
 المناهج الدراسية لقسم العقيدة والفكر االسالمي 

 مواد المرحلة االولى

 المفردات                                                                           الوحدات  الساعات نظري المادة

الجملةاالسمية, النحو , معناه , تاريخه, اهميته, تأليف الجملةالعربية,  4 2 النحو

والجملةالفعليةاالسم وعالماته, الفعل وعالماته, المعرب والمبني/ اسباب 

البناء, المعرب وانواعه, عالمات البناء واالعراب االصلية والفرعية, 

المبني من  االفعال_ المعرب من االفعال_ والعالمات, المعرب من 

السالم, الممنوع من االسماء, االسماءالستة, جمع المذكرالسالم, المؤنث 

االسم ,الصرف, الضمائر/ الرفع/ تتمةالضمائر, العلم, اسم االشارة

 ,البتداء بالنكرةا, اقسام المبتدأ, المبتدأوالخبر, المعرف بـــ)ال(,الموصول

تقديم , جوازالحذف ووجوبه, التقدم والتأخير, مسوغات االبتداء بالنكرة

حذف في كان ,ومايتعلق بهاكان واخواتها ,االفعال الناسخة,الخبر

 واخواتها, المشبهات بـ)ليس(

اوال:ايات -نبذة عامة عن موضوع ايات العقيدة الواردة في القران الكريم 4 2 ايات العقيدة

العقيدة  الخاصة بالتوحيد وتشمل:االيات االمرة بوجوب النظر  في معرفة 

االيات التي  0على وجوده سبحانه االيات التي تتضمن االدللة0اهلل تعالى

االيات التي تتضمن االدلة على  0تتضمن االدلة على وحدانية اهلل سبحانه

ايات الصفات 0االياتالمثبته للصفات االلهية  0نفي الشريك هلل تعالى

ثانيا:ايات العقيدة 0ايات القضاء والقدر0ايات الصفات السلبية 0الثبوتية

:التكليف ,االعواض,الجبر  الخاصة بالعدل االلهي وتشمل

واالختيار,تكليف مااليطاق,معنى الهدى في المؤمن والكافر , حقيقه 

ايات العقيدة الخاصة بالنبوة:ضرورة النبوة 0االضالل منه سبحانه 

االيات المتعلقة بما يجوز 0االيات المتعلقة بصفات االنبياء 0والحاجة اليها

ايات االمامة 0علقة بأفعال االنبياء االيات المت 0على االنبياء وما اليجوز 

ايات 0ايات الخليفة واالستخالف 0ايات صفات االمام 0وما يتعلق بها 

ايات االيمان 0ايات االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0الدعوة الى اهلل 

خامسا : ايات العقيدة الخاصة بالمعاد وتشمل :فكرة 0بالمالئكه والجن 

عالم البرزخ )عذاب 0عتقاد بالمعاد ضرورة اال0عامة عن المعاد 

 ايات الجحيم والنار0ايات النعيم والجنة0الشفاعه0القبر(

حقوق االنسان 0التطوير التاريخي لحقوق االنسان 0ماهية حقوق االنسان  4 2 حقوق االنسان

االعالن 0الحقوق الشخصية والمدنية في االسالم0في االديان السماوية

ضمانات حقوق 0نود ومعايير االعالن العالميب0العالمي لحقوق االنسان 

المالمح واالسس 0الضمانات االسالمية لتطبيق حقوق االنسان 0االنسان

العقيدة وعالقتها بحقوق 0الفكرية لنظرية حقوق االنسان في االسالم 

مفهوم وطبيعة 0الجانب القانوني لحقوق واقسامها في االسالم 0االنسان

الحريات العامة وانواعها )الحريات 0الحقوق واقسامها في االصول 

الحريات االقتصداية 0الحريات الفكرية (-االساسية او الفردية 

المدارس الفكرية التي اسست نظرية حقوق 0واالجتماعية 



المنظمات الدولية واالقليمية واجهزتها العاملة في قضايا 0االنسان

ل حقوق االنسان المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجا0االنسان

المراحل التاريخية لحقوق 0حقوق االنسان في العراق وافاق المستقبل0

حقوق االنسان في 0الطابع العالمي لحقوق االنسان0االنسان في العراق

حقوق االنسان في الحضارة اليونانية  0الحضارة وادي الرافدين والنيل 

سفة الوظيفة فل0حق االنتخاب وشروطة في الفكر االسالمي0والرومانية

شروط تولي الوظائف  الحق في المعرفة والتعليم كما 0العامة في االسالم 

الحقوق السياسية في الفكر القانوني 0ورد في القران الكريم والستة النبوية 

الحقوق الفكريةفي الفكر 0الحقوق السياسية في الفكراالسالمي0المعاصر 

لحقوق باب )ا5002الدستور العراقي لعام 0االسالمي 

والحريات(,مواصفات وواجبات الحاكم اإلسالمي قراءة عهد اإلمام علي 

 "عليه السالم " لواليه مالك االشتر على مصر , جرائم االبادة الجماعية

اسباب 0اهمية العقيدة 0التعريف بعلم العقيدة 0مفهوم العقيدة االسالمية  2 1 مدخل عقيدة

مصادر العقيدة 0التوقي من ذلكاالنحرافعن العقيدة الصحيحة وسبل 

االيمان واالسالم والفرق بينهما 0الفرق بين العقيدة والفلسفة 0االسالمية 

االدلة على 0توحيد اهلل تعالى  0االدلة على وجود اهلل0االيمان بوجود اهلل0

ما يجوز على اهلل وما اليجوز 0اقسام الصفات االلهية 0توحيد اهلل  

وااليمان بالنبي 0مفهوم النبوة 0تعالى  ومعانيها  العدل االلهي اسماء اهلل0

تعريف النبي 0امكانية النبوة ودليلها 0اهمية النبوة ودورها 

مسؤولية االمه 0وظيفة النبي ومسؤلياته0صفات النبي ومؤهالته0ودوره

تعريف الخليفة وصفاته 0تجاه النبي ,خالفة النبي ,وضرورتها

معاد ال0تعريف االمام وصفاته ودوره0ودوره

 الجنة والنار 0الشفاعة0)مفهومه,وامكانه,وضرورته(

-تاريخ التدوين في علوم القران 0تعريف علوم القران وبيان موضوعه 4 2 علوم القران

تنزالت القران وكيفياتها 0نزول القران الكريم0اسماء القرن واوصافه

اول واخر مانزل من القران الكريم 0ظاهرة الوحي 0والحكمه منها 

تدوين القران 0اسباب النزول 0يم القران الكريم والحكمه منهتنج0

جمع القران )تاريخه , 0)تاريخه, وكيفيته (كتاب القران الكريم

تنقيط القران والشبهات 0وكيفيته(الشبهات حول جمع  القران الكريم

نقل القران الكريم عبر 0قراءة وحفظ القران الكريم0المثاره حوله

المحكم 0ريم والشبهات المتعلقة بهالغة القران الك0العصور

المطلق 0العام والخاص 0المكي والمدني 0الناسخ والمنسوخ 0والمتشابه

وجوه اعجاز القران 0اعجاز القران الكريم 0المجمل والمفصل 0والمقيد

االعجاز البياني في القران 0الكريم االعجاز العلمي في القران الكريم

االعجاز التشريعي في القران 0الكريماالعجاز اللغوي في القران 0الكريم

 0ترجمه القران الكريم0الكريم 

نشاه علوم  اهمية علوم الحديثالشريف-تعريف علوم الحديث الشريف  4 2 علوم الحديث

الفرق بين السنه النبوية والحديث -الحديث رواية علم الحديث دراية

المصطلحات العامة في -وعالقة علوم الحديث الشريف بالعلوم الشرعية

الرواي والرواية -الرواية -االثر -علوم الحديث الشريف )الحديث ,الخبر



عند اهل (تدوين الحديث )تدوين الحديث عنداهل البيت ,تدوين الحديث 

كتاب -كتاب الحديث  عند الشيعة -تدوين الحديث عند الشيعة-السنة 

الحديث عند الشيعة )االصول االربعمائة , وكتب الحديث االخرى(كتب 

الحديث عند اهل السنه)الصحاح /والسنن والمساند(عناصر الحديث )السند 

والمتن (اقسام الحديث )الخبر المتواتر ,تعريفه وشروطه وتقسيمه 

ومشروعيته المتواتر(خبر االحاد )تعريفه وتقسيمهومشروعيته(خبرالواحد 

المقرون ,وخبر الواحد غير المقرون(المسند ,المعلق , 

المستفيض,المشهور , المصرح)الموصول(المضمر )المقطوع(عوامل 

-الحديث الحسن الموثق 0الحديث الصحيح 0االضمار حجية المضمر

التوثيق التضعيف الفاظ التعديل   الضعيف  التعديل التحسين-القوي

والتوثيق الفاظ خاصة بالتعديل  الفاظ التحسين الفاظ التضعيف الغلو 

االرتفاع في القول والمذهب االختالط يعرف وينكر االختالف في المذهب 

درجات القوة والضعف اقسام الضعيف الحديث الموضوع -

العامل المذهبي -ني العامل الدي-عوامل الوضع )العامل السياسي 0تعريفة

العامل  -العامل االقتصادي -العامل االعالمي العانل االجتماعي -

-مبلغ الموضوعات -كيفية وضع الحديث امارات الوضع -الشخصي 

المؤلفات في الموضوعات المرسل  تعريفة,ومشروعيته(المرفوع الشاذ 

رق اهلية الراوي للرواية اهمية الموضوع مشروعيته تحديده مؤهالته ط

الرواية عن المرأة -معرفة العداله والجرح  ,اجتماع الجرح والتعديل 

التصحيحات العامة تصحيح روايات اصحاب االجماع,تصحيح مراسيل 

كيفية تحمل الحديث وطرق نقله -الثالثة تصحيح احاديث الكتب االربعة

طرق نقل الحديث السماع القراة  -التحمل واالداء النقل اهلية التحمل

شبهات معاصره حول -االجازة-الوجادة -الوصية -الكتابة االعالم -ولةالمنا

 علوم الحديث

تطور اجيال  -5اطوار دورة حياة الحاسوب  -1مادة الفصل االول هي  4 2 حاسبات

مميزات  -2البيانات والمعلومات  -4الحاسوب االلكتروني  -3الحاسوب 

انواع  -8لحاسوب مكونات ا -7مجاالت استخدام الحاسوب  -6الحاسوب 

االجزا  -5مكونات الحاسوب   -1الحاسوب . اما مادة الفصل الثاني هي:

انظمة  -2الكيانات البرمجية  -4الكيان البرمجي  -3ء المادية للحاسوب 

العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء  -8االعداد في الحاسوب 

 المميزات الرئيسية للحاسوب الشخصي -9الحاسوب 

مصادر الفكر -1هل للفكر االسالمي تسمية اخرى؟-الفكر ؟ )تمهيد(  2 1 اسالميفكر 

 -3المادة التاريخية في القران الكريم  -5االسالمي في القران الكريم  

العاومل المؤثرة في صياغة الفكر -السنن التاريخية في القران الكريم

الحديث الفكر االسالمي -الفكر االسالمي :صحوة مفاهيمية-االسالمي

تأصيالت تعددية في الفكر -والمعاصر تحديد الفترة والشخصيات 

تأصيل التعددية -5المنهج التاريخي في تأصيل التعددية  -1االسالمي /

تأصيل  -4تأصيل التعددية على قاعدة الحقوق  -3بمنهج اصول الفقه

اراء فقهيه من مسألة التعددية -2-التعددية على مرتكزات سياسية 

الديمقراطية في اعمال االسالميين الفكرية -اطية ,مصطلح ومفهوم/الديمقر

الديمقراطية  مذهب وفلسفة الديمقراطية -/الديمقراطية مصطلح ومفهوم 



الحداثة  -1في منهج عمل االسالميين / الحداثة :مصطلح ومفهوم 

الحداثة  -4الحداثة والتراث  -3الحداثة والمجتمع  -5والسلطة 

حقوق -ة واالسالم التحديات المعاصرة للفكر االسالمي الحداث -2واالخالق

البواعث القانونية  -3البواعث السياسية  -5البواعث الفكرية  -1االنسان 

الفقه وحقوق االنسان اتجاهات التحول  -2الحقوق بين الفرد والمجتمع  -4

 -5في الحركه االسالمية الموقف من االخر/الموقف من االخر المختلف 

التنازل عن العنوان -4الموقف من العنف  -3ن الديمقراطية الموقف م

التحول الى احزاب سياسية/النظام العالمي  الجديد ,تصور  -2االسالمي 

هل هناك قطيعة بين الفكر -النظام كيفية التعامل مع النظام العالمي الجديد

االسالمي الحديث من جهه والمعاصر من جهه اخرى؟ماهي اشتغالت 

مالك بن نبي 0المي المعاصرتحوالت الفكر الحركي االسالمي الفكر االس

السيد محمد باقر 0السيد عبد الحسين شرف الدين :فقه الوفاق-سيد قطب -

 الفكر االسالمي في االلفية الثالثة 0الصدر :التجديد في الفكر الفلسفي 

 

تعريف علم النفس التربوي وموضوعه ,منهج البحث في علم  4 2 علم النفس التربوي

 الذاكرة , الذكاءاالصطناعي,الدافعية ,االحساس واالدراك,النفس

, نظريةسكنر,التفكير,نظريةالتعلم, نظريةبافلوف,النسان

, نظريةبياجيه, نظريةجانيه, المفهوم,قوانين التعلم, نظريةاالستبصار

الذكاءاالنفعالي, ديةفيالشخصية, الفروقالفر,التغذيةالفروقالفردية

الوظائف التعليمية ,انواعالذكاءاالنفعالي,انواعالمتغيرات,الذكاءاالنفعالي

انواع ,قوانين التنظيم االدراكي,الوظيفةاالستشارية,للدافعية

مراحل معالجةالمعلومات ,مهارات ,انواع االدراك,االحساسات

العوامل التي تؤثرفي التعلم ,العالقةبين التفكيروالتعلم,التفكيراالساسية

 .انتقال اثر التعلم المرتدة وانواعها,نظرية ثورندايك,الصفي

   4 2 اسس فلسفة

 ;كتاب headawayاعتماد منهج  2 1 اللغة االنكليزية

 

 مناهج المرحلة الثانية

الساعات  المادة

 نظري

 المفردات                                                                           الوحدات 

التفسير في اللغة واالصطالح , الفرق بين التفسير والتأويل ,  4 2 مباديء التفسير

اهمية التفسير , اقسام التفسير , اداب التفسير , اداب التفسير 

اداب التفسير الفنية., الموضوعية , اداب التفسير النفسية, 

مصادر التفسير, المصدر النقلي , المصدر اللغوي , 

المصدر العقلي , المصدر النقلي , مناهج التفسير , منهج 



اهل البيت في التفسير :منهج الصحابة في التفسسير / المنهج 

االثري , منهج الراي ,المنهج اللغوي , المنهج البياني , 

عملي . المنهج التاريخي , المنهج المنهج الصوفي ,المنهج ال

الموضوعي , مناهج اخرى مراحل التفسير , مرحلة التكوين 

, مرحلة التاصيل مرحلة التجديد, ضوابط التاصيل مرحلة 

التجديد , ضوابط التجديد في التفسير , مناهج المستشرقين 

في دراسة التفاسير , مناهج الباحثين المعاصرين في دراسة 

 التفاسير.

اشكال  -5اخالق العالم االلكتروني  -1مادة الفصل االول : 4 1 سبةحا

 -4امن الحاسوب  -3التجاوزات في العالم الرقمي 

 -6تراخيص برامج الحاسوب  -2خصوصية الحاسوب 

االختراق االلكتروني  -8الملكية الفكرية  -7انواع الترخيص 

مصادر االختراق  -10انواع االختراق االلكتروني  -9

برامج  - 15المخاطر االمنية االكثر انتشارا  -11لكتروني اال

اهم الخطورات الالزمة للحماية من عمليات  -11خبيثة 

اضرار الحاسوب على الصحة اما مادة  -14االختراق 

وظائف نظام  -5تعريف نظام التشغيل  -1الفصل الثاني 

تصنيف نظام التشغيل  -4اهداف نظام التشغيل  -3التشغيل 

    7نظام تشغيل ويندوز  -6لة لبعض نظام التشغيل امث -2

اجراء عمليات على  -9االيقونات  -8المجلدات والملفات  -7

 -15لوحة التحكم  -11خلفيات سطح المكتب  - 10النوافذ 

بعض الحاالت واالعدادات الشائعة  -13تعليمات ) مساعدة( 

 في الحاسوب

 

 نحو وصرف

واخواتها,الحرف المشبهه بليس,افعل  المقاربة النحو : كان  4 2

والرجاء والشروع,ان واخواتها,النافية للجنس,ظن 

واخواتها,الفاعل,الصرف : االسم,اوزان االسم المجرد 

والمزيد,االسم ا,لجامد,والمشتق,المشتقات: اسم الفاعل,اسم 

المفعول,الصفةالمشبهه , اسم التفضيل اسم الزمان والمكان, 

,االسم المنقوص اسم االلة

والمقصور,والممدودوالصحيح,تثنيةاالسم,جمع االسم,جمع ,

المذكرسالم,جمع التكسير,التصغير,النسب,االعالل واالبدال 

 والوقف

نبذة مختصرة عن تاريخ علم المنطق/ تعريف المنطق لغة  6 3 منطق

واصطالحا من حيث فائدته وموضوعه/ اقسام المنطق/ القسم 

االول التصورات : لغة واصطالحا الداللة / تقسيم اللفظ الى 



مفرد مركب/ اقسام اللفظ باعتبار تعدد المعنى / مباحث الكلي 

الكليات والجزئي / المفهوم المصداق/ النسب االربع/ 

الخمس/ التعريف / القسم الثاني/ القضية وتقسيماتها/ القضية 

الشرطية وتقسيماتها/ القضايا الموجهه/ مادة القضية وجهه 

القضية/ القسم الثالث / االستدالل_ االستدالل الماشر/ 

التناقض وملحقاته من التداخل والتضاد والمربع المنطقي _ 

شر_ القياس تعريفه, العكس المستوي االستدالل غير مبا

 واشكاله وضروب الشكل/ االول االستقراء / التمثيل

الزواج واحكامه: مقدمات الزواج الخطبة: حكمه  4 2 فقه

مشروعيتها, من تباح خطبتها ومن التباح, المحرمات على 

التأييد, المحرمات على التأقيت/ الزواج واركانه: تعربفه 

االلفاظالمستخدمة  حكمه مشروعيته,اركان العقد/ صبغته/

النشاء العقد شروط العقد ومايترتب على كل شرط / من اثار 

: شروط االنعقاد , شروط النفاذ شروط اللزوم/ الوالية 

العقد / الوالية/ تعريفها,اقسامها/ شرط الولي يوالوكالة ف

ترتيب االولياء حكم نزويج االولياء , الكفاءة : تعريفها 

في الكفاءة / الجانب الذي تشترط اشتراكها الصفات المقيدة 

فيه الكفاءة , وقت اعتبار الكفاءة / الوكالة : تعريفها احكام 

تعريفات الوكيل/ اثار عقد الزواج/االثار التي تخص الزوجة/ 

المهر: تعريفه/ الحكمة من وجوب على الزوج انواعه 

مقداره, تعجيله وتأجيله, الزيادة على المهر والحط منه 

ي تستحقق فيها الزوجة كل المهر, الحاالت التي الحاالت الت

تستحقق فيها الزوجة نصف المهر, سقوط المهر النفقه/ 

تعريفها/ حكمها شروط سقوط النفقه تقديرها اقناع الزوج عن 

ادائها, نفقه زوجة الغائب , تعجيلها نفقه المعتدة عدم االغدار 

بين بالزوجة/ االثار التي تخص الزوجة االثار المشتركة 

الزوج والزوجة / فرق الزواج / الفرقة : تعريفها متى تكون 

الفرقة طالقًا ومتى تكون فسخًا / الفرق بين الفسخ والطالق , 

الطالق : تعريفه الصيغة المخصوصة له شرعًا حكمه / 

سب والبدعي/ المرجعي والبائن/ التفريق ناقسامه : ال

تعريفها/ ممن باالختيار) الخلع( التفريق القضائي الرجعة/ 

تحصل الرجعة / وبم تحص/ل الرجعة بقصد العزر/ 

ريث : مقدمة في وااالختالف في الرجعة/ الوصاياوالم

الميراث قبل االسالم / الميراث في الشريعة االسالمية/ 

فه / اركانه/ اسبابه/ شروطه/ موانعه/ التركة والحقوق يتعر

راتب  المتعلقة بها/ التجهيز/ الدين / الوصية/ االرث/



الوارثين : اصحاب الفروض/ االلمعصيات الحجب/ العول/ 

 الرد/ اصول المسائل وتصحيحها: ميراث ذوي االرحام.

الديانات الوضعية , تعريف الدين , قواعد العربي النظريات  4 2 االديان

الوضعية لنشؤ الدين نظرة في الديانات القديمة/ البائدة 

لرومانية/  الهندية/ الصينية/ المصرية/ البابلية/ اليونانية/ ا

ة/ الديانات ئة / الديانة الصابياليابانية/ الديانات الزراد شت

السماوية/ الديانة اليهودية/ مقدمة تاريخية / تاريخ الديانة 

اليهودية / عند موسى )ع( ولغاية سقوط يهدوا / منذ البابلي 

ولغاية العصر الحاضر/ الكتب اليهودية العقائد اليهودية 

االعياد اليهودية الحركة الصهيونية وعالقتها باليهود/ الديانة 

المسيحية / مقدمة وتعريف بالمسيحية/ تاريخ المسيحية / منذ 

هـ منذ قسطنطين ولغاية 311المسيح )ع( ولغاية قسطنطين 

القرن التاسع عشر المسيحية في الوقت الحاضر/ العقائد 

 سيحية المسيحية / االعياد المسيحية/ الكتب الم

العالقة بين االحاديث الشريفة والعقائد االسالمية , االحاديث  4 2 احاديث العقيدة

الشريفة الواردة في اثر العقيدة في بناء شخصية االنسان , 

اهمية استالل العقائد من االحاديث , االحاديث الشريفة 

الواردة في معرفة اهلل تعالى , االحاديث الشريفة المتضمنة 

جود اهلل تعالى , االحاديث الشريفة المتضمنة ) الدليل  الدلة و

الحدوث , دليل النظام , دليل الواجب ( االحاديث الشريفة 

الواردة في الصفات الثبوتية , االيات الشريفة الواردة في 

الصفات السلبية , االحاديث الواردة في كالم اهلل تعالى , 

ي , االحاديث االحاديث الشريفة الواردة في اللطف االله

الشريفة الواردة في القضاء والقدر , االحاديث الشريفة 

الواردة في بعثة االنبياء ووجوبها , االحاديث الشريفة 

المتضمنة  الدلة اثبات النبوات العامة ) االدعاء والمعجزة ( 

االحاديث الواردة في العصمة , االحاديث المفسرة لتصرف 

واردة في الخالفة ومؤهالته االنبياء وسيرتهم .االحاديث ال

وتعيينه , االحاديث الواردة في االمامة ,االحاديث الواردة في 

 االمام ومؤهالته,.

اهم تعريفات علم الكالم , اسماؤه , سبب تسمية بهذا االسم ,  4 2 علم الكالم

وظيفة علم الكالم , الفرق بين علم الكالم وعلم العقيدة , 

اسباب نشؤ علم الكالم  مراحل نشؤ علم الكالم , حالة العقائد 

قبل البعثة النبوية المباركة , حالة العقائد في عهد الرسول 

الفة الراشدة , حالة العقائد )ص( , حالة العقائد في عهد الخ



في في العصر االموي , حالة العقائد في العصر العباسي 

وحتى النهضة الحديثة , االصول العقائدية المتفق عليها 

والمختلف فيها عند المدارس الكالمية , الفرق بين االسالم 

)مقدمة -1وااليمان وزيادة االيمان ونقصانه , اصل التوحيد 

ادلة وجود اهلل تعالى عند -3اهلل تعالى , معرفة -5عامة ( 

المتكلمين , دليل الحدوث , دليل الواجب , الصفات االلهية , 

عالقتها بالذات المقدسة )االراء فيها( اقسام الصفات االلهية 

)الثبوتية والسلبية( اوال : الصفات الثبوتية , الوحدانية , 

حياة , السمع االول واالخر , القدرة , االرادة , العلم , ال

والبصر, الكالم االلهي , الصفات السلبية , تنزيهه سبحانه 

عن كونه جوهرا او جسما , تنزيهه سبجانه عن الرؤية ,  

تنزيهه سبحانه عن االتحاد والحلول , تنزيهه سبحانه عن 

الحاجة , اصل العدل االلهي فكرة عامة , العدل لغة 

القضاء والقدر  واصطالحا قدرة اهلل تعالى على القبيح ,

وعالقته بالجبر واالختيار , اراء الفرق الكالمية في الجبر 

واالختيار )االرادة االنسانية( االستطاعة تكليف ما اليطاق  

معنى الهدى في المؤمن والكافر , حقيقة االضالل منه 

 سبحانه  , دليل الواجب 

التصوف 

 واالخالق

م التصوف , نشأة التصوف واالخالق / تمهيد يتضمن مفهو  4 2

التسمية , العوامل المؤثرة في نشؤ التصوف االسالمي 

االسالمي : الدور االول دور النشأة  ,)تمهيد( ادوار التصوف

الثاني , دور الكمال , الدور الثالث , دور التراجع , , الدور

والعارف , اخالق الصوفية , , الفرق بين العابد والزاهد

منهج الخالف  ,مقامات العارفين , ابن عربي ووحدة الوجود 

في الفقهاء والصوفية , المالميتية, )اصول مذهبهم , 

نظرياتهم( معرفة اهلل( معنى التوحيد ومراتبه, في الفكر 

العالقة بين الفناء , الصوفي , نظرية االتحاد والحلول

دية , اهم تعريفات علم االخالق , الصوفي والنييرفانا الهن

تطور التأليف , فائدة علم االخالق , اهمية علم االخالق

االخالقية في الثقافة االسالمية , تقسيم علم االخالق , الفطرة 

الخلق , نشأته وتربيته ,  ,االنسانية واراء العلماء فيها

العوامل المؤثرة على الخلق : العادة , البيئة , الوراثة , 

المسؤولية الدينية , المسؤولية االجتماعية ,مسؤولية ,انواعهاال

, المسؤولية االخالقية , الضمير , تعريفه االراء في ماهيته 

علم االجتماع الديني ) مفهومه , موضوعه(      ,, السلوك

 , نشأته وتاريخ تطوره



سة االديان علم االجتماع/  التفكير الديني نشأة االهتمام بدرا  4 2 علم االجتماع

عالقة علم االجتماع , , تاريخ علم االجتماع الديني وتطوره

الديني بالعلوم الدينية , مناهج البحث العلمي في علم 

المن المنهج التاريخي التخميني  المنهج التحليلي , االجتماع

المقارن, المنهج النفسي , القياسي , المنهج التحليلي

في تحديد , قارن ودورهاالستنباطي  المنهج االجتماعي الم

مفهوم الدين , الدين والعاطفة الدينية , الدين والسحر , 

الوظيفة الدينية , نشأة الدين العالقات بين الدين والدولة , 

االجتماعي , المدن , الدين والنظام االداري , الدين والنظام

الدينية , الدين واالساطير , الدين واالصول الفلسفية,الدين 

لدين والعلم , الدين والحضارة االنسانية , رقى والفن , ا

وتقهقرها الدين والمبادئ االجتماعية , الديانة , الديانة

 االنسانية , االصالح الديني

   4 2 علم نفس النمو

اكزينوفان , بارمنيدس , زيتون , المدرسة الذرية ,  -ا 4 2 الفلسفة اليونانية

انكساغوراس , ديمقرايطس ,  , انباذوقليس, فالسفتها

غورغياس , سقراط )حياته , طالبه, منهجه , مذهبه , فيما 

وراء الطبيعة , مذهب سقراط في المعرفة , مذهب  سقراط 

مذهبه  في ,االخالقي , افالطون ) حياته , مصنفاته, منهجه( 

نظرية المعرفة , نظرية المثل االفالطونية  ا, اهلل تعالى في 

:  ارسطو,فلسفة افالطون

)  ياته,مصنفاته,منهجه,مذهبهالطبيعيح

العلالالربعة,الحركة,ازليةالحركةوالعالمصفاتالمحركاالولفيفل

:  النفساالنسانية(  الكون) سفةارسطو,العالم

 المدرسةاالبيقورية,مذهبهاالخالقي

,مارعنايةاللهبالبش),نظريةعامة,المدرسةالرواقية,نظرةعامة)

 هيةااللوهية,صفاتها,ادلةوجوداهلل

ساالنسانيةفيفلسفةافالطون,المدينةالفاضلةفيفلسفةافالطونارالنف

)  حياته,مصنفاته,منهجه,مذهبهالطبيعي:  سطو

العلالالربعة,الحركة,ازليةالحركةوالعالمصفاتالمحركاالولفيفل

 مذهبهاالخالقي:  النفساالنسانية(  الكون) سفةارسطو,العالم

 رةعامةنظريةعامة,المدرسةالرواقية,نظ) المدرسةاالبيقورية

 

  



 مواد المرحلة الثاثة

ساعات  المادة

 

 النظري

 المفردات الوحدات

االستعاذة,والبسملة,الفاتحة, تفسيرآيات السعي بين الصفا والمروة  6 3 التفسير

واستقبال القبلة ,حكم كتمان العلم في الشريعة اإلسالمية , 

تفسيرآيات إباحة الطيبات, تفسيرآيات تحريم الخبائث من 

األطعمةوغيرها ,تفسيرآيات الرباوبيان خطره, أحكام الربا في 

تفسيرآيات ,مذاهب الفقه اإلسالمي, أحكام الصالة في السفر والخوف

أحكام , حكم قبول التوبة, آيات التيمم وأحكامه الفقهية, صالة الخوف

أحكام الدين,الرهن,األمانات, فسيرآيات وجوب , ,فريضة الحج

تعالى, تفسيرآيا ت حريم الخمروالميسر,تفسيرآيات االنقيادالوامراهلل 

التسميةعندالذبحاألحكام الشرعيةلمتروك التسميةعندالذبح, 

تفسيرآيات وجوب االستماع لقراءةالقران, تفسيرآيات التولي يوم 

الزحف, تفسيرآيات قسمةالغنائمتفسيرآيات الوالية والنصرة بين 

لمين, تفسيرآيات منع المسلمين, أحكام الوالية والنصرةبين المس

المشركين من دخول المسجدالحرام, األحكام الشرعية في منع 

المشركين من الحج ,تعظيم شعائراهلل تباركوتعالى ,أحكام الهدي 

واألضاحي, بيان ملةإبراهيم , وجوب المحافظةعلى التكاليف 

الشرعيةأحكام األطعمةالمحللةوالمحرمة/ تفسيرآيات الوضوء 

 ت األطعمة المحللة والمحرمةتفسيرآيا,والغسل

التعريف بمجموعة من احاديث االحكام الفقية,شرح احاديث مختارة  6 3 الحديث

من االبواب الفقهية  المختلفة لبيان االحكام الفقيةالمستفادة منها 

وتختص بفضائل االعمال والمستحبات , مختارات من كتاب سبل 

استحباب التيمنشرح  شرح المرام من جمع ادلةاالحكام شرح احاديث

 شرح احاديث االلتفات في الصالة,حديث افضل االعمال

شرح احاديث ,شرح احاديث دعاءالقنوت,شرح حديث تحية المسجد

الصالة شرح احاديث ,شرح احاديث الشك في,االدعيةالمأثورة

شرح احاديث فرض ,شرح حديث زكاة الفطر,نصاب الزكاة

حاديث النهي عن شرح ا,شرح احاديث نفقة الزوجة,الزكاة

شرح حديث مفسدات ,شرح احاديث فرض الصوم,المسألة

شرح احاديث ,شرح احاديث الناسي ,المرخص في صومه,الصوم

المستحب والمنهي عن صومه, شرح احاد ث فرض صوم رمضان 

شرح احاديث ,,شرح احاديث فرض الحج ,شرح احاديث دفن الميت

شرح احاديث ,شرح حديث النهي عن تمني الموت,تجهيزالميت

شرح احاديث ,شرح احاديث ذكردعاء يوم الجمعة,ذكرالموت

شرح ,شرح حديث السؤال,شرح حديث صالة الليل,صالةالوتر

شرح حديث ,تتمةشرح احاديث العقيقة,احاديث النهي عن النجوى

 العقيقة,شرح حديث حد السارقة



الدين,أسماءالعلم,حالةالعقائداإلسالمية في عهد تعريف أصول  6 3 علم الكالم

الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(,حالةالعقائدفي 

عهداالمويين,حالةالعقائدفي عهدالعباسيين,اصول الدين عنداهل 

السنة,اصول الدين عندالشيعةاالمامية,اصول الدين 

عندالمعتزلة,االصول المختلف فيها,ادلةوجوداهلل تعالى,مذاهب 

في القضاءوالقدرمذاهب المسلمين في القضاءوالقدر, المسلمين 

اختالف المتكلمين في تفسيرالقضاءوالقدرمذاهب المسلمين في 

 والقدر, اختالف المتكلمين في تفسيرالقضاءوالقدر القضاء

تعريف النظم االسالميةواهميتها, خصائص النظم االسالميةالشمول  4 2 فكر اسالمي

تتمةالخصائص االصالةواالستقالل والتكامل والضفةالدينية, 

تتمةالخصائص التوافق مع ,والمرونةوالجمع بين المثاليةوالواقعية

الفطرة مرتبطةبمصالح االنسان ثنائيةالجزاءوالعموم الزماني 

مكانةالنظام االخالقي في ,النظام االخالقي ماهيته واهميته,والمكاني

في القران  التفصيل االخالقي,خصائص النظام االخالقي,االسالم

التفصيل االخالقي في السنةالكريمة, وسائل اكتساب ,الكريم

اساس النظام ,تمهيدعن النظام االجتماعي االسالمي,االخالق

خصائص النظام االجتماعي ,االجتماعي االسالمي

عنايةاالسالم باالسرة وواجبات وحقوق الرجل ,االسالمي

د الزوجات تعد,الزواج واحكامه وحقوق الزوج والزوجة,والمرة

تحميل الفرد مسؤليةا صالح ,ومبرراته/ الطالق وحكمة مشروعيته

 المجتمع

ادلةعنايةاالسالم بنظام ,النظام السياسي مقوماته ومقاصده

البيعةوحق االمة ,مقومات نظام الحكم,الخليفةاختياره,النسب,الحكم

مفهوم الشورى واهلهاونظام ,في المراقبةوالعزل وتنفيذالعزل

النظام االقتصادي ,مقاصدالحكم في االسالم,الواليةوالرقابةاالدارية

العمل اهم دعائم ,خصائص النظام االقتصادي االسالمي,في االسالم

بيت المال ,مالمح االثورةاالقتصادية في االسالم,النظام االقتصادي

موارده ومصارفه , مقاصدالنظام االقتصادي االسالمي 

 سالمي,مفهومالرفاهاالقتصادياال

نشأةالتفكيرالعقلي عندالمسلمين, طبيعةالقران والبحث  6 3 فلسفة

التفكيرالعقلي في ,التفكيرالعقلي في الدولة االموية,الفلسفي

اسباب ,كيف وصلت الفلسفةاليونانية الى لغةالعربية,الدولةالعباسية

المذاهب الهنديةواثرهافي ,اسباب ترجمةالفلسفةااللهية,ترجمةالمنطق

الديانات الفارسيةواثرها في ,السالميالتفكيرا

التفكيراالسالمياشهرالمدارس الفلسفية 

اراءالغربيين ,الكتب المترجمة,الترجمةوالمترجمون,فيبدءالترجمة

الفائدة من ,في الفلسفة االسالمية

الفالسفةالمسلمون واالتجاهات العامةفي ,دراسةالفلسفةاالسالمية

تفكيرهم الفلسفي طابع التفلسف 

فلسفته ,الكندي حياته ثقافته مؤلفاته,اشهرفالسفةاالسالم,مياالسال



الفارابي حياته ثقافته ,فلسفته الطبيعيةواالنسانية,االلهية

 فلسفته االلهية,مؤلفاته

فلسفته ,ابن سيناحياته ثقافته مؤلفاته,فلسفته الطبيعيةواالنسانية

ثقافته  ابن رشدحياته,فلسفته االنسانية,االلهيةفلسفته الطبيعية

 ,فلسفته االلهية,فلسفته الطبيعيةواالنسانية,مؤلفاته

المفعول به/ المفعول المطلق/ المفعول له/ المفعول فيه/ المفعول  6 3 نحو

 معه/ االستثناء/ الحال التمييز/ الحروف الجر/ االضافة

( قواعد التالوة في النون والتنوين والميم/ احكام حفظ جزء )قدسمع 4 2 تالوة وحفظ

النون الساكنة والتنوين والميم/ االحكام النون والميم المشددتيين / 

)ال( المعرفة والالم الساكنة/ االدغام /الشمسي/ االظهار القمري/ 

 حكم الالم الساكنة

   / 4 2 طرائق تدريس

 / 4 2 منهج بحث

 

  



 مواد المرحلة الرابعة

ساعات  المادة

النظر

ت ي
دا

ح
لو

 المفردات ا

اهتمام المسلمين في تفسير ايات االحكام / والنسخ واحكامه/ ايات الميراث/ النهي عن   4 2 تفسير

اخذ الشئ من المهر عند الطالق / ايات الخلق والتكوين/ تفسير ايات العجز / احكام 

 الزواج بالزانية

ه تتعلق بالبيوع ,اوالمعامالت 1185سبل السالم لآلمرالصنعاني ت حديثامن 40اختيار  6 3 حديث

المالية, والرشوة, واالحتكار, واالمانة, الشنعة واالرثوالطالق , والشفاعة في الحدود 

 حديثأ يالكسب اطيب

 حديثالبخش,حديثالتلقواالركبان,حديثالنهيعن اليبيعحاضرلباد

حديثالنهيعناالحتكار,حديثالخيارفيالبيع 

ريمالخداعفيالبيع,حديثتحريمالربا,حديثالرشوة,حديثوجوبسدادالدين+ +تح

حديثالصلح,حديثمطاللغنىظلم,حديثتحريم 

الخيانة,+حديثقواللحقولوكانامرا,حديثارجاعالوديعةوالعارية,اداءاالمانة+حديثتحريمغص

باالرض,حديثتحريمالزراعةفيارضالغيربدوناذنهمحديثالشفعة + 

والضرر   /  حديثتحريمالغدر,حديثالضرر

حديثالصدقةالجارية,حديثقبواللهدية,حديثاللقطة,حديثالتعريفبالضالة,حديثليسللقاتلمنالميراث

شيء,حديثالتطليقاتالثالث 

,حديثعذبتامرةفيهرة,حديثاليحلدمامرئمسلم,حديثتقديمالقضاءيومالقيامحديثيدالمعطيالعليا,

تلدونمالهفهوشهيد,حديثالشفاةفيالدماء,حديثالتطيب,حديثحماللسالحعلىالمسلمين,حديثمنق

عةفيالحدود,حديثكلمسكرخمر+حديثاقتلواذويالهيئاتعثراتهم,حديثالفتن + 

 حديثالجهادفيسبيالهلل /  

شرح مصطلح النبي وتعريفه باللغة, وبيان مهمةاالنبياء )عليهمالسالم(, وذكرصفاتهم ,  6 3 علم الكالم

ن بالمعادوالحساب والجنة والنار/ العقل وبيان مفهوم  اليوم االخر ومايتعلق بهمن االيما

االنسان وهدي 

 النبوة,االنبياءوحكمااليمانبهم,بشريةاالنبياءوالرسل,عصمةاالنبياءوالرسل

 فطانةاالنبياءوالرسل,الصفاتاالخرىللرسل,الوحيوانواعه

الردعلىمنكري 

الوحي,المعجزةوشروطها,معجزةالرسولصلىاللهعليهوسلم,وجوهاعجازالقرآنالكريم,اال

 عجازالعلميللقرآن الكريم,شواهدالنبوة,ختمالنبوةوعمومالرسالة,الشعاعةوأصواللدعوة

المفاضلةبيناالنبياءوواجبنانحوالرسول/امكاناليوماالخروالحاجةالىااليمانبه,اليوماالخرفيا

لفكرغيراالسالمي,حكمااليمانباليوماالخروطرقفهمالغيبات,انقطاعالعملبالموتواالعمااللخ

كمتمنيالموت,البرزخوسؤال القبرونعيمه,المعادالجسماني, واتيم,التوبةوح

الساعةواشراطها,الصوروعددالنفخات,الحشروأدلته,العرضوالحساب,الحوضوادلته,المي

 زانوادلته,الصراطوادلته,أوصافالناروحاالهلهاأوصافالجنةوحاالهلها



والسنةالنبوبةوالتعريف  النشأةومراحل االستشراق واهدافه ودراسةمنهجيته في القرآن 4 2 االستشراق

بأهمالمستشرقين ومراكزاالستشراق وعرضاهمالشبهات ومناقشتها /  تاريخ 

االستشراق,التعريفوالنشأة,المراحلوالتطور,اهدافاالستشراق,دوافعووسائاللمستشرقين,ا

الستشراقوالتبشير,االستشراقواالستعمار,التبشيرفياليهودية,مناهجالمستشرقين.منهجالتشك

لمصادر,منهجاالفتراضوالتأثر,االستشراقواالسالم,االستشراقوالقرآن,االستشرايكوانتقاءا

قوالسنةالنبوية,شبهاتالمستشرقين,قراءةنقديةوردودللشبهات/  

االستشراقوالتاريخالعربي,االستشراقوالتاريخاالسالمي,االستشراقالتقليدي,نولدكهمنهجهف

ريم,الدواللتي اعتنت يتاريخالقرآن,االستشراقالمعاصر,جونجلكريستوالقرآنالك

باالستشراق,االستشراقااللماني,االستشراقالهولنديالبريطاني,االستشراقالفرنسياالمريكي,

 االستشراقاليهودياالسباني,التعريفبأهمالمستشرقين,

جولدتسيهرفيتفسيرالقرآن,المستشرقونالمعتدلون,المستشرقونالمتعصبون,التعريفبمراكزا

 الستشراق

اصول الفقه/ الغاية من دراسته/ الحكم / اقسامه/ ادلة االحكام الشرعية/ اقسام  تعريف 6 3 اصول الفقه

 داللة االلفاظ على المعاني/ القوارض والترجيح بين الدالالت

إعمال المصدر,إعمال اسم الفاعل صيغةالمبالغةواسم المفعول والصفةالمشبهة اسم  6 3 نحو

الفاعل,أسلوب التعجب,المدح 

ل,التوابعوتشمل:)النعت,التوكيد,البدل,عطفالنسق,عطفالبيان(,أسلوب,الوالذم,أفعاللتفضي

نداء)االستغاثة,الندبة,الترخيم,االختصاص(,التحذيرواالغراء,أسماءاألفعالواألصوات,نو

 ناالتوكيد)توكيدالفعل(,ماالينصرف.

الواقعة+الحديد+ حفظجزءالذاريات لسورالذاريات+الطور+النجم+القمر+الرحمن+  4 2 تالوة وحفظ

, سورةالذاريات من 10_1معتعلمكيفيةتالوتهاعلىالوجهالصحيح / سورةالذارياتمنآية 

,سورةالذارياتمن 40_31,سورةالذارياتمن 30_51,سورةالذارياتمن 50_11

,سورةالطورمن 15_1,سورةالطورمنآية 60_21,سورؤةالذارياتمن 20_41

,سورةالنجممناية 49_39,سورةالطورمناية 38_56,سورةالطورمناية 52_13

,سورةالنجممناية 10_1

,سورةالنجممن 40_31,سورةالنجممناية30_51,سورةالنجممناية50_11

 51_11,سورةالقمرمناية 10_1,سورةالقمرمناية 20_41

 42_34,سورةالقمرمن 33_55من  القمر سورة

 15_1,سورةالرحمنمناية 22_46من  القمر سورة

 41_58,سورةالرحمنمن 57_13من  الرحمن سورة

 78_ 68,سورةالرحمنمن 67_45من  الرحمن سورة

 52_13,سورةالواقعةمناية 15_1اية  من الواقعة سورة

 20_39,سورةالواقعةمن 38_56من  الواقعة سورة

 65_21من  النجم /  سورة 59_16,سورةالحديد 12_1االية  من الحديد سورة

 


