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  )  ساعات معتمدة٣متطلب جامعة،        (    الثقافة اإلسالمية   ٠٤٠١١٠٠

ة      وم الثقاف صطلح ومفه كالية الم ة وإش وم الثقاف يل مفه ادة تأص ذه الم اول ه تتن
ة اإل         صادر الثقاف اول م ا تتن ة آم ات العالمي ين الثقاف ا ب المية وموقعه المية  اإلس س

اني             وروافدها ومنجزاتها وخصائصها،  وتتناول آذلك مجاالت الثقافة اإلسالمية اإليم
صراع   ذلك ال دعوى، وآ ـرفي  وال ي والمعــ سلوآي األخالق ي وال ادي والعمل والعب
ع     ه، وواق اليبه ومواجهت اهره وأس افي، مظ زو الثق ة والغ ديات الثقافي افي والتح الثق

اة     ي حي المية ف ة اإلس ـة      الثقاف ل  العولم ي ظ ة  ف ستقبل الثقاف وم وم سلمين الي الم
  .المعاصرة

  ) ساعات معتمدة٣(          علوم القرآن  ٠٤٠١١١١
ه من                  ة ب تشمل هذه المادة التعرف بالقرآن الكريم والكشف عن آافة الجوانب المتعلق
ه     ه ومكان رآن ومدت زول الق ة ن دني وآيفي ي والم زول والمك باب الن زول أس ث الن حي

ه،  و ه     وزمان ريم، ومحكم ران الك از الق ه،  وإعج ه وترجمت صحف  وآتابت م الم رس
ع     ديل، ورف ف والتب ن التحري المته م ه، وس سوخه، وحفظ خه ومن شابهه، وناس ومت

  .الشبه عنه، والقراءات  والقراء، واألصول التي يجب  مراعاتها في التفسير
  )ساعة معتمدة واحدة(    ) ساعات عملي٣  (١تالوة وحفظ  ٠٤٠١١١٢

وين          : من هذا المستوى مباحث   يتض ساآنه والتن ون ال ام الن االستعاذة والبسملة، واحك
ريم    ٢٣،٣٠والميم الساآنة والمدود ، والقلقلة، مع تالوة األجزاء من       رآن الك  من الق

رآن( ى آخر الق زأين )من سورة يس إل ظ الج ي ٢٩،٣٠،  وحف ق العمل ع التطبي ،  م
  .رس ومتابعتهلتالوة األجزاء المطلوبــة بإشراف المد

  )  ساعات معتمدة٣(          علوم الحديث   ٠٤٠١١٢١
ه،      : تتضمن هذه المادة آل مباحث علوم الحديث       ة الحديث وآتابت سنة، ورواي مكانة ال

ردود             ول والم وعلوم الرواة، وعلوم المتن، وعلوم السند، واختالف الروايات، والمقب
دهما      ديث أح وم الح ي عل ابين ف ن آت درس م ديث، وت ن الح ر  م ر معاص ديم واآلخ ق

  ).منهج النقد في علوم الحديث(وبخاصة آتاب 
  ) ساعات معتمدة٣(          أصول اإليمان  ٠٤٠١١٣٢

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بمجمل أصول اإليمان وأرآانه، وتتضمن دراسة 
مفهوم  علم أصول الدين ومرادفاته وتاريخ نشأته وتطوره وأهدافه وتقويمه 

سه، وخصائص العقيدة اإلسالمية  ومقوماتها ومنهج القران في ومصطلحات مدار
عرضها، آما تتناول تعريف العلم وأقسامه من تصور وتصديق واالستدالل والقياس 
بأنواعه وصوره، وطرق معرفة العقيدة باألدلة العقلية والسمعية، آما تتناول قضية 

 بوجود اهللا ووحدانيته، اإليمان، حقيقته ولوازمه ونواقضه، وتتناول أصل اإليمان
وأقسام التوحيد وأدلته  وبعض مظاهره، مع فكرة موجزة عن أصل اإليمان بالقضاء 

  .والقدر، آما تتناول اصل اإليمان بالغيب والمالئكة
  ) ساعات معتمدة٣(         السيرة النبوية   ٠٤٠١١٢٣

ه وسلم من          يالد  تحتوي هذه المادة دراسة آل أحداث سيرة الرسول صلى اهللا علي الم
ه        دروس، ومقارنت ر وال تنباط العب ة باس ة تحليلي ى دراس الرفيق األعل اق ب ى اللح إل
بالواقع المعاصر مع الترآيز على أسس بناء المجتمع المسلم وبيان خصائص السيرة     

  .النبوية ومناهج التأليف فيها القديمة والمعاصرة
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  )دة متعمدةساعة واح   (    ) ساعات عملي ٣( ٢تالوة وحفظ    ٠٤٠١٢١٣
ق،          : يتضمن المستوى دراسة مباحث        مخارج الحروف وصفاتها، والتفخيم والترقي

ريم  رآن الك ى من الق شرة األول زاء الع الوة األج ع ت ى آخر ( م من سورة الفاتحة إل
ريم     ٢٨،  ٢٧وحفظ  الجزأيـــن    ) سورة التوبة    رآن الك تالوة الق   مع التطبيق العملي ل

  .بإشراف المدرس ومتابعته
  ) ساعات معتمدة٣(           التفسير  ٠٤٠١٢١١

الى                    اب اهللا تع سير آت سير ومؤهالت المفسر وأدوات تف ادئ التف تتناول هذه المادة مب
نص         ردات ال سيرا لمف ين  تف شرين والثالث ع والع زأين التاس سير الج اول تف ا تتن آم

ا درسه الط          سير مع تطبيق م الب  القرآني وبيان حكمه وتوجيهاته من خالل آتب التف
سة عشر     ة لخم القراءة الذاتي ا ب ة فيه ا يكلف الطلب ه،  آم سير وأدوات وم التف من عل

  .جزءًا من تفسير القرآن الكريم تفسيرًا إجماليًا من أحد الكتب المعتمدة الموجزة
    

  ) ساعات معتمدة٣(    تخريج األحاديث ودراسة األسانيد   ٠٤٠١١٢٢
  )٠٤٠١١٢١(المتطلب السابق     

ذه ا اول ه داد  تتن ده ومناهجه وطرق إع اه وقواع ث معن ادة البحث العلمي من حي لم
ة تخريج            ذلك آيفي شمل آ البحث، آما تتناول طرق تحقيق المخطوطات ودراستها، وت
ة     ريج ودراس رق التخ ف ط ديث بمختل صنفات الح ن م تخراجه  م ي باس ديث النب الح

  .م الحاسوباألسانيد والحكم على الحديث النبوي وتطور طرق التخريج باستخدا
  ) ساعات معتمدة٣(        الحديث التحليلي  ٠٤٠١٢٢٢

ة                 ضاياها الحديثي تتناول هذه المادة دراسة تحليلية ألحاديث نبوية مختارة من حيث ق
  :سندا ومتنا وشرحا لمضامين الحديث من  الكتب التالية

ة         ): من شرحه فتح الباري   ( صحيح البخاري    - واب التالي ديثًا من األب : خمسة عشر ح
  .بدء الوحي، العلم، العمرة، وخبر اآلحاد

ووي      - واب         :  صحيح مسلم مع شرح الن ديثًا من أب اد،    : خمسة عشر ح ان، الجه األيم
سنن   ب ال ديثًا من آت افقين، عشرون  ح ة، وصفات المن اس، والزين ارة،  واللب واإلم

  .األربعة ومسند اإلمام أحمد
  .السابقة قراءة ذاتيةآما يكلف الطلبة بقراءة أبواب مختارة من الكتب     

  ) ساعات معتمدة٣(      )النبوات والسمعيات(عقيدة   ٠٤٠١٢٣١
اء وختم         : تتناول هذه المادة   دراسة مواضيع النبوة والوحي والمعجزة وعصمة األنبي

ر          ه وأث تهم ووظائف ة حقيق ان بالمالئك دة اإليم وة، وعقي ات النب سالك إثب وة وم النب
ريم      اإليمان بهم ، آما تشمل دراسة اإلي       مان بالكتب السماوية والترآيز على القران الك

ه    ر وأدلت وم اآلخ ة الي م دراس ن التحريف ث لم م ذي س د ال اب الوحي ه الكت ات ان . واثب
  .عالمات الساعة ومشاهد يوم القيامة، واألدلة على البعث ورد شبهات المنكرين

دة (    ) ساعات عملي٣   (٣/تالوة وحفظ  ٠٤٠١٣١٤ دة معتم اعة واح )س
  )٠٤٠١٢١٣) (٠٤٠١١١٢: (متطلب السابقال    

ة فروعه من            : يتضمن هذا المستوى دراسة مباحث         داء بكاف اإلدغام والوقف واالبت
ل،        زة الوص دء بهم ة الب مام ، وآيفي الروم واإلش ف ب ة الوق واع الوقف،وآيفي أن
ر من   ا اآث ة فيه ات معين ى  آلم ات عل ث ، وتنبيه اء التأني والمقطوع والموصول وت

ى  سورة يس، وحفظ                  وجه أو خا   ونس إل تالوة من أول سورة ي لفت القاعدة،  مع ال
زأين  درس   ٢٥،٢٦الج راف الم ة بإش زاء المطلوب تالوة األج ي ل ق العمل ع التطبي ، م
  .ومتابعته

              



ذلك من حيث لغة القرآن، سواء       تتناول هذه المادة أساليب  البيان في القرآن الكريم و           
سبة  ة أم مكت ك الخصائص ذاتي ؤثر، ودراسة (آانت تل د الم خصائص األسلوب الجي

ا   ريم، ومنه اب الك ـي الكت اليب فــ ف  : بعض األس أخير، والتعري ديم والت لوب التق أس
ا       ب فيه ذوق الطال ة يت ة عملي ل  دراس صل والوص ذآر، والف ذف وال ر، والح والتنكي

واع المجاز في        روعة النص ودقة     المعنى،  آما تتناول  دراسة خصائص التشبيه وأن
ذه          ون من خالل دراسة ه رره البالغي الكتاب والسنة دراسة عملية ال تقتصر عندما ق

  .األساليب وفي أثنائها يبصر الطالب بالبدائع القرآنية
  

  ) ساعات معتمدة٣(        التفسير التحليلي  ٠٤٠١٣١١
سير سو       ردات النص القرآني من         تتناول هذه المادة تف ا لمف سيرا تحليلي ساء تف رة الن

باب       ا واس ة ومحاوره سورة القرآني صية ال ة لشخ ة ودراس وا وبالغ ة نح ث اللغ حي
ا            سيرية ،آم النزول وربطها بالسور األخرى من حيث  موضوعها وسائر القضايا التف

مالي لإللمام  يكلف الطلبة بقراءة النصف الثاني من القرآن الكريم من آتاب  تفسير إج            
  .بالمعاني العامة آليات القرآن الكريم

  
  ) ساعات معتمدة٣    (        القصص القرآني  ٠٤٠١٣١٢

ة            ادة  المباحث  التالي ا من            : تتضمن هذه الم ة وآونه مفهوم القصة والقصة القرآني
أهم وسائل التربية وأغراض القصة القرآنية، وخصائصها، وعناصرها، والتكرار في          

ا ب القصص القصة، ومن ي آت صيلية، واإلسرائيليات ف اذج تف ا، ونم أليف فيه هج الت
  .والتحذير منها

  
  )  ساعات معتمدة٣       (  الهدي النبوي في األخالق واألدب والرقائق  ٠٤٠١٢٢٣

اب         ن آت اري م حيح البخ ن ص ا م ديثا وحفظه شرين ح ة ع ادة دراس ذه الم شمل ه ت
ارة من        ) رقائقوتدرس من آتاب الهدي النبوي في ال      (الرقائق   ودراسة  أحاديث مخت

ة   ب التالي ن الكت سلم م صلة   : صحيح م ر، وال شعر، الب ن األدب، ال اظ م اآلداب، األلف
اء           ي بن ا ف المية  ودوره الق اإلس ة األخ صفة عام اول  ب ا تتن د، آم واآلداب، الزه

  .أخالق المسلم مع ربه، ومع ذاته، ومع أسرته ومع ومجتمعه: شخصية المسلم
  

  ) ساعات معتمدة٣      (      )األسماء والصفات(قيدة ع  ٠٤٠١٣٣١
ادة   ذه الم اول ه المية        : تتن دراس اإلس ين الم ان ب ضية اإليم الم وق م الك ة عل دراس

ودراسة موضوع األسماء والصفات والتعرف على منهج  القرآن الكريم في عرضها              
ا، ودرا     ا وأدلته صفات ومعانيه سام ال ا، وأق ي فهمه ف ف سلف  والخل نهج ال ة وم س

م دراسة  موضوع القضاء                 ا، ث اء فيه صفات واراء العلم اني ال ل في مع قضية التأوي
در ضاء       : (والق وني والق ضاء الك ين الق رق ب اد والف ال العب ه، وأفع ه ومراتب مفهوم
  ).الشرعي

  
  ) ساعات معتمدة٣(          مقارنة األديان  ٠٤٠١٣٣٢

سما ان ال ة لألدي وعية ومقارن ة موض ى دراس ادة عل ذه الم وم ه ة (وية تق اليهودي
م          )الهندوسية والبوذية (واألديان الوضعية   ) والمسيحية ى أه ع الطالب عل ، بحيث يطل

ذه  ا تهدف ه ا، آم ان،  وموقف اإلسالم منه ذه األدي شريعات الخاصة به د والت العقائ
  .المادة إلى إعطاء الطالب القدرة على المقارنة في القضايا األساسية بين هذه األديان

  ) ساعات معتمدة٣(       الدعوة والخطابةأصول  ٠٤٠١٢٣٤
دعوة اإلسالمية               ضايا ال رز ق ادة  دراسة اب دعوة اإلسالمية    : تتضمن هذه الم ى ال معن

دعوة       ا وأصول ال ا واهمه صها وحكمه ه    : وخصائ ه، والمدعو حقوق داعي ووظيفت ال
ة لوسائل                      ة وعملي اول دراسة نظري ا تتن ًا، آم ا وخلقي ة إيماني اء الداعي وواجباته وبن

الكريم٠٤٠١٣١٧ القرآن في البيان معتمدة٣     (أساليب )ساعات



ة                 ى إعداد خطب الدعوة إلى اهللا وبخاصة الخطابة المسجدية ، وذلك بتدريب الطلبة عل
ة الناجحة              اجح والخطب الجمعة، والدروس الدينية وتوجيهه وبيان صفات الخطيب الن

  .ومتابعته في األداء
  ) ساعات معتمدة٣            (        إعجاز القران   ٠٤٠١٤١١

  ) ٠٤٠١١١( المتطلب السابق     
ضمن ادة دراسةتت ذه الم ريم   :  ه ران الك ي الق ه ف از،  والتحدي ومراحل ى اإلعج معن

ي از القرآن واع اإلعج از  : وأن ي واإلعج از العلم ي واإلعج اني واألدب از البي اإلعج
ا يعمق               ريم بم التشريعي وسائر أنواع اإلعجاز، متضمنًا ذلك آله خصائص القران الك

  .أثـــــره وعظمته في النفس والحياة
  

  ) ساعات معتمدة٣             (        آيات األحكام  ٠٤٠١٣١٣
دة                   سير المعتم تتضمن هذه المادة تفسير عدد من آيات األحكام  من أوثق مصادر التف
قديمها وحديثها وفهمها فهما عاما للوقوف على روح تشريع ذلك الحكم، ثم استنباط              

اء                   ة الفقه د       األحكام من خالل النص القرآني مع  عرض  شامل ألدل  مع الوقوف عن
ى                ده عل دارك الطالب وتعوي أسباب اختالف العلماء ففي استنباطهم لألحكام لتوسيع م

  .تقبل مسائل االختالف ما دامت  ضمن إطار االختالف المحمود
رآن                    ات الق ارة من آي ولما آانت األحكام في آتاب اهللا آثيرة فستدرس مجموعات مخت

  .الكريم
  )  ساعات معتمدة٣            (        مناهج المفسرين  ٠٤٠١٤١٢

ى           تتضمن هذه المادة  التعرف على ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين وعل
ألوان التفسير في هذا العصر، وتتضمن دراسة الفرق بين بالتفسير والتأويل، وأنواع         
اهج    ة من اري ودراس سير اإلش الرأي، والتف سير ب أثور، والتف سير بالم سير، التف التف

سرينال اني،     : مف سير البي ي، التف اعي الفقه ي، االجتم سير العلم رق، التف سير الف تف
  .التفسير الموضوعي، آما تتناول المادة تطور مناهج التفسير في العصر الحديث

  ) ساعات معتمدة٣    (         أحاديث األحكام  ٠٤٠١٣٢٤
اد           ي العب ة ف واب متفرق ي أب ارة ف ث مخت ة أحادي ادة  دراس ذه الم اول ه ات  تتن

ة                   ام في موضوعات متفرق والمعامالت، واألحوال الشخصية من آتب  أحاديث األحك
من آتابي سبل السالم ونيل االوطاروذلك لبيان االستدالل بالمنهج الحديثي في دراسة            

  .األحاديث النبوية واالستدالل بها على األحكام الشرعية
  )مدة ساعات معت٣      (        سيرة الخلفاء الراشدين  ٠٤٠١٢٠٢

سياسية     ة وال ستجدات اإلداري ورات والم داث والتط م األح ادة  أه ذه الم اول ه تتن
ستفاد                 ا يمكن أن ي ة اإلسالمية، وم ة للدول ة والخارجي ات الداخلي والعسكرية، والعالق
ة في                           ل خليف نهج آ ين م ة تب ك من خالل دراسة تحليلي ا المعاصر وذل منها في واقعن

  .تطبيق اإلسالم
  )ساعات معتمدة ٣       (    بحث في علوم أصول الدينمناهج ال  ٠٤٠١٢٠٣

اجح ، من حيث أس                   ستتناول هذه المادة أسس البحث العلمي، ومواصفات البحث الن
ى                     ز عل م الترآي االختيار واتباع األسلوب العلمي وخطوات البحث وقواعد التوثيق ث

رق التعام    ان ط دة، وبي ديث والعقي سير والح ي التف دين وه صادر أصول ال ا م ل معه
  .واألسلوب األمثل في االستفادة منها

  )ساعات معتمدة ٣(          التفسير الموضوعي  ٠٤٠١٣١٦
سير     واع التف د أن ه آأح سير الموضوعي، وأهميت ف بالتف ساق التعري ذا الم اول ه يتن
نهج               ان الم ه، وبي اء في اهج العلم ه، ومن ذلت في التكاملي للقرآن ، وأهم الجهود التي ب

ه،   ي تناول ضل ف ل   األف ى بعض الموضوعات مث ة عل ة التطبيقي اول الدراس ا يتن : آم
  .آما وردت في القرآن) اإلنسان، المرأة، الجهاد، النفاق، االبتالء، األخالق(
  



  
  
  

  )ساعات معتمدة ٣(          أحاديث الصحيحين  ٠٤٠١٣٢١
واب                ارة من أب م أحاديث مخت ة لموضوعات الصحيحين ث هذه المادة  بدراسة إجمالي

ة والبالغة                  مختارة يتوخ  ارات في اللغ ارات إسنادية ومه ى أن يفيد منها الطالب مخت
نهج                     ة لم ى الدراسة التطبيقي ا المدرس عل ز فيه ه الحديث ويرآ وغريب الحديث وفق

  .لالشيخين، التخريج واالستدال
  )ساعات معتمدة ٣      (        مذاهب فكرية معاصرة  ٠٤٠١٣٣٣

ى  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بأبرز      التيارات الفكرية المعاصرة التي دخلت إل
ن           نهم م ة وتمكي صين الطلب ك لتح ارات وذل ذه  التي ن ه الم م ف اإلس ا، وموق بالدن

اً    : مواجهة هذه األفكار الوافدة، وأهم محتوياتها      اراً  دراسة الغزو الفكري تاريخ   وأخط
ة        وأساليبًا اني     : ،  ثم دراسة أبرز هذه التيارات الفكري ار العلم ة   ا(التي ة القومي ) لعلماني

ادي   ادي اإللح ار الم سية (التي شيوعية والمارآ وي ) ال ار الفوض ة  (،التي الوجودي
ة ( التيار اإلباحي    ،)والهبية سبية      ،الفرويدي ة األخالق الن ادي النفعي      )  نظري ار الم التي

ة ( المي    )البراجماتي ر اإلس ي الفك دة ف ارات الواف ذه التي ار ه ان آث ة، وبي ، والعولم
  .المعاصر

  ) ساعات معتمدة٣ (      دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية  ٠٤٠١٤٠٤
المية    وم اإلس ي العل صطلحات ف أهم الم ب ب د الطال ى تزوي ساق إل ذا الم دف ه يه
ك من أجل                   ه، وذل دة والفق المختلفة، خاصة ما يتعلق بالقرآن والسنة والدعوة والعقي

ع الكت       ة وم اطقين باإلنجليزي ع الن ل م ب للتعام ة الطال ة  تهيئ المية باللغ ب اإلس
  .اإلنجليزية

ه    شريف والفق ديث ال ريم والح رآن الك ن الق صوص م ة ن ساق دراس ضمن الم ويت
ة، وبعض النصوص من              ة من آتب قديمة وحديث اإلسالمي، ونصوصًا إسالمية عام

  .آتابات المستشرقين
  ) ساعات معتمدة٣        (        مناهج المحدثين  ٠٤٠١٤٢١

  )٠٤٠١١٣١(المتطلب السابق    
نهج               تشتمل هذه المادة معنى المناهج  وأهميتها، طرق التأليف في مصادر الحديث، م
أ                ستة والموط آل من اإلمام البخاري ومسلم في الصحيحين ومناهج أصحاب الكتب ال
نهج    ل م ى آ ث عل ده ودراسة خمسة أحادي ا، ونق ل مصدر منه والدارمي،وشروط آ

ذه األحاديث            دراسة تطبيقية لبيان منهجه ومقارنته بمناه      زز دراسة ه ا يع ج غيره بم
  .دراسة حديثية وإجرائية تطبيقية على مناهج المحدثين

  ) ساعات معتمدة٣          (          الجرح والتعديل  ٠٤٠١٤٢٢
ه،          ة تعلم ديل ومشروعيته، وأهمي تتضمن هذه المادة دراسة مفهوم علم الجرح والتع

ول ال              ا تتضمن أسس قب اتهم، آم ة         وأشهر علمائه وطبق م من حيث العدال رواة ورده
ى                   ام عل ك في األحك ر ذل والضبط مراتبهم في ذلك، ودراسة ألفاظ الجرح والتعديل وأث

  .األحاديث من حيث القبول والرد
  ) ساعات معتمدة٣(      دراسة نصية في آتب التوحيد  ٠٤٠١٤٣٢

د بدراستها                      م التوحي دة وعل ى استكمال بعض موضوعات العقي ادة  إل ذه الم تهدف ه
سلفية          د دى ال ا ل ف اتجاهاته ة بمختل د القديم م التوحي ع عل ن مراج صية م ة ن راس

م النصوص   ة فه ى ملك ة عل دريب الطلب ك لت زال، وذل ة  واالعت واالشعرية والماتردي
القديمة واإلفادة منها وسهولة التعامل معها في دراساتهم وأبحاثهم، وتتضمن دراسة      

ود اهللا، عالقة صفات اهللا بذاته، قضية خلق مسالك االستدالل على وج: القضايا التالية
  .القرآن الكريم، أفعال العباد، المعجزة، البعث

               
اإلسالمية رق الف شأة ن دراسة ادة الم ذه ه رقتتضمن الف ذه ه وأشهر ا، وتاريخه

صيرية،( الن اإلسماعيلية، ة، المرجئ الخوارج، شيعــة، ال المعتزلة الجبرية، القدرية،
القاديانية البهائية، بالقديمة)الدروز، المعاصرة الفرق عالقة منها وتظهر ،.

اإلسالمية٠٤٠١٤٣٣ معتمدة٣         (الفرق )ساعات


