الديررـن، العلررـم، الفكررـر،           

قافررة اإلسررالمية بالثقافررات امخرررى: الثقافررة اإلسررالمية والثقافررة الغربيررة المعاصرررة: دراسررة  الحضــررـارة، المدنيررة عالقررة الث

 مقارنة مصادر الثـقافة اإلسالمية ميزات الثـقافة اإلسالمية، امسس العقدية للثقافة اإلسالمية، قضايا ثقافية معاصرة.

 
 عات معتمدة(سا 3) أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية     (0101280) 

 Methods of Research and Sources of  Islamic Studies              المتطلب السابق) ال يوجد( 

التعريررف بامسررلوب والمررناج، البحررث،  ايترره فلسررفته، طريقترره، إعررداد الخطررة البحثيررة:  البحررث عررن الموضرروع، العقبررات  

 ث، الجاود السابقة، هيكل الموضوع، المصادر والمراجع . والمشكالت، امهداف ومسو ات االختيار، مناجية البح

التعرررفف علررى مصررادر الدراسررات اإلسررالمية القديمررة والحديثررة فرري علررم التفسررير، والحررديث، والفقرره وأصرروله، والترراريخ،    

القررآن  والمعاجم، والطبقات، وامديان، الموسوعات الحديثة، موسوعة الفقه اإلسالمي،  موسروعة جرامع الفقره، موسروعة     

الكريم، الحديث النبوي الشريف، السيرة، البحث عن طريقة االنترنت، التعريرف بمواقرع االنترانرت البحثيرة، مركرز الملرك       

 فيصل للبحوث والدراسات.

 
 ساعات معتمدة( 3) الهدي النبوي في األدب والرقائق       (0101290)

                     The Prophetic uidace in the etiguette and softhearting لمتطلب السابق )ال يوجد(ا 

الرقرائق )وتردرس مرن كتراب الاردي        دراسة عشررين حرديثًا وحفظارا مرن صرحي  البخراري مرن كتراب         يتناول هذا المساع 

أحاديرث مخترارة مرن صرحي  مسرلم مرن الكترب التاليرة: اآلداب، املفرا، مرن امدب، الشرعر،              النبوي في الرقائق( ودراسرة 

بصرفة عامرة امخرالع اإلسرالمية ودورهرا فري بنراء شخصرية المسرلم: أخرالع             ر، والصرلة واآلداب، الزهرد، كمرا تتنراول    الب

 .المسلم مع ربه، ومع ةاته، ومع أسرته ومع ومجتمعه

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 
 )ساعة معتمدة( ( *  3التالوة والتجويد ) (0101300) 

 Qur’anic Recitation, and Intonation  (3)            ( 0101200المتطلب السابق ) 

دراسرة مرا يلري : أحكرام التجويرد: وتشرمل: الوقرف واالبترداء، تعريفامرا، البردء بالكلمرة قواعردها، همرزة               يتناول هذا المساع

القطع، همزة الوصل، تعريفاا أقساماا، الوقف على آخر الكلمة الصرحيحة، أنواعره، الرروم، االشرمام، السركون المحر ،       

المصرحف، الضرب ،    حروف العلة، الوقف على التاء، تاء التأنيرث، التراء المفتوحرة والمربوطرة، اصرطالحات      الوقف على

النق ، الشكل التجزئة، عالمات الوقف، الوصل والفصل، تعريفاما، أهميتاا، أقساماما، تنبياات على ما ينبغي للقارئ أن 

 ابع عشر حتى نااية الجزء الرابع والعشرون.يراعيه، التالوة وتشمل تالوة اآليات من بداية الجزء الس

*الحفررظ: يحفررظ الطالررب جررزأين  مررن القرررآن الكررريم وهمررا: الجررزء الخررامس والعشرررون والسررادس والعشرررون.)ال يجرروز   

 ( (.2التالوة والتجويد ) مساعإال إةا اجتاز بنجاح  المساعللطالب أن يسجل 

 ال يعادل هذا المساع وال يكافئ أي مساع أخر

 
 ساعات معتمدة( 3) (2)التفسير    (0101312)

                        Qur'an Interpretation (2) ( ال يوجدالمتطلب السابق) 

على دراسة تفسير سورة النور، ومعرفة وحردتاا الموضروعية، وفضرائلاا ومحاورهرا الرئيسرية وتبيرين        يشمل هذا المساع

سبات بين اآليات القرآنية في السورة والواحدة وتفسير السورة تفسيرًا تحليليًا يبين المناسبات بين السورة وما يقدماا والمنا

أبعادها التشريعية، وأسرار نظم السورة، وما فياا من معاني الاداية اإلعجاز، ومناسبة ةكر آية النور وعالقتاا بموضوع 

واآلداب االجتماعيرة فري السرورة، وبيران مررناج     السرورة واآليرات الكونيرة فري السرورة ومناسربة ةكرر المنرافقين فري السرورة           

السورة في تأسيس قواعد العفة والفضيلة والحياء، وبيان حادثة اإلفرـك، ودراسرتاا فري ضروء واقرع المجتمعرات اإلسرالمية        

المعاصرررة، وأبعرراد هررذه الحادثررة الدينيررة والسياسررية واالجتماعيررة، ودور المنررافقين فرري بررث أسررباب الفتنررة فرري المجتمررع           

 سالمي.   اإل

 القراءة النصية : آية النور من تفسير الرازي .

 المقررة : تفسير سورة النور من كتاب التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي .

 
 ساعات معتمدة( 3) تفسير آيات األحكام                             (0101313)

Interpretation of the Qur’an Legislation Verses  طلب السابق )ال يوجد(المت 

تردرس اآليررات القرآنيررـة الكريمررة مررن كتررب تفسررير آيررات امحكررام فرري الموضرروعات اآلتيررة: أحكررام الحرردود، حرردف الزنررا، حررد   

الشرب، حدف القذف واللعان، حدف الرردفة، أحكرام القصراا والتعزيرر، القترل العمرد والقترل الخطرأ.  أحكرام التماثيرل والصرور            

 أحكام البيوع، حكـم الربـا.والغناء والموسيقى، 

 
 ساعات معتمدة( 3) أصول الحديث                              (0101323)

The Foundations of Hadith               )المتطلب السابق  )ال يوجد 

ضررعيف تطبيقررات عمليررة علررى الحررديث الصررحي  وشررروطه، والحررديث الحسررن وأنواعرره وإشرركالية تعريفرره، وبيرران أنررواع ال 

وأسبابه:  المنكرر، الشراة، المضرطرب، المردلس، المرسرل، المعلرق، المعضرل.  ودراسرة الحرديث المعرل، وأسرباب المعرل،             

 ووسائل الكشف عناا، وبيان أنواع الحديث المتعلقة بفقه الحديث كمختلف الحديث ونحوه .

 
 ساعات معتمدة( 3)   (2)الحديث  (0101324) 

                                  Hadith Prophets (2)( ال يوجدالمتطلب السابق ) 

دراسررة جملررة مررن امحاديررث النبويررة الشررريفة المتعلقررة بموضرروع واحررد، فرري كتررب شررروح الحررديث بمررذاهباا المختلفررة             

وانحصرررت موضرروعات هررذه المررادة بالعقيرردة وامخررالع، وهرري : اإللايررات، النبرروات، اليرروم اآلخررر، التوبررة واالسررتغفار،      

الصبر، المبادرة إلى الخيرات، المجاهدة، اممر بالمعـروف والناـي عن المنكر، تحريم الظلم واممر برد المظالم، تعظيم 

حرمات المسلمين، اإلصالح بين الناس، رعاية اليتريم والمسركين وامرملرة، الوصرية بالنسراء، حرـق الرزوج علرى امرأترـه،          

لجار، بر الوالدين، صلة امرحام، توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، الحب فري  النفقة على العيال ورعاية اموالد، حق ا

ا  والبغ  في ا ، الخروف مرن ا ، الرجراء، القناعرة والتعفرف، التواضرع، الحلرم وامنراة، الغضرب إةا انتاكرت حرمرات            

دعاء للمرري ، تلقرين الميرت، السرـفر،     الشرع، سنال اإلمارة والقضـاء، االستخارة والمشاورة، آداب المجلس، الرؤيرا، الر  

فضل قراءة القـرآن، فضل الصلوات، قيام الليل، الجااد والشراادة، العلرم، الردعاء، آفرات اللسران والغيبرة والنميمرة، النظرر         

 إلى امجنبية، تشبه الرجال بالنسـاء وبالعكس، إتيان الكاان والمنجمين، التصوير، تحرريم الفحرو والقرول لمسرلم يرا كرافر،      

 الشفاعة .
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 ساعات معتمدة( 3) مناهج المحدثين (0101325)

Methodology of Hadith Narrators          (  0101323المتطلب السابق) 

التعريف بمناهج المحدثين وكيفيرة التعررف عليارا، وفوائرد دراسرتاا، وتتبرع المراحرل التاريخيرة لتردوين الحرديث الشرريف،            

لحرديث فري طررع تصرنيف الحرديث، ودراسرة تفصريلية لمنراهج العلمراء فري كتربام، اإلمرام مالرك فري               وإبراز إبرداع علمراء ا  

الموطأ، والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأبو داود كمثال عن كتب السنن، واإلمام أحمد فري مسرنده، مرع بيران     

والربيع بن حبيب فري جامعره، والكلينري    شروط امئمة في كتبام، وإجراء دراسة مقارنة مع مناج زيد بن علي في مسنده، 

 في أصول الكافي .

 
 ساعات معتمدة( 3) دراسات في األديـان (0101336) 

Studies in  Religions                               )المتطلب السابق )ال يوجد           

إلررى الرردين، وةيفررة امديرران، أهميررة دراسررة   الرردين فرري اللغررة واالصررطالح، الرردين والفطرررة، الرردين والفلسررفة، حاجررة النرراس 

امديان  أهم الديانات التي نشأت في القارة الاندية: الاندوسية، الجينيــة، البوةية، السريخية  أهرم الرديانات التري نشرأت فري       

: ديانرة شرنتو    الصين: الكنفوشيوسية، التاوية  أهم ديانة نشأت فــي بــالد فارس: الزرداشتية، أهم ديانة نشرأت فري اليابران   

، الياودية، المسيحية، اإلسالم، نشأة كل دين من الديانات السابقة، كتبارا  أهم ديانات الشرع اموسـ : رسالــة إبراهيـم

المقدسة، أهـم عقائدها، مواقعاا في العالم، نظرتاا لبع  القضايا مثل: الكرون، الفررد، المجتمرع القيرـم، حقـرـوع اإلنسران،       

 وار امديـــان.الديمقراطية، حــ

 
 ساعات معتمدة( 3) (2)العقيدة اإلسالمية  (0101337)

The Islamic Creed (Aqeedah) (2)       ( ال يوجدالمتطلب السابق )             

النبروات، العقرل اإلنسراني وحاجتره إلرى هرردي النبروة، مناقشرة منكرري النبروات، مامررة اإلنبراء، إثبرات النبرـوة: ادعراء النبرروة              

إةاار المعجزة، معنى المعجزة وشروطاا، الفرع بيناا وبيـن الكرامة والسحر واالستدراج، معجزات الرسل السرابقين،  و

،الوحي: كيفيته، رد الشباات عنه، معجزة القرآن الكريم، وجروه إعجراز القررآن، شـواهرـد أخررى      معجزات النبي محمـد

، الفطانرة، الذكرـورة، السالمرـة مرن النقرائص، خترـم النبروة، شفاعترـه          صفات امنبيراء:  العصرمة، التبلير ،    علـى نبوتـه

أصول دعوته، واجبنا نحـوه  اليـوم اآلخــر:  تعريفه، الحاجة إلى اإليمان به، اليـوم اآلخر فري فكرر الحضرارات السرابقة،     

شروطاا، المرـوت، القـبرـر وسرـناله،    الـيـوم اآلخر في اإلسالم، حكم اإليمان به، طريق ثبوته  امعمال بالخواتيم، التوبة و

البعث والنشور، الساعـة وأشـراطاـا، مشاهد يـوم القيامــة:  الصـور، الحشـر، العـرض والحسرـاب، الحروض، الميرزان،    

 الصراط، الجنة والنار وأوصاف أهلاما  القرآن الكريم والنبي محمد صلى ا  عليه وسلم في الدراسات االستشــراقية .

 
 ساعات معتمدة( 3) حاضر العالم اإلسالمي (0101371)

The Contomporary Islamic World            )المتطلب السابق )ال يوجد 

مدخل تعريفي بالعالم اإلسالمي وأهميته:  مفاوم العالم اإلسالمي واممة اإلسالمية.  أهميرة العرالم اإلسرالمي وخصائصراا     

سام، لغاتام، أوضاعام االجتماعية واالقتصادية انتشار اإلسالم في العالم نحو ناضة المسلمون في العالم:  مواطنام، أجنا

شاملة للعالم اإلسالمي عناصر القوة في العالم اإلسالمـي:  العقيــدة، المواقــع، الثروات معوقات ناضة العرالم اإلسرالمي:   

عات الداخليرـة:  أسبابارـا ومظـرـاهرها، المعوقرات     المعوقات الـداخلية:  التخلف، الجال، المررض، الفقرر، الرديون، الصررا    

الخارجية:  الغزو الثقافي، العسكري، واالقتصرادي، وسرائل تحقيرق ناضرة العرالم اإلسرالمي امقليرات المسرلمة فري العرالم:            

العررب فري   واقعاا، دورها، مشكالتاا، وحدة اممة اإلسالمية:  مقوماتاا، ومعوقاتاا.  عناصر الوحدة بين المسلمين، دور 

 الناضة المعاصرة .

 
 ساعات معتمدة( 3) أساليب البيان في القرآن والحديث (0101411)

The Methods of Elopuence in the Qur’an and Hadith  ( 0101115المتطلب السابق           ) 

اام، وأنواعره،أدوات النرداء الحرذف    التعريف بمباحث علم المعاني، الجملة االسمية والفعلية، أدوات التوكيد، أدوات االسرتف 

والذكر، التعريف والتنكير، القصر وأقسرامه، الفصرل والوصرل، اإليجراز واإلطنراب، التشربيه وأقسرامه، المجراز وأنواعره،          

االستعارة وأقساماا، الكناية وأركاناا، علم البديع،المحسنات البديعية، المحسنات اللفظيرة، البال رة النبويرة، وجوامرع الكلرم      

 الحديث النبوي . في
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 ساعات معتمدة( 3) إعجــاز الـقـرآن (0101415)

Miraculous Nature of the Qur’an  ( 0101117المتطلب السابق           ) 

تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحًا، أوجه اإلعجاز القرآني، اإلعجاز البيراني:  معنراه، أهميتره، الكترب المنلفرة فيره، ونمراةج        

امعجاز التشريعي:  معناه، أهميته، والكترب المنلفرة فيره، ونمراةج منره.  امعجراز باإلخبرار بالغيرب:  ونمراةج منره.             منـه. 

القول بالصرفة، اإلعجاز العلمي:  معنراه، والكترب المرـنلفة فيره، ونمراةج منره.  امعجراز الترأثيري:  معنراه، ونمراةج منره،            

 آن، التوازن، الايمنة والتصديق، عالمية خطابة وشموليته .الوحدة البنائية في القرآن، مناجية القر

 
 ساعات معتمدة( 3) التفسير الموضوعــــي                             (0101418) 

    Thematic Tafsir (Qur’anic Interpretation)  )المتطلب السابق )ال يوجد       

نشأته والفررع بينره وبرين التفسرير التحليلري.  والتفسرير اإلجمرالي.  أقسرام         : مفاوم التفسير الموضوعي ويتناول هذا المساع

التفسير الموضوعي، نشأة القول بالوحـدة الموضوعيـة في القرآن، نشأة القول بالوحدة الموضروعية فري السرورة، الجارود     

قرآن، ومناج دراسة الوحدة الحديثة في التفسير الموضوعي وأمثلـة على كل نوع، مناج دراسة الوحدة الموضوعية في ال

 الموضوعية في السورة، نماةج تطبيقية: يختار موضوعات قرآنية ويدرساا دراسة موضوعية مناجية .

 
 ساعات معتمدة( 3) أحاديـث األحكــام  (0101422)

                             Legal Traditions of the Prophet       )المتطلب السابق )ال يوجد 

اسررة جملررة مررن امحاديررث النبويررة الشررريفة المتعلقررة بموضرروع واحررد، فرري كتررب شررروح الحررديث بمررذاهباا المختلفررة،          در

وانحصرت موضوعات هذه المادة بامحكام العملية لبيران طريقرة اسرتنباط الفقاراء الحكرم الشررعي مرن الحرديث الشرريف،          

الجماعة، الزكراة، زكرا الحلري، الصريام، الحرج، البيعتران        وهذه الموضوعات هي:  المياه، الوضوء، التيمم، الصالة، صالة

فرري بيعررة، الررنجو، االحتكررار، التسررعير، السررلم، الرررهن، القرررض، التفلرريس والحجررر، امخررذ بغيررر طيبررة الررنفس، الشررركة،     

الوكالررة، اممانررة، والخيانررة، الغصررب، زراعررة امرض بغيررر إةن صرراحباا، القررراض، إحيرراء المرروات، النرراس شررركاء فرري   

ثالثة، ارث المسلم الكافر وبرالعكس، النكراح، المارر، الرولي فري النكراح، المتعرة، الطرالع، رفرع القلرم عرن ثالثرة، التحليرل،              

االحررداد، الرضرراع، قتررل الجماعررة بالواحررد، تضررمين المتطبررب، الجارراد، دفررع الحرردود، حررد السرررقة، التررداوي بالمحرمررات،   

 القضاء، الرشوة .

 
 ساعات معتمدة( 3) يالحديث الموضوع (0101425)

        Thematic Hadith             يوجد(   المتطلب السابق ) ال 

إلى تعريف الطالب بالحديث الموضروعي مرن حيرث:  تعريفره ونشرأته والتصرنيف علرى الموضروعات،          يادف هذا المساع

الواجرب توافرهرا فرين يشرتغل بارذا الفرن،       والبيان لما قام به العلماء مرن الدراسرات الموضروعية قرديمًا، وحرديثًا، والشرروط       

كرذلك المقارنرة برين المرناج القرديم والمرناج الحرديث فري دراسرة الحرديث الموضروعي، ثرم القيرام بالدراسرة التطبيقيرة لكترب                 

وأبواب من بع  المصادر المصنفة على امبواب والموضوعات، والقيام بعد ةلك بدراسرة أحاديرث بعر  الموضروعات     

محاديث وتصنيفاا ودراستاا من أجل الوصول إلرى المعراني والتوجيارات وامحكرام التري تشرتمل عليارا        المعاصرة بجمع ا

ومناجره فري ةلرك.  كمرا تاردف هرذه المرادة إلرى تعريرف الطالرب            في معالجرة هرذه الموضروعات، ومعرفرة أسرلوب النبري      

 .يستشاد باا في هذا الفن بطرائق البحث في الحديث الموضوعي، كما تادف إلى معرفة حال امحاديث التي

 
 ساعات معتمدة( 3) المذاهب العقدية (0101426)

The Islamic Sects                        )المتطلب السابق ) ال يوجد 

، نشأتاا عقائدها وأبررز أفكارهرا،   اإلمامةدراسة المذاهب العقدية اإلسالمية المعاصرة، وهي:  الشيعة  يتناول هذا المساع 

ة الزيديررة:  نشررأتاا، عقائرردها، وأبرررز أفكارهررا، الشرريعة اإلسررماعيلية:  نشررأتاا وعقائرردها، وأبرررز أفكارهررا.  الدرزيررة:   الشرريع

نشأتاا، وأبرز أفكارها.  القاديانية:  نشأتاا، وأبرز أفكارها، الباائية:  نشأتاا، وأبرز أفكارها.  بيان القواسم المشتركة بين 

 المذاهب العقدية اإلسالمية .

 
 ساعات معتمدة( 3) أصول الدعوة والخطابة والتدريس * (0101431)

The Principles of the Misssionary, work oratory and Teaching  )المتطلب السابق )ال يوجد 

                                                                          

ثرم التعريرف بالرداعي     –أصولاا ومناهجاا وأسراليباا   –بأركان الدعوة وهي الدعوة  على تعريف الطالب يقوم هذا المساع

وآدابرره وصررفاته.  ثررم التعريررف بالمرردعو وأصررناف المرردعوين. ثررم تعريررف الطالررب بالخطبررة وشررروطاا وأركاناررا وصررفات  

رس النراج  واطرالع   ثم تعريف الطالب بأساليب التدريس وتحديد موضروع الردرس وشرروط وآداب الرد     –الخطيب الناج  

 الطالب على الوسائل الحديث في الدعوة في شبكة االنترنت و يرها ثم التطبيق العملي في إلقاء الدروس والخطب .
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 ساعات معتمدة( 3) التصـــوف (0101438)

Mysticism                        )المتطلب السابق )ال يوجد 

لتصوف اإلسالمي بخاصة، نشأة التصوف اإلسالمي: العوامل الداخلية، العوامل التصوف لغًة، تعريف التصوف بعامة وا

الخارجيرة، مراحرل تطرور التصروف اإلسرالمي:  مرحلرة البررذور امولرى، مرحلرة الزهرد بمردارس الزهرد وأبررز أعالماررا،             

ا، مرحلرة التصروف   مرحلة النضج واالتجاهات الرئيسرة فيارا وأبررز أعالمارا، مرحلرة اإلصرالح والتنظريم وأبررز أعالمار         

الفلسررفي وأبرررز أعالماررا، مرحلررة الطرررع الصرروفية وأبرزهررا:  مشرركالت فرري التصرروف اإلسررالمي، المعرفررة الصرروفية           

 )اللدنية(، الحقيقة والشريعة، الرمز والتأويل، سلبيات التصوف وإيجابياته، الدور الحضاري للتصوف اإلسالمي .

 
 دة(ساعات معتم 3) علـــم األخــالق (0101435)

Ethics Science                 )المتطلب السابق )ال يوجد 

معنى الُخلق لغًة واصطالحًا   الفعل الُخلقي:  امحكام الُخلقية   علم امخالع:  موضوعه، صلته بكرل مرن الردين والقرانون     

مثالاررا، امخررالع الفلسررفية عنررد   والفلسررفة، القرريم امخالقيررة، أهميررة علررم امخررالع   أنررواع امخررالع:  امخررالع الطبيعيررة و     

الغررربيين والمسررلمين   امخررالع الدينيررة ومثالاررا، امخررالع اإلسررالمية   الخيررر:  المررذاهب فرري تحديررد مفاومرره ومعرراييره        

اإللزام الُخلقي:  مفاومه، ومصادره ونظرياته، الجزاء في امخرالع والقرانون، اممرراض امخالقيرة: مظاهرهرا وأنواعارا       

 ضوء امخالع اإلسالمية . وعالجاا في

 
 ساعات معتمدة( 3) تيارات فكرية معاصرة (0101470)   

      Modern Intellectual Trends             )المتطلب السابق )ال يوجد 

المقصود بالفكر والتيارات الفكرية المعاصرة، أبرز خصائص المرحلة المعاصررة فري العرالم الغربري،      يتناول هذا المساع

العرالم العربرري واإلسررالمي، أبرررز خصررائص التيررارات الفكريررة المعاصررة فرري الفكررر الغربرري المعاصررر، والفكررر العربرري   و

اإلسررالمي المعاصررر، أبرررز تيررارات الفكررر المعاصررر فرري الفكررر الغربرري المعاصررر:  التيررارات العلمانيررة ونقرردها، التيررارات   

ي المعاصرر:  التيرار السرلفي ونقرده، التيرار اإلصرالحي ونقرده، التيرار         الدينية ونقدها، أبرز تيارات الفكرر العربري واإلسرالم   

 العلماني والحداثي ونقده .

 
 ساعات معتمدة( 3) اإلســالم والقضايا المعاصرة (0101471)

Islam and Contemporary Issues   )المتطلب السابق )ال يوجد 

إلسرالم العامرة إلرى المررأة اإلسرالم والديمقراطيرـة.  الديمقراطيرة:        حقوع اإلنسان في اإلسالم.  المرأة في اإلسالم:  نظررة ا 

مفاوماا، نشأتاا. الشورى في اإلسرـالم: مفاومارا، مظاهرهرا.  عقرد االجتماعرات العامرة، تشركيل امحـرـزاب والجمعيرات.           

من اإلرهراب ومرن الدفـرـاع    ضمانات تطبيق الديمقراطيـة والشـورى.  اإلسالم والعولمة.  اإلسالم والبيئة.  موقف اإلسالم 

المشروع .محاربة اإلسالم للمخدرات.  اإلسالم وأزمة التعليم والبحث العلمي اممن المرائي واممرن الغرذائي: أهميرة المراء      

والغررذاء: المنارراج اإلسررالمي فرري تحقيقامررا، اإلسررالم واإلعررالم:  التعريررف بالمشرركلة اإلعالميررة، وأهميررة اإلعررالم، اإلعررالم   

 ل التصدي له .المضاد وسب

 

 

 

 


