
 
 الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌةكلٌة 

 أصول الدٌن لمرحلة البكالورٌوس   الخطة الدراسٌة لقسم
 2012/2013   تطبق على الطلبة المقبولٌن للعام الجامعً 

 :فً كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة بعد إتمام المتطلبات التالٌة" أصول الدٌن " تمنح درجة البكالورٌوس فً تخصص 
  2008لسنة  (6) الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة  البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم : أوال 

وتعدٌالتها  
 0م1976لعام  (76)        الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم 

:  ساعة معتمدة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة المنصوص علٌها فً التعلٌمات المذكورة : ثانٌاً 
 
:- متطلبات إجبارٌة.     أ
:- ساعة معتمدة موزعة على النحو التالً  (12)ٌدرسها جمٌع طلبة الجامعة وٌخصص لها  

 رمز المساق ورقمه  اسم  المساق الساعات المعتمدة

  101ع  اللؽة العربٌة 3              

  101ل ز  مهارات اللؽة االنجلٌزٌة 3              

 102س هـ  التربٌة الوطنٌة 3              

 100ع ع  العلوم العسكرٌة 3              

التقدم لالمتحان فً اللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة والحاسوب على أن ٌسجل الذي ٌخفق فً النجاح فً أي من هذه - 
:  خارج خطته الدراسٌة وهذه المساقات هً  (099)االمتحانات    مساقاً استدراكٌاً 

مهارات حاسوب  (099ح.ع ) استدراكً 1/ لؽة عربٌة  (099ع )استدراكً – مهارات لؽة انجلٌزٌة  (099ل ز )
 .استدراكً 

القراءة والتالوة  (099ش أ  )التقدم المتحان مستوى فً القراءة والتالوة وفً حالة الرسوب ٌدرس الطالب مساق - 
استدراكً  

 
 :متطلبات اختٌارٌة .  ب

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً أحد المجاالت التالٌة وبحد أدنى مادة واحدة من كل  (15)وٌخصص لها 
 :مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال وهذه المجاالت هً 

: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة - 1

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 الرٌاضة فً حٌاتنا   أ100ر .ت 

 3 الللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر .ت 

 3 الثقافة الجمالٌة 100ت .ؾ

 3 التذوق الدرامً 100د .ؾ

 3 مساهمة االردن فً الحضارة االنسانٌة 100أ ث

 3 نشوء الحضارات 102أ ث

 3  عام5000القدس   أ106ت خ 

 3 اللؽة والثقافة الكورٌة  ك101ح .ل 

 3 (1)اللؽة الفرنسٌة   أ141ح .ل 

 3 (1)اللؽة االسبانٌة   أ171ح.ل 

 3 (1)اللؽة االلمانٌة   أ161ح.ل 

 3 (1)اللؽة الروسٌة   أ181ح.ل 

 
 
 



: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌضم المساقات التالٌة - 2

رمز المساق 
 ورقمه

 الساعات المعتمدة اسم المساق

 3 االدارة والمجتمع 100ع أ

 3 االقتصاد والمجتمع االردنً 100ق 

 3 مهارات ادارٌة 498أ د 

 3 حقوق االنسان 101ح ق 

 3 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 3 نظام االسالم                    لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 100ش ؾ 

 3 الثقافة االسالمٌة               لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 100ش أ 

 3 نظام االسرة فً االسالم       لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 101ش د 

 3 مهارات حٌاتٌة 100ت س 

 3 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100ت أ 

 3 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100ت د 

 3 مهارات المعلومات  ب105ت د 

 3 العنؾ االسري 103أ ح 

 3 الموارد المائٌة 100جػ 

 3 الثقافة االعالمٌة 100ص ح 

: مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة وٌضم المساقات التالٌة - 3

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 صحة عامة وتثقٌؾ صحً 100ب 

 3 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك 

 3 (1)علوم البٌئة   أ101ع ب 

 3 أساسٌات علم الفلك 100ؾ 

 3 الحوسبة المنزلٌة 109ع ح 

  المعلوماتٌة والمجتمع 109ن ح 

 3 خدمات تكنولوجٌا المعلومات  109ن أ 

 3 الطاقة البدٌلة 100هق 

 
متطلبات الكلٌة المبٌنة فً الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس تخصص أصول الدٌن فً كلٌة الشرٌعة والدراسات : ثالثاً 

:- ساعة معتمدة كما ٌلً  (24)اإلسالمٌة 
 

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 2/ مهارات الحاسوب  100ن ح  

  3 علوم القرآن الكرٌم  110ش أ  

  3 المدخل إلى التشرٌع اإلسالمً ومقاصده 111ش ؾ 

  3  المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها 120ش أ  

  3 1/ فقه العبادات   112ش ؾ 

  3 المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمً 130ش  د 

  3 أسالٌب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمٌة 200ش د  

  1 ( ساعات عملً 3 )التالوة والحفظ    111ش أ 

 111ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التالوة والحفظ   210ش أ  

 210ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التالوة والحفظ   310ش أ  

 
 



 :-ساعة معتمدة وفق ما ٌلً  (81)متطلبات القسم وٌخصص لها : رابعؤ
 :ساعة معتمدة على النحو اآلتً  (72)المتطلبات اإلجبارٌة - أ

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 112ش أ  (1)تفسٌر  3 

 113ش ؾ  2/ فقه العبادات  3 

 120ش ؾ  1/ القواعد اللؽوٌة فً أصول الفقه  3 

 121ش أ   وأعمال الخلفاء الراشدٌنالسٌرة النبوٌة 3 

  123ش أ  1/ حدٌث  3 

 130ش أ  المدخل إلى العقٌدة اإلسالمٌة 3 

 205ش ص  معامالت اقتصادٌة إسالمٌة معاصرة 3 

 211ش أ  (2)تفسٌر  3 

 218ش ؾ  فقه األحوال الشخصٌة 3 

 221ش ؾ  علم أصول الفقه 3 

  224ش أ  2/ حدٌث  3 

 231ش أ  1/ العقٌدة اإلسالمٌة  3 

 311ش أ  أسالٌب البٌان فً القرآن والسنة 3 

 312ش أ  إعجاز القرآن الكرٌم 3 

 316ش د  أسالٌب تدرٌس العلوم الشرعٌة 3 

 318ش ؾ  أحكام المعامالت فً الفقه اإلسالمً 3 111ش ؾ 

 327ش أ  تخرٌج األحادٌث النبوٌة  3 

 332ش أ  2/ العقٌدة اإلسالمٌة  3 

 336ش أ  الفرق اإلسالمٌة 3 130ش أ 

 415ش أ  مناهج المفسرٌن  3 

 426ش أ  شرح أحادٌث األحكام 3 

 428ش أ  مناهج المحدثٌن 3 

 434ش أ  مقارنة األدٌان 3 130ش أ 

 436ش أ  تٌارات فكرٌة معاصرة 3 

:- ساعة معتمدة ٌختارها الطالب من المواد التالٌة  (9)     المتطلبات  االختٌارٌة  –ب 

 رمز المساق ورقمه           اسم المساق الساعات المعتمدة

 201ش ص  مبادئ االقتصاد  اإلسالمً 3

 222ش ؾ  2/ القواعد اللؽوٌة فً أصول الفقه 3

 223ش ؾ  المصادر االلكترونٌة للعلوم الشرعٌة  3

 227 ش أ   الهدي النبوي فً األدب والرقاق 3

  أ231ش أ  القصص القرآنً 3

 232ش أ  األخالق فً القرآن 3

 322ش د  األسرة والتحدٌات المعاصرة 3

 310ش ؾ  فقه اإلٌمان النذور واألطعمة 3

 312ش ؾ  أحكام التركات والموارٌث 3

 313ش أ  تفسٌر آٌات األحكام 3

 319 ش ؾ   فقه العقوبات 3

 331ش أ  دراسات معاصرة فً التفسٌر 3

 340ش أ  دراسات معاصرة فً السنة النبوٌة 3

 346ش أ  أحادٌث البٌوع 3

 416 ش أ   دراسة نصٌة من كتب التفسٌر 3

 417 ش أ   تفسٌر تحلٌلً 3

 435ش أ  نصوص من التفسٌر والحدٌث باللؽة اإلنجلٌزٌة 3



 
 
 
 

المواد التً ٌطرحها قسم أصول الدٌن 

 رمز المساق ورقمه           اسم المساق الساعات المعتمدة

  *100 ش أ   الثقافة اإلسالمٌة 3

 110ش أ  علوم القرآن الكرٌم 3

 111ش أ  التالوة والحفظ  1

 112ش أ  (1)تفسٌر  3

 120ش أ  المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها 3

 121ش أ  السٌرة النبوٌة وأعمال الخلفاء الراشدٌن 3

 123ش أ  1/ حدٌث  3

 130ش أ  المدخل إلى العقٌدة اإلسالمٌة 3

 210ش أ  التالوة والحفظ  1

 211ش أ  (2)تفسٌر  3

  224ش أ  2/ حدٌث  3

 227ش أ  الهدى النبوي فً األدب والرقاق 3

 231ش أ  1/العقٌدة اإلسالمٌة  3

  أ231ش أ  القصص القرآنً 3

 232ش أ  األخالق فً القرآن 3

 310ش أ  التالوة والحفظ  1

 311ش أ  أسالٌب البٌان فً القرآن والسنة 3

 312ش أ  إعجاز القرآن الكرٌم 3

 313ش أ  تفسٌر آٌات األحكام  3

 327ش أ  تخرٌج األحادٌث النبوٌة 3

 331ش أ  دراسات معاصرة فً التفسٌر 3

 332ش أ  2/ العقٌدة اإلسالمٌة  3

 336ش أ  الفرق اإلسالمٌة 3

  أ337ش أ  أدٌان وفرق 3

 340ش أ  دراسات معاصرة فً السنة النبوٌة 3

 346ش أ  أحادٌث البٌوع 3

 415ش أ  مناهج المفسرٌن 3

 416ش أ  دراسة نصٌة من كتب التفسٌر 3

 417ش أ  تفسٌر تحلٌلً 3

 426ش أ  شرح أحادٌث األحكام 3

 428ش أ  مناهج المحدثٌن 3

 434ش أ  مقارنة األدٌان 3

 435ش أ  نصوص من التفسٌر والحدٌث باللؽة اإلنجلٌزٌة 3

 436ش أ  تٌارات فكرٌة معاصرة 3

 متطلب جامعة اختٌاري * 
 
 
 
 
 
 
 
 



وصؾ مساقات تخصص قسم أصول الدٌن 
 

                             الثقافة اإلسالمٌة                                           (100ش أ  )
 مفهوم الثقافة ، مصادرها ، الؽزو الثقافً ، األمن الثقافً ، الجهاد الثقافً مدخل إلى الفكر اإلسالمً المعاصر ، العقٌدة  

وآثارها ، مقاصد الشرٌعة ، منزلة السنة فً التشرٌع اإلسالمً ، التحدٌات التً تواجه الثقافة اإلسالمٌة وسبل مواجهتها ،  
 العلماء المسلمون ودورهم فً الحٌاة اإلسالمٌة ، من مظاهر اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم 

 
             علوم القرآن الكرٌم                     (110ش أ )
النزول ، وتارٌخه ، وأسبابه ، وكٌفٌاته ، :  التعرٌؾ بالقرآن الكرٌم والكشؾ عن  الجوانب المتعلقة به كافة من حٌث   

ومكانه ، وزمانه ، ورسمه ، وكتابته ، وترجمته ، وإعجازه ، ومحكمه ومتشابهه ،  ومنسوخه ، وسالمته من التحرٌؾ 
. والتبدٌل ، ودفع الشبه عنه ، القراءات والقراء واألحرؾ السبعة، ومقدمة فً قواعد  التفسٌر وأصوله 

 
         التالوة والحفظ                                                (111ش أ )

  مقدمات عامة عن علم التجوٌد تعرٌفه ، ثمرته ، واضعه ، حكم تعلمه ، آداب قارئ القرآن  ، شروط القراءة الصحٌحة ، 
 أحكام النون الساكنة 0أنواعه ، أحكامه : أحوال االستعاذة والبسملة  ، مواضعهما ، اإلسرار والجهر بهما ، اللحن 

تعرٌفها ، : تعرٌفها حروفها ، مواضعها  القلقلة :  الؽنة 0أحكام المٌم والنون المشددتٌن 0أحكام المٌم الساكنة . والتنوٌن
 0 المد حروفه ، أسبابه ، شروطه ، أنواعه 0حروفها ، أقسامها ، كٌفٌة تطبٌقها

  0مقرر الحفظ + نهاٌة فصلت – المإمنون : مقرر التالوة 
 0( 30 – 29)حفظ جزأٌن : مقرر الحفظ 

 
(                  1)تفسٌر  (112ش أ )

 على أن ٌشتمل قسما من التفسٌر التحلٌلً واإلجمالً مع تقسٌم أجزاء القرآن على 0 تفسٌر جزء تبارك وجزء عم 
 0المستوٌات فً التفسٌر اإلجمالً 

 
المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها                         ( 120ش أ )

تشمل التعرٌؾ بالسنة وحجٌتها ومكانتها فً التشرٌع اإلسالمً وضوابط فهمها و نشؤة علم المصطلح وأهمٌته ، وتقسٌمات 
الخبر باعتباراته المتعددة كالقبول والرد أسبابه وما ٌندرج تحته من أنواع الحدٌث والجرح والتعدٌل وشرط الرواٌة 

وأنواعها  وطرق تحملها ، وما ٌلزم ذلك من تعرٌؾ بؤهم مصنفات الحدٌث مع التؤكٌد على  نبوغ علماء الحدٌث وسالمة 
 0منهجهم فً الحفاظ على السنة وصٌانتها من التحرٌؾ أو التبدٌل

 
السٌرة النبوٌة  وأعمال الخلفاء الراشدٌن                                                (121ش أ )

ٌتناول باختصار حٌاة العرب فً الجاهلٌة واثر البعثة فً التؽٌٌر وأهمٌة دراسة السٌرة واألدوار التً مرت بها السٌرة 
النبوٌة من البعثة حتى الوفاة ، ممثلة بمراحلها المختلفة وما حوته من أحداث مع التركٌز على جوانبها الهامة مثال كالهجرة 

 000، وبٌعة العقبة ، والمجتمع المدنً فً عصر النبوة وأهم الؽزوات كفتح مكة ، وكتبه صلى هللا علٌه وسلم إلى الملوك 
على أن تكون الدراسة تحلٌلٌة تمكن الطالب من االستفادة منها وربطها بالواقع باعتبار السٌرة مسلكا أخالقٌا رائدا نسعى 

.  لتطبٌقه
 
      1/ حدٌث  ( 123ش أ  ) 

. دراسة األربعٌن  حدٌثاً النووٌة من جوامع كلم النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤسانٌدها ومتونها دراسة تحلٌلٌة 
 دراسة  أحادٌث كتاب اإلٌمان  من صحٌح مسلم ، وٌعتمد شرح النووي وٌتولى األستاذ شرح بعض هذه األحادٌث وٌكلؾ 

. الطلبة  باستكمال باقً المقرر  قراءة ذاتٌة
 
                       المدخل إلى العقٌدة اإلسالمٌة                                           (130ش أ ) 

 التعرٌؾ بالدٌن والعقٌدة  ، وبٌان صلة العقٌدة بالشرٌعة ، وبٌان منزلة العقٌدة من الدٌن ، وخصائصها مقارنة بمسائل 
الشرٌعة ، وبٌان مصادرها المعتبرة وؼٌر المعتبرة ، ومنهج الصحابة فً تلقى العقٌدة مقارنا بمنهج من جاء بعدهم ، ثم 

 0بٌان مدى حاجة اإلنسان للعقٌدة وأثرها على الفرد والمجتمع 
 0ثم تعرٌؾ عام وشامل وموجز لألصول العامة للعقٌدة اإلسالمٌة 

 
 
 



 
التالوة والحفظ                              (210ش أ )

 0( 131ش ق  )مراجعة الموضوعات التالٌة من مساق 
 0 أحكام المد 0أحكام المٌم والنون المشددتٌن 0 أحكام المٌم الساكنة 0وهً موضوعات أحكام النون الساكنة والتنوٌن 

  0 (المتماثلٌن ، المتجانسٌن ، المتقاربٌن) اإلدؼام 0 أحكام الراء 0 صفات الحروؾ 0مخارج الحروؾ وألقابها 
 0مقرر الحفظ + نهاٌة الحج – األنفال : مقرر التالوة 
 0( 28 – 27)حفظ جزأٌن : مقرر الحفظ 

 
                 (                                                        2)تفسٌر  (211ش أ  )

الموضوعات التً تعرض لها السورة ، أسلوب السورة ، إعداد بعض البحوث من خالل . تفسٌر سورة األنعام وسورة النور 
تفسٌر السورة  

                                          2/ حدٌث  ( 224ش أ  )
ٌتناول عشرٌن حدٌثا منتقاة من صحٌح البخاري من أبواب بدء الوحً والعلم وبدء الخلق مع دراسة األحادٌث الواردة فً 
صحٌح مسلم فً كل من كتاب اإلمارة والجهاد واللباس والزٌنة واإلسالم والرإٌا على ان ٌعتمد فً ذلك على شرح النووي 

. من خالل شرح األستاذ لنماذج منها وٌكلؾ الطلبة بالباقً 
 
               الهدي النبوي  فً األدب والرقاق                    ( 227ش أ  ) 
 دراسة وتحلٌل لعدد من األحادٌث النبوٌة الصحٌحة من كتاب األدب والرقائق من صحٌح البخاري مع التعرٌؾ على ما ورد  

فً  مصنفات الحدٌث  فً مجال  األخالق واآلداب اإلسالمٌة  ، وما ٌرقق القلوب وٌدعو  إلى  تقوٌة  اإلٌمان والصلة  باهلل 
. مما ٌسهم فً بناء الشخصٌة اإلسالمٌة  وٌربٌها على  التقوى والفضٌلة 

 
( 1)العقٌدة اإلسالمٌة  (231ش أ  )

  وكذلك بحث 0مسائل اإلٌمان باهلل تعالى من حٌث األدلة على وجوده تعالى ، واإلٌمان بربوبٌته وألوهٌته وأسمائه وصفاته 
. الركن السادس وهو اإلٌمان بالقدر ، وبٌان عالقته بتوحٌد الربوبٌة

 
القصص القرآنً                                                                        (أ231ش أ )

   فٌها تعرٌؾ بمفهوم القصة فً القرآن وخصائصها ، ثّم دراسة نماذج من القصص القرآنً ، والتعرٌؾ بمناهج البحث فً 
... القصة القرآنٌة ، والتعرؾ على اإلسرائٌلٌات وأثرها عل القصص 

 
األخالق فً القرآن                                                                        (232ش أ )

تشتمل هذه المادة على دراسة لألصول النظرٌة لألخالق كاإللزام والمسإولٌة والجزاء وعلى دراسة لنماذج من األخالق 
العملٌة كالصدق ،والصبر، والتعاون وؼٌرها ،المقارنة بٌن األخالق والفلسفة القرآنٌة ، األخالق الفردٌة واالجتماعٌة ، 

.  دراسة نصٌة عن األخالق من بعض الكتب التراثٌة 
 
التالوة والحفظ                      (310ش أ )

التعرٌؾ برواٌة اإلمام حفص عن عاصم الكوفً وبؤصول مذهبه فً القراءة وموقع قراءته من القراءات وتالمٌذه والطرٌق 
 مراجعة عامة 0األوجه التً انفرد بها اإلمام حفص عن ؼٌره 0 ونبذة عامة عن القراء وتالمٌذهم 0000التً تقرأها 

 0 الروم واإلشمام 0 أحكام الوقؾ واالبتداء بكل تفصٌالتها 0( 132+ 131ش ق )للموضوعات العملٌة فً المساقٌن 
 الرسم القرآنً وتفرٌعاته المتعلقة بالتالوة كقاعدة الوقؾ على مرسوم الخط وتطبٌقاتها والمقطوع والموصول 

مقرر الحفظ  + نهاٌة األعراؾ – من الفاتحة : مقرر التالوة 
 ( 26 – 25)حفظ جزأٌن : مقرر الحفظ 

 
               أسالٌب البٌان  فً القرآن والسنة                          (311ش أ )

أهم الخصائص للعربٌة لؽة القرآن الكرٌم  والمراحل التً مر بها تارٌخ البٌان ودراسة :   نركز فً هذه المادة على ما ٌلً 
والتركٌز  على  المفردات . ما أمكن من األسالٌب فً الكتاب والسنة من  تقدٌم وتؤخٌر وتكرار وقصص وتمثٌل إلى ؼٌر ذلك 

. والتراكٌب،   ومقارنة ذلك عملٌاً ببعض ما أشتهر عند أرباب هذا الشؤن من بالؼة الحدٌث النبوي وأسالٌبها 
 
إعجاز القرآن  الكرٌم                            (312ش أ  )

  معنى  اإلعجاز وأهمٌة دراسته ، الفرق بٌن معجزة النبً صلى هللا  علٌه وسلم ومعجزات األنبٌاء السابقٌن،  مراحل 
التحدي بالقرآن  ، تارٌخ  البحث  فً اإلعجاز وتطور هذا العلم ، أنواع اإلعجاز  اللؽوي اإلعجاز التشرٌعً، أنواع أخرى  

 .من  األعجاز فً التارٌخ والنفس مع نماذج أنواع األعجاز القرآنً  



 
                  تفسٌر آٌات األحكام                     (313ش أ )

  تعرٌؾ الطالب بمعنى األحكام  فً القرآن  الكرٌم  ودراسة  نماذج من  هذه  األحكام من خالل آٌات الصٌام والفرائض 
والوصاٌا والرضاع ، والطالق وؼٌرها ، وما  تفٌده هذه األحكام  من  حكم  وأحكام ٌستطٌع الطالب تطبٌقها  فً  حٌاته  

. العملٌة  
 
تخرٌج األحادٌث  النبوٌة                                   ( 327ش أ )

ٌتناول التعرٌؾ بمصنفات الحدٌث  وكتب الرجال وكٌفٌة التعامل  معها  ، والمناهج المتبعة  فً  تصنٌفها وطرق   تخرٌج 
األحادٌث  منها ، من خالل  تطبٌقاتها عملٌا فً الفصل ٌشترك فٌها األستاذ مع الطلبة ما أمكن   

 
دراسات معاصرة فً التفسٌر                                                           (331ش أ ) 

    ٌهدؾ هذا المساق إلى تمكٌن الطالب من الوقوؾ على أهم الجهود والدراسات المعاصرة المبذولة فً التفسٌر والتعرؾ 
منطلقاتها الفكرٌة المتعددة وقٌمتها العلمٌة ومدى إسهامها فً التؤثٌر على حركة التفسٌر سلبا  على خصائصها ومناهجها و

. أو إٌجابا 
 
( 2)العقٌدة اإلسالمٌة    ( 332ش أ )

 واالبمان بالٌوم 0االٌمان بالكتب واالٌمان بالرسل بالمالئكة : ٌتضمن هذا المساق عرضا مفصال لبقٌة أركان االٌمان وهً 
 0االخر 

 

الفرق اإلسالمٌة                      ( 336ش أ ) 
ٌتضمن هذا المساق التعرٌؾ بالفرق اإلسالمٌة ، وبٌان سبب االفتراق وظهور الفرق ، وتقسٌم هذه الفرق الى فرق سٌاسٌة 

، وفرق اعتقادٌه ، والتعرٌؾ بآرائها عرضا ونقدا ، فً ضوء عقٌدة أهل السنة والجماعة ، مع اإلشارة إلى الفرق 
  0المعاصرة فً البالد اإلسالمٌة وفً المهاجر 

 
                 أدٌان وفرق                                                   ( أ 337ش ا  )

الٌهودٌة والنصرانٌة واألدٌان األخرى : ٌهدؾ هذا المساق إلى إعطاء الطالب لمحة عن الدٌانات القدٌمة التً سبقت اإلسالم 
الوثنٌة القدٌمة ومناقشة معتقداتها ، كما ٌهدؾ إلى إعطاء الطالب لمحة عن نشؤة الفرق فً التارٌخ اإلسالمً ، وبٌان 

الخوارج  )أوصاؾ الفرقة الناجٌة ، ثم الحدٌث عن ابرز الفرق التً كان لها تؤثٌر فً الفكر الدٌنً والسٌاسً فً اإلسالم كا 
    (والشٌعة 

 
دراسات معاصرة فً السنة النبوٌة                                             (340ش أ  )

ٌهدؾ هذا المساق إلى تعرٌؾ الطالب بالجهود والدراسات الخادمة لسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم وبٌان ما وقؾ علٌه 
العلماء من مكتشفات علمٌة توضح اإلشارات الواردة فً الحدٌث مما ٌعزز دالئل النبوة والٌقٌن بها وٌفتح أبواباً للمعرفة 

. لدى الطالب 
 
أحادٌث البٌوع    (346ش أ ) 

ٌتناول هذا المساق األحادٌث الواردة فً البٌوع مع التركٌز فٌه على البٌوع المنهً عنها وتخرٌجها وبٌان درجاتها من حٌث 
. القبول أو الرد ودراسة فقهها والفوائد المستنبطة منها 

 
                 مناهج المفسرٌن                                  (415ش أ )

ٌتمن التعرٌؾ بالتفسٌر والتؤوٌل والفرق بٌنهما ، وبٌان أنواع التفسٌر واتجاهاته ، ومناهج أشهر المفسرٌن بالمنقول 
. والمعقول ، كالطبري ، الرازي ، وابن عطٌة وؼٌرهم ، مع دراسة نماذج تطبٌقٌة من مإلفاتهم 

 
              دراسة  نصٌة من كتب التفسٌر                           (416ش أ)

نصوص  مختارة  من  كتب التفسٌر مثل تفسٌر الطبري ،  تفسٌر الرازي ،  تفسٌر ابن كثٌر ، تفسٌر  : العناصر  األساسٌة  
. الكشاؾ ، تفسٌر  البٌضاوي ، تفسٌر االلوسً ،  ظالل  القرآن ، المٌزان ، وؼٌرها  مما ٌختاره المدرس مع تحلٌلها

 
                  تفسٌر  تحلٌلً                                            ( 417ش أ )



  ٌتناول التعرٌؾ  بالتفسٌر  التحلٌلً ، أصوله ،  شروطه  وأهمٌته ودراسة السور  القرآنٌة  من حٌث المعانً  اللؽة  
،النحو  ، الصور البالؼٌة  ، القراءات  وتوجٌهات  الناسخ  والمنسوخ واإلعجاز وما تتضمنه اآلٌات من  أسرار  بٌانٌة  

. وحكم وتوجٌهات  تحقق الهداٌة  القرآنٌة  
 
               شرح أحادٌث  اإلحكام                                 (426ش أ )

   ٌتناول ثالثٌن حدٌثاً صحٌحاً ٌختارها المدرس  من كتب الحدٌث  من أبواب العبادات لٌتدرب الطالب على االستدال من 
الحدٌث مباشرة مع التعرٌؾ على مهمة العلماء منها  والمعامالت والمعاشرات  على أن  ٌكون جل االهتمام بما  ٌستنبط من 

. أحكام شرعٌة ٌعالجها موضوع الحدٌث 
 
           مناهج المحدثٌن                                           (428ش  أ )

 ٌهدؾ إلى  تبصٌر الطالب بالمناهج  التً  اعتمدها  المحدثون فً معالجتهم لموضوعات الحدٌث النبوي  الشرٌؾ كالتدوٌن 
أو التصنٌؾ فٌه  وٌلحق بذلك كتب التارٌخ والتراجم ومدارس الحدٌث  كمدراس الكوفة  والبصرة  ومناهجهم  فً  التوثٌق 

والتجرٌح وما إلى  ذلك من موضوعات أخر 
 
                                                 مقارنة األدٌان( 434ش أ )

النظرٌة الطبٌعٌة  :  تحدٌد مفهوم الدٌن  وتعرٌفه  ومدى  ضرورته للمجتمع ، النظرٌات  المختلفة  عن  نشؤة  الدٌن  
. التطوٌرٌة  ، النفسٌة  واالجتماعٌة 

 العقٌدة  الٌهودٌة  من التوراة  ، العقٌدة الٌهودٌة  كما اخبرنا عنها القرآن  ، عقٌدتهم،تارٌخ الٌهود وأثره فً : الٌهودٌة   
التعرٌؾ بكتبها المقدسة   األصول :   دراسة النصرانٌة. الكتب المقدسة  لدى  الٌهود  ، الخطر الٌهودي على المسلمٌن  

رانٌة ، المجامع المقدسة  وأثرها  على النصارى ، النصرانٌة فً القرآن الكرٌم  صالرئٌسة للعقٌدة الن
 
نصوص من التفسٌر والحدٌث باللؽة االنجلٌزٌة   (435ش أ  )

ٌهدؾ إلى تعرٌؾ الطالب بالمفردات والمصطلحات الخاصة بالقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة باللؽة االنجلٌزٌة ، وٌتناول دراسة 
نصوص من التفسٌر والحدٌث باالنجلٌزٌة وما دار حولها من دراسات وكتابات ٌتم تحلٌلها وبٌانها وفق مهارات االتصال 

. اللؽوٌة 
 
تٌارات فكرٌة معاصرة                                             (436ش  أ )

دراسة  للمذاهب الفكرٌة  معاصرة  ، أسباب ظهورها وأثارها على  المجتمع اإلسالمً  وتفنٌد معتقداتها الباطلة ودعواتها 
العلمانٌة ، القومٌة، الشٌوعٌة، الدٌمقراطٌة، العقالنٌة، اإلنسانٌة،  العولمة وصلتها بؽٌرها من المذاهب  السابقة : وهً 
. علٌها

  
 

 
قراءة وتالوة استدراكً  (099ش أ  )

   ٌتضمن هذا المساق مقدمة عامة حول قراءة القرآن الكرٌم وفضلها ، وآداب التالوة ، أسماء الحروؾ العربٌة وأحوالها 
التنوٌن ، الشدة وأحوال ذلك فً  (الفتحة ، الكسرة ، الضمة ، السكون  )نطقا وكتابة مقارنة بالرسم القرآنً ، الحركات 

حروؾ المد ، الوقؾ على أواخر الكلم ، الالم القمرٌة والالم الشمسٌة ، الم لفظ الجاللة ، همزة الوصل وحركتها . الرسم 
. عند البدء بها ، تاء التؤنٌث المربوطة والمنبسطة ، التخلص من ثقل التقاء الساكنٌن 

 
 
 
 
 
 
  


