
 سية لقسم االديان المقارنادرالالمناهج -
 مواد المرحلة االولى

عدد  المادة

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 المفردات

ه .تاريخ التدوين في علوم القرآن اتتعريف علوم القرآن وبيان موضوع 4 2 علوم القرآن

القرآن الكريم .تنزالت القرآن الكريم .أسماء القرآن وأوصافه .نزول 

وكيفياتها والحكمة منها .ظاهرة الوحي .أول وآخر مانزل من القرآن 

الكريم .تنجيم القرآن الكريم والحكمة منه .أسباب النزول .تدوين القرآن 

الكريم )تاريخه وكيفيته( .كتاب القرآن الكريم .جمع القرآن )تاريخه 

قرآن الكريم .تنقيط القرآن الكريم وكيفيته( .شبهات حول جمع ال

والشبهات المثارة حوله .قراءة وحفظ القرآن الكريم .نقل القرآن الكريم 

عبر العصور .لغة القرآن الكريم والشبهات المتعلقة بها .المحكم 

والمتشابهة .الناسخ والمنسوخ .المكي والمدني .العام والخاص .المطلق 

القرآن الكريم .وجوه إعجاز القرآن والمقيد .المجمل والمفصل .إعجاز 

الكريم.اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم .اإلعجاز البياني في القرآن 

الكريم .اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم .اإلعجاز التشريعي في القرآن 

 الكريم .ترجمة القرآن الكريم .

.موضوع علم مقارنة تعريفه ـــ سبب تسميته  –علم مقارنة األديان  4 2 مدخل اديان

األديان .وظيفة علم مقارنة األديان .أهمية علم مقارنة األديان .نشأة علم 

وتطوير علم مقارنة األديان  خأسباب النشأة .تاري –مقارنة األديان 

ونتائجه  –.التأليف في علم مقارنة األديان .أهداف علم مقارنة األديان 

القة علم مقارنة األديان .ضرورة علم مقارنة األديان ومشروعيته .ع

بالعلوم الدينية .عالقة علم مقارنة األديان بالعلوم اإلجتماعية .عالقة علم 

مقارنة األديان بعلم التاريخ .عالقة علم مقارنة األديان بالفلسفة .مناهج 

البحث العلمي في علم مقارنة األديان .المنهج التاريخي .المنهج 

هج النقدي .موقف الديانات من علم اإلجتماعي .المنهج الوصفي .المن

مقارنة األديان ومناهج الدراسات الدينية فيه .موقف اليهودية من علم 

مقارنة األديان .مناهج اليهود في مقارنة األديان .موقف المسيحية من 

علم مقارنة األديان .مناهج المسيحيين من مقارنة األديانموقف اإلسالم 

المسلمين من مقارنة األديان .موقف  من علم مقارنة األديان .مناهج

الديانات األخرى من علم مقارنة األديان .مناهج علماء وباحثي الديانات 

األخرى في مقارنة األديان .مناهج الفلسفة في تحليل مقارنة األديان 

.مناهج المستشرقين في دراسات مقارنة األديان .نقد دراسات مقارنة 

 األديان .



بواكير الفكر 

 يالدين

 –ضرورة الدين وحاجة اإلنسان إليه  –عنصر الدين  -تعريف الدين  4 2

 –باعث التدين  -أهداف الدين ونتائجه .نشأة وتاريخ الدين .تدين اإلنسان 

حتمية التدين .نزعة التدين  –أصالة التدين في الفطرة  –نزعة التدين 

دة نزعة التدين وقوة اإلرا –نزعة التدين وقوة الوجدان  –وقوة الفكر 

المقارنة بينهما  –األديان الوضعية  –األديان السماوية  -.تقسيم األديان 

 –من حيث المصدر والجوهر والموضوع والتعليم .عبادة اهلل تعالى 

عبادة األسالف واألرواح والمالئكة  .  –عبادة مظاهر وظواهر الطبيعة 

والجماد  عبادة األحجار –عبادة النبات  –عبادة الحيوان  –عبادة البشر 

 –تصرف اإلله  –صفات اإلله  –ذات اإلله  –اإلله  –.التوحيد والشرك 

عقيدة االلوهية في  –هيمنة اإلله .الدين في بالد وادي الرافدينالقديمة 

الشرك )تعدد اآللهة وعبادة الكواكب(  –التوحيد  –بالد وادي الرافدين 

ين اآللهة وبين البشر الوسيط ب –التفريد .عقيدة النبوة وبعثة األنبياء  –

 –ساللة اآللهة .العقائد المتعلقة بالموت ومابعده  –الحاكم  –الكاهن  –

النعيم  –العالم السفلي  –العالم العلوي  –فكرة الخلود  –اليوم األخر 

الطقوس  –المعابد  –والجحيم .النصوص والتشريعات الدينية المقدسة 

نشأة وظهور  –الديانة اإليزيدية النذور . –القرابين  –والشعائر الدينية 

تاريخ اإليزيديين .مصادر  –هوية وأنتماء اإليزيدية  –الديانة اإليزيدية 

 –الكتب المقدسة لدى االيزيدين .العقائد االيزيدية  –الديانة االيزيدية 

 –النبوة واألنبياء  –قصة الخليفة  –الكائنات العلوية المقدسة  –اإللوهية 

الطهارة  –نعيم والجحيم .الشريعة اإليزيدية وطقوسها ال –مابعد الموت 

 –النذور والقرابين  –الحج  –المعابد  –األعياد  –الصيام  –الصالة  –

طقوس الموت .النظام األسري وأحكامه )الزواج , الطالق , الميراث , 

أحكام األسرة( في الديانة اإليزيدية .النظام اإلجتماعي وأحكامه )الطبقات 

, الطبقات اإلجتماعية , العادات والتقاليد( في الديانة اإليزيدية  الدينية

نشأة وظهور الديانة الصابئية .هوية وإنتماء الصابئية  –.الديانة الصابئية 

 الصابئة المندائيون . –الصابئة الحرانيون  –تاريخ الصابئة  –

قائد الصائبية الكتب المقدسة لدى الصابئة .الع –مصادر الديانة الصابئية       

النبوة واألنبياء  –قصة الخليقة  –الكائنات العلوية المقدسة  –اإللوهية  –

 -النعيم والجحيم .الشريعة الصابئية وطقوسها  –مابعد الموت  –

طقوس  –النذور والقرابين  –المندى  –األعياد  –الصالة  –الطهارة 

ميراث , أحكام الموت .النظام األسري وأحكامه )الزواج , الطالق , ال

النظام اإلجتماعي وأحكامه )الطبقات  –األسرة( في الديانة الصابئية 

الدينية , الطبقات اإلجتماعية , العادات والتقاليد ( في الديانة الصابئية 

 –عقيدة اإللوهية في بالد وادي النيل  –.الدين في بالد وادي النيل القديم 

التفريد .عقيدة النبوة  –الكواكب(  الشرك )تعدد اآللهة , عبادة –التوحيد 

 –الحاكم  –الكاهن  –الوسيط بين اآللهة وبين البشر  –وبعثة األنبياء 

فكرة  –اليوم اآلخر  –ساللة اآللهة .العقائد المتعلقة بالموت ومابعده 

 النعيم والجحيم . –العالم السفلي  –العالم العلوي  –الخلود 



الطقوس والشعائر  –المعابد  –سة النصوص والتشريعات الدينية المقد

نشأة وظهور وتاريخ  –النذور .الديانة الميثرائية  –القرابين  –الدينية 

 –مصادر الديانة الميثرائية .عقائد الديانة الميثرائية  –الديانة الميثرائية 

 –صلب التجسد اآللهة و  –صفات اآللهة  –التثليث  –اآللهة ميثرا 

الخطيئة والكفارة .الشعائر والطقوس الدينية  – القيامة من بين األموات

الشعائر  –المعابد  –التعميد  –األعياد  –الصيام  –الصالة  –الميثرائية 

مفهوم العقيدة اإلسالمية .التعريف بعلم العقيدة .أهمية ,والتشريعات 

العقيدة .أسباب اإلنحراف عن العقيدة الصحيحة , والسبل التوقي من ذلك 

يدة اإلسالمية .خصائص العقيدة اإلسالمية .الفرق بين .مصادر العق

العقيدة والفلسفة .اإليمان واإلسالم والفرق بينهما .اإليمان بوجود اهلل 

.األدلة على وجود اهلل .توحيد اهلل تعالى .األدلة على توحيد اهلل .صفات 

اهلل تعالى .أقسامالصفات اإللهية .مايجوز على اهلل وما اليجوز .العدل 

إللهي .أسماء اهلل تعالى ومعانيها .مفهوم النبوة واإليمان بالنبي .أهمية ا

النبوة ودورها .إمكانية النبوة ودليلها .تعريف النبي ودوره .صفات النبي 

ومؤهالته .وظيفة النبي ومسؤوليته .مسؤولية األمة إتجاه النبي .خالفة 

إلماموصفاته النبي وضرورتها .تعريف الخليفة وصفاته ودوره .تعريف ا

 ودوره .الميعاد )مفهومه , إمكانه , ضرورته( .الشفاعة .الجنة والنار .

  4 2 مدخل عقيدة

الديانة 

اليهودية/ 

النشأة 

 والتاريخ

التاريخي )الساميون ,  –التعريف بالمصطلحات ذات الميول الديني  4 2

 –الهكسوس  –الموسويون  –العبرانيون , بنو اسرائيل( .اليهود 

الكنعانيون .ابراهيم الخليل )ع( )عصره , شخصيته , نبوته , هجراته , 

دوره (اسحاق )ع( )عصره , شخصيته , نبوته , دوره ( .اسماعيل )ع( 

ته , نبوته , دوره ( .يعقوب )ع( )عصره , شخصيته )عصره , شخصي

, نبوته , دوره (.يوسف )ع( )عصره , شخصيته , نبوته , دولته , 

دوره , حكمه( .هجرة اسرائيل )ع( وإبنه إلى مصر .تاريخ وأحوال بني 

اسرائيل في مصر حتى عصر موسى )ع( .موسى )ع( )عصره , 

وبالطه ,عالقته  شخصيته , نبوته , دوره ,عالقته بالفرعون

بالمصريين( .هارون )ع( )شخصيته , نبوته , دوره في بني اسرائيل 

عالقته بالفرعون وبالطه وعالقته بالمصريين, مسؤولياته (.تاريخ 

وأحوال بني اسرائيل في مصر منذ ظهور موسى )ع( وحتى خروجهم 

منها .تاريخ وأحوال بني اسرائيل في عصر الخروج وحتى عصر 

وع بن نون )ع( )شخصيته , مؤهالته , دوره , مسؤولياته , القضاة .يش

أثره في احداث عصره(.تاريخ واحوال بني اسرائيل في عصر القضاة 

ودور النبوة واالنبياء في احداث العصر .تاريخ واحوال بني اسرائيل في 

عصر الملوك األول ودور األنبياء في احداث العصر .سليمان )ع( 

ته , دولته , دوره , حكمه , عالقته بالجزيرة )عصره , شخصيته , نبو

العربية واليمن , هيكل سليمان( .تاريخ وأحوال بني اسرائيل في عصر 



الملوك الثاني ودور النبوة واألنبياء في أحداث العصر .عصر اإلنقسام 

 –مالبساته  –ظروفه  –أسباب اإلنقسام  –أحوال بني اسرائيل فيه  –

أحداث العصر .مملكة اسرائيل )نشأتها ,  دور النبوة واألنبياء في

تاريخها , ملوكها , شعبها , أنظمتها , دور األنبياء فيها( .الغزو 

اآلشوري وإزالة الدولة اإلسرائيلية .مملكة يهوذا )نشأتها وتاريخها , 

ملوكها , شعبها , أنظمتها , دور األنبياء فيها( .الغزو الكلداني وإزالة 

اليهود بعد سقوط  –األول ألورشليم واألسر البابلي  مملكة يهوذا .التدمير

دور األنبياء مدة األسر  –مملكتي إسرائيل ويهوذا.اليهود في بالد بابل 

 –عالقة اليهود مع البابليين .اليهود في زمن الفرس الخامنئيين  –البابلي 

اليهود في زمن  –عالقة اليهود مع الفرس .اليهود في زمن االغريق 

عصر الشتات  –تدمير الرومان ألورشليم  –التدمر اليهودي الرومان .

اليهود في البالد العربية  –وتشرد اليهود .اليهود في جزيرة العرب 

األخرى .اليهود في البلدان اإلسالمية في ظل الحكم اإلسالمي .اليهود في 

بلدان العالم .إشكاليات العرق اليهودي .الصهيونية)مفهومها , نشأتها , 

 ها , نشاطها , منظماتها , جرائمها , حركاتها(.تاريخ

الديانة 

المسيحية/ 

النشأة 

 والتاريخ

الدين في عصر ماقبل والدة المسيح)ع(/ زكريا )ع( عصره شخصيته  4 2

ته دوره/ اليهود واحوالهم في ؤته دوره يحيى )ع( عصره شخصيته نبؤنب

شخصيتها سيرتها عصر والدة المسيح )ع( يوسف النجار/ مريم العذراء 

دورها / والدة المسيح)ع( نسب المسيح طبيعة والدته  ظروفها 

مالبساتها شهودها من المجوس/ شخصية المسيح)ع( ودوره وحركيته , 

يوحنا المعمدان ودوره في مؤازرة المسيح/ دعوة المسيح )ع( طبيعتها  

سيح فلسفتها/ مضامينها/ عقيدة المسيح)ع( شريعته وتعاليمه/ انجيل الم

)ع( شخصياتهم اعدادهم صفاتهم دورهم/ ح)ع( وجوده/ حواريي المسي

)ع( مقولة واشكاليات الخيانة 0موقف اليهود والرومان من المسيح

والخائن حادثة الصلب/ رفع المسيح)ع(/ دعوة المسيح)ع( بعد رفعه/ 

بطرس شخصيته دوره واثاره/تعاليم بطرس/ بولس شخصيته مؤالته 

لحوارييمن بولي/ بولس والتشريع/ االضهادات دوره اثاره/موقف ا

الدينية حتى القرن الرابع الميالدي/ تأثر المسيحية بالفكر الفلسفي/ 

 البابوية مشروعيتها تاريخها ./تاريخ االديرة  والرهبنة.,

مفهوم الديمقراطية . نشأة وتطور الديمقراطية . موقف اإلسالم من  4 2 ديمقراطية

الديمقراطية . وسائل الديمقراطية . االنتخاب )مفهومه , كيفيته , 

مشروعيته( المرشح )مفهومه , مؤهالته , دوره( . الحقوق المدنية . 

الحقوق السياسية . اسس ومقومات الديمقراطية . نظام الحكم الديمقراطي 

األغلبية . مباديء ممارسة الديمقراطية . احترام الحريات .  . حكم

مفهوم الحرية .الحريات العامة .الحرية الفردية . حرية الرأي والفكر . 

حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية .حرية التعبير . حرية االقامة 

ولي والتنقل . المساواة امام القانون المساواة امام القضاء . المساواة في ت

الوظائف العامة . المساواة امام الضرائب . العدالة . المشاركة السياسية 



. المساواة امام القانون . المساواة امام القضاء . التعددية الحزبية . مبدأ 

 الفصل بين السلطات . 

أهميته .تأليف الجملة المفيدة )الفرق بين  –تاريخه  –معناه  –النحو  4 2 علم النحو

عالمات  –اإلسم وعالماته( .تعريف الفعل  -سمية والفعليةالجملة اإل

 –أسباب البناء كما يراها إبن مالك .المعرب  –الفعل .المعرب والمبني 

عالمات البناء واإلعراب األصلية  –غير أمكن  –تمكن أمكن  –أنواعه 

والفعلية .المبني من األفعال وعالمات البناء والمعرب من األفعال 

الضمائر .األسماء  –عراب .المعرب من األسماء المثنى وعالمات اإل

الستة .المثنى السالم .الممنوع من الصرف .النكرة والمعرفة .الضمائر 

.إكمال الضمائر .العلم .اإلشارة.اإلسم الموصول .المعرف بـ)ألـالمبتدأ 

والخبر .أقسام المبتدأ .اإلبتداء بالنكرة .مسوغات اإلبتداء بالنكرة .التقديم 

والتأخير .الحذف الجائز والحذف الواجب .تعدد الخبر .األفعال الناسخة 

.المتشابهات بـ ) ليس ( .أعمال )ال( .أعمال )ال( ... أفعال المقاربة 

.معاني أفعال المقاربة وتقسيمها على ثالثة مجموعات المقارب 

 والشروع والرجاء .بناء الجملة في أفعااللمقاربة .بناء الجملة في أفعال

 الرجاء .بناء الجملة في أفعال الشروع .

مكتبة ومنهج 

 البحث

نشأة وتاريخ وتطوير المكتبات  –دورها  –أهميتها  –تعريفها  –المكتبة  2 1

تصنيف ديوي العشري .الفهرسة  –.الترتيب والتنظيم والتصنيف 

 –لغة  –شبكة المعلومات .تعريف المنهج  –والفهرس .تنقية المعلومات 

إصطالحًا .أنواع المنهج )تجريبي , تحليلي , العلمي , النقدي( .منهج 

 –في العقائد واألديان .تعريف البحث في العقائد واألديان  البحث

خطوات البحث في العقائد واألديان .أنواع البحث في العقائد واألديان 

.شروط البحث في العقائد واألديان .الشروط التي ينبغي توفرها في 

إختيار الموضوع )شروط اإلختيار في  –الباحث في العقائد واألديان 

كيفية عمل المصادر وإستخدامها .الجذاذات  –ديان( .الخطة العقائد واأل

المبيضة .النقد البحثي اإليجابي والسلبي والنقد التوثيقي  –المسودة  –

.أسس المنهج .العالقة بين المنطق ومنهج البحث في العقائد واألديان 

.أمثلة تطبيقية على منهجية بعض الكتب .تعريف المخطوط والوثيقة 

ما .التطور التاريخي للكتابة .حركة التأليف والترجمة في والفرق بينه

اإلسالم )الوراقة , الوراقون( .مواد الكتابة عند العرب وأدوات الكتابة 

الخط العربي وأنواعه .التصحيف  –.المالمح المادية للمخطوط 

الزيادة والحذف .خطوات تحقيق  –والتعريف .المؤتلف والمختلف 

نسبة المخطوطة إلى الملف .نقد  –وص المخطوطة .معالجة النص

 مصادر المعلومات للوثيقة .نسخ المخطوطة ومراتبها .



 اوليات الحاسوب واسسها / دراسات نظرية 2 1 حاسبات

اللغة 

 االنكليزية

نصوص مقدسة مقارنة/ نصوص مختارة من اسفار التوراة/ نصوص  2 1

 مختارة من سورة البقرة وال عمران.

علم النفس 

 التربوي

تعريف علم النفس التربوي/ منهج البحث في علم النفس التربوي/  4 2

الدافعية االحساس واالدراك/ الذاكرة والذكاء/ النسيان/ التفكير/ نظرية 

التعلم/ نظرية بافلوف/ نظرية سكنر/ نظرية االستبصار/ قوانين التعلم/ 

وانواعها/ الفروق  المفهوم/ نظرية جانبيه/ نظرية بياجيه/ التغذية المرتدة

الفردية/ الذكاء االنفعالي/ انواع المتغيرات / الوظائف التعليمية/ الوظيفة 

االستشارية/ قوانين التنظيم االداركي/ انواع االحساسات/ انواع االدارك/ 

مراحل معالجة المعلومات/ مهارات التفكير/ العالقة بين التفكير والتعلم/ 

 صفي/ انتفال اثر التعلمالعوامل المؤثر في التعليم ال

تفسير ايات 

العقائد 

 واالديان

نبذة عامة عن موضوع ايات العقائد واالديان الواردة في القران الكريم  4 2

مرة بوجوب النظر في معرفة اهلل تعالى .االيات التي آليات اال.اوال:ا

تتضمن االدلة على وجوده سبحانه اآليات التي تتضمن على وحدانية اهلل 

سبحانه .اآليات التي تفند عقائد الثنوية القائلين بوجود الهين اثنين .اآليات 

التي تفند عقائد المسيحيين القائلين بالتثليث .اآليات التي تتضمن األدلة 

على نفي الشريك هلل تعالى .اآليات التي تفند ادعاء الهود بان العزير ابن 

فند مقوالت اليهود االخرى اهلل وانهم ابناء اهلل تعالى .اآليات التي ت

.اآليات التي تفند ادعاء النصارى بان المسيح ابن اهلل .اآليات التي تفند 

ادعاء النصارى بألوهية المسيح )ع( والوهية مريم)ع( .اآليات التي تفند 

مقوالت النصارى االخرى .اآليات التي تفند مقوالت الدهريين .اآليات 

ايات الصفات السلبية  –لصفات الثبوتية ايات ا–المثبتة للصفات األلهية 

 .ايات القضاء والقدر .

اض رثانيا:ايات العقيدة الخاصة بالعدل اآللهي وتشمل:التكليف ,االع

,الجبر واالختيار ,تكليف ما اليطاق ,معنى الهدى في المؤمن والكافر 

 ,حقيقة االضالل منه سبحانه

–النبوة والحاجة اليها ايات العقيدة  الخاصة بالنبوة وتشمل :ضرورة 

اآليات المتعلقة بصفات األنبياء .اآليات المتعلقة بما يجوز على األنبياء 

اآليات المتعلقة بأفعال األنبياء.آيات اإلمامة ومايتعلق بها  –وما اليجوز 

 –آيات صفات اإلمام .آيات الخليفة واإلستخالف .آيات الدعوة إلى اهلل  –

ي عن المنكر .آيات اإليمان بالمالئكة والجن آيات األمر بالمعروف والنه

فكرة عامة عن -.خامسًا : آيات العقيدة الخاصة بالميعاد وتشمل : .

الميعاد .ضرورة اإلعتقاد بالميعاد .عالم البرزخ )عذاب القبر( .الشفاعة 

 .آيات النعيم والجنة .آيات الجحيم النار .

 
 



 مواد المرحلة الثانية 

عدد  المادة

 الساعات

 المفردات عدد الوحدات

علوم 

 الحديث

تعريف علوم الحديث/ نشأة علوم الحديث/ علم الحديث دراية  4 2

ورواية/ الفرق بين السنة النبوية والحديث/ وعالقة الحديث 

بالعلوم الشرعية/ المصطلحات العامة لعلوم الحديث )الحديث 

الحديث عند اهل الخبر االثر الرواية الراوي والرواية(/ تدوين 

البيت واهل السنة وتدوين الحديث عند الشيعة/ كتب الحديث عند 

 نمائة/ كتب الحديث عند اهل السنةالشيعة االصول االربع

الصحاح السنن والمسانيد/ السند والمتن/ اقسام الحديث التواتر 

تعريفه وشروطه, / خبر االحاد تعريفه وتقيسمه/ خبر الواحد 

رون/ المسند, المعلق, المستفيض, المشهور, المقرون وغير المق

المصرح/ المضمر )المقطوع( عوامل االضمار وحجيته/ الحديث 

الصحيح والحسن/ الموثق القوي, الضعيف/ التعديل, التحسين 

التوثيق التضعيف الفاظ التعديل والتضعيف/ العلو واالرتفاع 

ع/ االختالط االختالف في المذهب/ عوامل الوضع/ كيفية الوض

المرسل تعريفه/ الرواي واهليته/ طرق معرفة العدالة والجرح/ 

الرواة عن المراة/ كيفية تحميل الحديث وطرق نقله/ طرق نقل 

الحديث السماع القراءة المناولة/ الكتابة االعالم الوصية الوجادة 

 االجازة..

علم الكالم 

 االلهيات

اهم تعريفات علم الكالم,اسماؤه,سبب تسميته بهذا االسم .وظيفة  4 2

علم الكالم .الفرق بين علم الكالم وعلم العقيدة .اسباب نشوء علم 

الكالم .مراحل نشوء علم الكالم .حالة العقائد قبل البعثة النبوية 

المباركة .حالة العقائد في عهد الرسول )ص(.حالة العقائد في 

اشدة . حالة العقائد في العصر االموي .حالة عهد الخالفة الر

العقائد في العصر العباسي وحتى النهضة الحديثة .االصول 

العقائدية المتفق عليها والمختلف فيها عند المدارس الكالمية 

اصل 0.الفرق بين االسالم وااليمان ,زيادة االيمان ونقصانه

ة وجود اهلل ادل-00معرفة اهلل تعالى -00)مقدمة عامة(-1التوحيد 

الصفات -دليل الواجب .د-دليل الحدوث .ج-تعالى عند المتكلمين أ

اقسام الصفات -عالقتها بالذات المقدسة)االراء فيها( .ب-االلهيةأ

 -0الوحدانية -1اوال:الصفات الثبوتية 0االلهية )الثبوتية والسلبية( 

السمع  -7الحياة-6العلم -5االرادة  -4القدرة .-0االول واآلخر 

تنزيهة  -1الكالم االلهي .ثانيا:الصفات السلبية  -8والبصر 

زيهة سبحانه عن الرؤية نت-00سبحانه عن كونه جوهرا اوجسما 

زيهة سبحانةعن الحاجه .اصل نت-4زيهةعن االتحاد والحلولنت-0

قدرة اهلل -0العدل لغة واصطالحا -0فكرة عامة-1العدل االلهي 

وعالقته بالجبر واالختيار  القضاء والقدر -4تعالى على القبيح



-5,اراء الفرق الكالمية  في الجبر واالختيار )االرادة االنسانية(

معنى الهدى في المؤمن -7تكليف ماال يطاق -6االستطاعة 

دليل -االعواض ج-10االالم  -9حقيقة االضالل منه  -8والكافر 

 الواجب .

الديانة 

اليهودية / 

االصول 

 والعقائد

المصادر الشفوية  –المصادر المكتوبة  –الديانة اليهودية مصادر  4 2

. 

 تدوينهوترجمته . –أهميته  –أقسامه  –تعريفه  –العهدالقديم 

التوراة )تعريفه , اهميتها , تاريخها , تدوينها , لغتها , ترجمتها 

 -لغته  –تدوينه  –أهميته  –, أسفارها( .سفرالتكوين ) تعريفه 

تدوينه  –أهميته  –سفرالخروج ) تعريفه مضامينه ( . –ترجمته 

 –أهميته  –مضامينه ( .سفرالعدد ) تعريفه  –ترجمته  -لغته  –

 –مضامينه ( .سفرالتثنية ) تعريفه  –ترجمته  -لغته  –تدوينه 

مضامينه ( .سفرالالويين )  –ترجمته  -لغته  –تدوينه  –أهميته 

ضامينه ( م –ترجمته  -لغته  –تدوينه  –أهميته  –تعريفه 

.نقدالتوراةعقليًاونقليًاوعلميًا .األسفارالتاريخية )تعريفه , اهميتها , 

 تاريخها , تدوينها , لغتها , ترجمتها , أسفارها, مضامينها( .

أسفاراألناشيد)تعريفه , اهميتها , تاريخها , تدوينها , لغتها , 

يتها ترجمتها , أسفارها, مضامينها( .أسفاراألنبياء )تعريفه , اهم

, تاريخها , تدوينها , لغتها , ترجمتها , أسفارها , مضامينها( 

)ص( فيالعهدالقديم .التلمود  ي.تحريفالعهدالقديم .البشاراتبالنب

 –التلمودالبابلي  –الجمارا  –المشنا  –اقسامه  –)تعريفه 

 –لغتهوترجمته  –تاريخالتلمودوتدوينه .التلموداألورشليمي(

 داليهود .أسفارالتلمودومضامينها .أهميةالتلمودومكانهعن

 –تحريفالتلمود .القبااله  –نقدالتلمودعقليًاونقليًاوتاريخيًاوعلميًا 

 الزوهار .

 –بروتوكوالتحكماءصهيون  –أبوكرفيا ) األسفارالخفية ( 

 –أهدافالبروتوكوالت  –تاريخالبروتوكوالت 

 تكوينالحكومةاليهوديةالعالمية .

صفاته (  –ذاته  –اإلله ) أسماؤه  –ية اإللوهيةفيالديانةاليهود

 –عبادتهفيالهيكل  –عبادتهقباللهيكل  –يهوة ) مراحلعبادته 

 –عبادتهبعدالهيكل ( .قصةالخليقةفياليهودية )خلقآدموحواء( 

ارواحغيراليهود .النبوةفيالديانةاليهودية  –ارواحاليهود  –الروح 

 دورها( . – ادلتها –أقسامها  –إمكانهاوضرورتها  –)تعريفها 

 –ادوارهم  –مؤهالتهم  –األنبياءفيالديانةاليهودية )بعثهم 



 –واجباتهم(صفاتاألنبياءوخطاياهم  –حقوقهم  –مسؤولياتهم 

 مايجوزعليهمومااليجوز .

 السنهدريم ) المجمعالدينياألعلى ( .–الحاخام –الربيون  –الكهنة 

 –عقيدةالعهدوالميثاقفيالديانةاليهودية 

لمختارفيالديانةاليهودية .عقيدةاألرضفيالديانةاليهودية عقيدةالشعبا

.عقيدةالماشيحفيالديانةاليهودية 

 .اليوماآلخرووالفكراألخرويفيالديانةاليهودية .

الديانة 

المسيحية 

االصول 

 والعقائد

/ العهد القديم مفهومه مشروعيته اسفاره/ ةمصادر الديانة المسيحي 4 2

مرقس انجيل لوقا انجيل يوحنا/ تعريف باالناجيل متى انجيل 

وتاريخ تاليفها وترجماتها مضماينها ونقدها/ االسفار والرسائل 

مؤلفها تاريخها مشروعيتها مضامينها/ نقدها/ المجامع الكنسية 

م 005ا دورها/ مجمع نيقية هومها مشروعيتها تاريخها اقسامهمف

م 081تعريفه اسباب انعقاده قرارته/ مجمع قسطنطينية االول 

م تعريفه اسباب 401تعريفه اسباب انعقاده قراراته, مجمع افسس 

م تعريفه اسباب انعقاده 451انعقاده قراراته/ مجمع خلقدونية 

الرابع تعريفها اسباب والثالث  و قراراته/ مجمع قسطنينية الثاني

م تعريفه اسباب 1869اعقادها قرارتها/ مجمع الفاتيكان االول 

ده وفقدانه وجوالمسيح تعريفه مضامينه و اعقاده قراراته/ انجيل

ادلة القائلين بوجوده ومنكريه/ انجيل برنابا مؤلفه تاريخه لغته 

ليث وتعدد االلهه االقانيم ثمشروعيته مضامينه نقده/التوحيد والت

االب تعريفه وطبيعته مشيئته  مومها ادلتها نقدها/ اقنوهالثالثة مف

مشيئته صفاته دوره/ الوهية  صفاته / اقنوم االبن تعريفه طبيعته

ومه طبيعته نقده/ هومها ونقدها/ اقنوم الروح القدس مفهالمسيح مف

ومها جذورها فلسفتها نقدها/ عقيدة هعقيدة الخطيئة والفداء مف

والفداء لب التجسد مفومها اصولها فلسفتها نقدها/ عقيدة الص

ينونة ومها  فلسفتها نقدها/ عقيدة القيامة  ونقدها/ يوم الدهمف

 محاسبة الناس / البشارات بالنبي محمد )ص( في العهد الجديد.

بالد الهند وجغرافيتها وسكانها وتاريخها/ الدين في بالد الهند  4 2 اديان الهند

وتطور الفكر الديني/ الديانة الهندوسية اسم الهندوسية مؤسسها/ 

لوهية مصادر الهندوسية الفيدا المهابهارتا/ العقائد الهندوسية اال

واالله في الهندوسية/ خلق الكائنات في الفكر الهندوسي/ عقيدة 

الكارما/ عبادة االصنام/ احكام االدوار االربعة للحياة الهندوسية/ 

التربية الجسدية والروحية الرهبانية/ الشريعة الهندوسية/ الزواج 

وتعدد الزوجات/ طبقات المجتمع الهندوسي/ الفرق الهندوسية/ 

تناسخ/ الكهنة ورجال الدين/ الطقوس والشعائر/ الديانة عقيدة ال

الجينية مؤسسها شخصياتها اثارهم/ مصادر الجينية/ عقائد 

الجينية/ التعاليم الجينية/ الفرق الجينية/ الكهنة ورجاالت الدين 



الجيني/ الطقوس والشعائر/ الديانة السيخية  مؤسسها معلموها 

وكتبها المقدسة/ النظام  تاريخهم شخصياتهم/ مصادر السيخية

الديني للسيخية/ الكهنة ورجالت الدين السيخي/ الطقوس 

 والشعائر.

لمنطق . تعريف المنطق . نشأة علم المنطق . تطور علم المنطق ا 4 2 المنطق

ومراحله . وظيفة علم المنطق . موضوع علم المنطق اهمية علم 

المنطق األساسية( المنطق . اقسام المنطق التقليدي )موضوعات 

التصور )التعريف( + تعريف الداللة واقسامها + الفكر  -أ

منطق القضايا )تعريف القضية المنطقية  -وقوانينه األساسية ب 

+ اجزاء القضية المنطقية + انواع القضايا + اصناف القضايا( 

االستدالل )تعريف+انواع االستدالل( + القياس  -ت

 )تعريف+انواع القياس( .

لفلسفة ا

 اإلسالمية

البواكير االولى للفلسفة/ دور القرآن في صياغة التفكير الفلسفي/  4 2

دور النبي االكرم)ص(/ دور ائمة اهل البيت)ع(/عالقة الفلسفة 

بالدين وبالمنطق وعلم الكالم/ اعالم الفلسفة االسالمية/ دليل 

الحدوث النفس االنسانية/ الفارابي نظرية الواجب والممكن/ 

نظرية الفيض الفارابية/ النفس البشرية/ المدينة الفاضلة تعريفها 

ينة مصير نفوس اهل المدينة الفاضلة/ ابن سينا دصفات رئيس الم

/ وجود اهلل تعالى/ صفاته/ النفس البشرية عند ابن سينا/ موقفه 

من المتكلمين/ موقفه من التصوف/ مفهوم النسبية عند الغزالي/ 

ير االنسان/ ابن طفيل حياته مؤلفاته ابن النفس االنسانية مص

طفيل والفالسفة/ اهلل تعالى وصفاته في فلسفة ابن طفيل/ الروح 

في فلسفة ابن طفيل/ ابن رشد/ التوفيق بين الحكمة والشريعة/ 

العقل عند ابن رشد/ صفاته تعالى/ النفس االنسانية/ الفكر الفلسفي 

 المعاصر.

بالفعل/ ال النافية للجنس الى نهاية المعطوف ف المشبه ورالح 4 2 علم النحو

على اسم ال الفاعل الى حذف تاء التانيث/ ترتيب جملة الفعل 

زومه/ الفعل لوالفاعل/ نائب الفاعل/ اختبارات/ تعدي الفعل و

المطلق/ المفعول له/ المفعول فيه المفعول معه/ االستثناء/ 

تطبيقات /  تطبيقات/ الحال/ اضرب الحال/ التميز واحكامه /

 اختبارات.



علم 

 المناظرة

ريف الحوار والمناظرة .مصطلحات تتداخل مع الحوار تع 2 1

المكابرة  –المناقشة .المراء  –المجادلة .المحاورة  –والمناظرة 

المعاندة .أهمية وفوائد الحوار والمناظرة .منهجية الحوار  –

والمناظرة والمناظرة .ادب الحوار والمناظرة .أنواع الحوار 

 –المركب  –.مايجري فيه الحوار والمناظرة من الكالم .المفرد 

التصديق  –التعريف  –المركب التام .التقسيم  –المركب الناقص 

موضوعه  -تصنيفه  –النقل .علم الحوار والمناظرة .تعريفه  –

التأليف فيه .موقف اإلسالم من الحوار  –أهميته  –.غايته 

ج القرآن الكريم من الحوار والمناظرة والمناظرة .موقف ومنه

.موقف ومنهج النبي من الحوار والمناظرة .موقف ومنهج أئمة 

أهل البيت )ع( من الحوار والمناظرة .موقف ومنهج الصحابة 

)رض( من الحوار والمناظرة .موقف ومنهج التابعين من الحوار 

والمناظرة .الحكم الشرعي للحوار والمناظرة .تحليل نصوص 

حوار والمناظرة في موضوع وجود اهلل تعالى .تحليل نصوص ال

الحوار والمناظرة في موضوع توحيد اهلل تعالى .تحليل نصوص 

الحوار والمناظرة في موضوع خلق اإلنسان .تحليل نصوص 

الحوار والمناظرة في موضوع بعثة األنبياءوالرسل .تحليل 

حليل نصوص الحوار والمناظرة في موضوع نبوة النبي )ص(ت

نصوص الحوار والمناظرة في موضوع إعجاز القرآن الكريم 

.تحليل نصوص الحوار والمناظرة في موضوع اإلمامة .تحليل 

نصوص الحوار والمناظرة في موضوع القضاء والقدر .تحليل 

نصوص الحوار والمناظرة في موضوع الميعاد والخلود في 

 النعيم والجحيم .

اللغة 

 االنكليزية

 ;كتاب headawayمنهج  اعتماد    

علم النفس 

 النمو

تعريف علم نفس النمو/ موضوعاته واهميته/ العوامل المؤثرة في  4 2

نفس النمو/ مراحل النمو/ تطبيقات تربوية/ مرحلة الطفولة 

الوالدة النمو الجسدي النمو العقلي النمو االخالقي/ الطفولة 

االجتماعي/ الطفولة المبكرة النمو الجسدي النمو العقلي النمو 

الوسطى المرحلة االبتدائية النمو الجسدي والعقلي/ الطفولة 

المتاخرة النمو الجسدي النمو  العقلي النمو الجنسي/ مرحلة 

النمو الفسيولوجي النمو الجسمي النمو العقلي/ المراهقة  ه,المراهق

الوسطى النمو الجسمي / المراهقة الوسطى النمو الجسمي النمو 

ي/ المراهقة المتاخرة التعليم العالي النمو الجسمي النمو العقل

 العقلي النمو االجتماعي/ مشكالت الشباب.

 تطبيقاتعمليةعلىبرامجالحاسوب 4 0 الحاسبة

 



 مواد المرحلة الثالثة

عدد  المادة

 الساعات

 المفردات عدد الوحدات

تحليل 

احاديث 

العقائد 

 واالديان

الحديث الشريف والديانات األخرى/االحاديث العالقة بين  4 2

الواردة في تعريف الدين وعناصره, وحاجة االنسان إليه/ 

االحاديت الواردة في نشاة تاريخ الدين/ وفي تدين االنسان 

واصالة التدين بالفطرة/ االحاديث الواردة في تقسيم االديان 

ى والمقارنة بينها/ االحاديث الواردة في معرفة اهلل تعال

وعبادته/ االحاديث الواردة في عبادة البشر وغيره من 

الموجودات/  احاديث التوحيد والشرك/ احاديث توحيد اهلل 

وصفاته والوهيه وكالمه اهلل ورؤيته وعدله ولطفه/ احاديث 

القضاء والقدر والجبر واالختيار/ احاديث بعثة االنبياء 

لديانات وصفاتهم وعصمتهم / احاديث قصة الخلق/ احاديث ا

في االقوام السابقين/ احاديث ابراهم )ع(,/ احاديث اسحق 

اسماعيل واسحق وموسى وهارون)ع(/ احاديث الواردة في 

عيسى وحواري/ العالقة بين المسيح )ع( والمهدي المنتظر 

 )ع(.

علم الكالم 

 )النبوات(

اصل النبوة وتعريفها / الفرق بين النبي والرسول / دالئل النبوة  4 2

/ اثبات نبوة محمد ) صلى اهلل عليه واله وسلم ( / صفات 

االنبياء / منكري النبوات وشبهاتهم / الفرق بين اإلمام والخليفة 

/ طرق وجوب االمامة واثباتها / نص اإلمام السابق على 

 بين االمام والخليفة . الالحق / صفات اإلمام / الفرق 

مدارس 

 كالمية

/ كيفية دراستها وموقفنا منها /  الكالمية تاريخ ظهور المدارس 4 2

حديث االفتراق / الشيعة واشهر مدارسهم / االمامية االثنى 

عشرية واصولهم / المعتزلة واصولهم / االشاعرة واصولهم / 

 الخوارج واصولهم / السلفية واصولهم .

اليهودية/ 

الفروع 

 واالحكام

الشريعة اليهودية تعريفها وابعادها / شريعة حمورابي وشريعة  4 2

ي وقواعده دالتوراة/ موسى والتشريع/ أصول التشريع اليهو

الوصايا العشر/ التابوت والهيكل/ الكهنة وقداستهم/ تعاليم 

الكهنة/ درجات الكهنة/ الختان في اليهودية مفهومه مشروعيته 

وموجباتها وكيفياتها  اه/ الطهارة مفهومهفلسفته وأحكام

ما مقدماتها ومواقيتها وواالعيان النجسة/ الصالة كيفيتها ومفه

 اومههته مواقيته احكامه/ الزكاة مفيومه كيفهاحكامها/ الصوم مف

ومه هومه صفته كيفيته مواقيته/ السبت مفه/ الحج مف احكمه

ومها اهميتها مواقيتها احكامه هامه/ االعياد الدينية مفكاهميته اح

التقويم اليهودي/ القرابين تعريفها شروطها اقسامها كيفية 

مهما/ النظام اتقديم/ االيمان والنذور تعريفهما احكامها اقسال



تها احكامها/ ااالسري واحكامه / المرأة مكانتها حقوقها واجب

ومه مشروعيته احكامه المحرمات من النساء / هالزواج مف

ومه هومه احكامه/ الميراث مفهج باالجانب/ الطالق مفالزوا

ا / الحكمة من مهموهب مفااحكامه توزيعه./ الجريمة والعق

ومها هومها عقوبتها/ الزنا مفهتشريعها/ جريمة القتل مف

 ومها احكامها.هعقوبتها/ الملكية مف

المسيحية 

الفروع 

واالحكام 

 الشرعية

المسيح والتشريع/ التعبد بشريعة الشريعة المسيحية/ تعريفها /  4 2

بني اسرائيل/ الحواريون والتشريع/ الرسل والتشريع/ بولص 

والتشريع / الرؤوساء الروحانيين والتشريع/ المجامع الكنسية 

والتشريع/ الكنائس والتشريع/ الشعائر والطقوس / التعميد 

ومها احكامها همفهومه وأحكامه مواقيته وكيفياته/ الصالة مف

ومه اوقاته / العشاء الرباني هيتها انواعها / الصوم مفقموا 

مفهومه حكمه / تقديس الصليب وحمله/ المسح بزيت الميرون/ 

سر الكهنوت مفهومه حكمه درجاته/ االعتراف للقس/ النظام 

ومه احكامه / هاالسري واحكامه/ المراة مكانتها / الزواج مف

باالجانب والعكس/ المحرمات من النساء/ زواج المسيحيات 

 مفهومه وكيفيته/  ثومه احكامه/ الميراهالطالق مف

الديانة 

البوذية 

واديان 

 الصين

بالد الصين / وجغرافيتها, سكانها/ الدين في الصين/ نشأة  4 2

وتطور الفكر الديني/ الديانة البوذية اسمها مؤسسها نشاتها/ 

 قافته فلسفتهثبوذا اسمه شخصيته اسرته عصره نشاته 

لوهية في الوتعاليمه/ مصادر البوذية/ كتبهم المقدسة/ عقائدهم/ ا

البوذية/ العبادة عند البوذية/ الفرق البوذية/ الكونفوشيسة 

شيوس شخصيته اسرته / ومؤسسها نشأتها تاريخها/ كونف

سوفلسفته/ الفضيلة واالخالق وشيوالوحي ونبوة كونف

ة/ العقائد والسياسية/ مصادر الكنوفشيسية/ كتبهم المقدس

يس المالئكة عبادة ارواح االباء دسية تعدد االلهة تقيوالكونفوش

 واالجداد/ السريع الكونفشيسية وحكامها.

الفلسفة 

 االوربية

خصائص الفلسفة  -مشكلة الفلسفة المسيحية. ثانيًا -اواًل 4 2 

العقل  -القديس اوغسطين حياته ومؤلفاته  -المسيحية. ثالثًا 

 -مشكلة العالم  -مشكلة االلوهية  -المعرفة  مشكلة -والنقل 

 -المشكلة السياسية , رابعًا -المشكلة االخالقية   -مشكلة النفس 

نظرية الوجود  -حرية االرادة  -مشكلة القدر  -اريجين : حياته 

 -العقل وااليمان  -القديس انسلم : حياته ومؤلفاته  -خامسًا

اثر  -سادسًا -ة الكليات مشكل -صفات اهلل  -براهين وجود اهلل 

ابيالرد : حياته ومؤلفاته  -الحضارة االسالمية  في اوربا سابعًا 

القديس بونافنتورا : منهجه ,  -, الالهوت , مشكلة الكليات ثامنًا

العقل والنقل , وجود اهلل , صفات اهلل , فكرة الكلمة , العلم 



عًا: القديس اإللهي , اإلرادة والقدرة , الخلق , قدم العالم تاس

حياته ومؤلفاته , مذهبه . عاشرًا : القديس توما  -البرت االكبر 

 االكويني : حياته ومؤلفاته , العقل .

السيرة 

 النبوية

يتها/ مميزات السيرة ومصادره/ احوال متعريف السيرة واه 4 2

الجزيرة العربية قبل اإلسالم/ نسب النبي )ص( حسبه مولده 

سفره مع عمه إلى الشام/ حلف الفضول / /  شبابه نشاته صباه

تجارته/ تجارته بمال السيدة خديجة وزواجه منها/ تجديد بناء 

بة/ البعثة النبوية / بشارة االنبياء )ع( بالنبي)ص(/ الوحي عالك

والنبوة/ غار حراء/ نزول الوحي / بداية الدعوة / الجهر 

هجرة  بالدعوة / موقف قريش من الدعوة/ الهجرة الى الحبشة/

المسلمين االولى والثانية الى الحبشة/ االسراء والمعراج/ 

عام الحزن/ رحلة الطائف/ دعوة  ,حصار المسلمين في الشعب 

الحجيج والعرب في اسواقها/ بيعتا العقبة االولى والثانية/ 

الهجرة الى المدينة/ تأسيس الدولة وبناء المسجد / المؤاخاة بين 

ليل حاهدة بين المسلمين وغيرهم وتهاجرين/ المعماالنصار وال

ومه مشروعيته ضوابطه/ غزوة بدر هنصوصها/ الجهاد مف

صلح الحديبية وعمرة القضاء/ دق والكبرى/ غزوة احد والخن

الصراع بين المسلمين واليهود في جزيرة العرب واسبابها 

ومراحله/ النفاق والمنافقون/ العالقة مع نصارى العرب/ 

عام الوفد/ حجة , مع نصارى نجران المباهلة / المعاهدة

 الوداع/ غدير خم/ وفاة النبي )صلى اهلل عليه واله وسلم(.

البالغة 

 العربية

حة اتعريف البالغة ونشاتها وتطورها وتاريخها, الفصاحة/ فص 4 2

الكلمة / فصاحة الكالم والمتكلم/ االسلوب / أسباب نشوء 

الخبر وانوعه / يتها/ علم المعاني / مالبالغة وتطورها واه

مؤكدات الخبر االنشاء غي الطلب االنشاء الطلب التقديم 

والتاخير القصر وانواعه االيجاز االطناب المساواة/ علم البيان 

التشبيه التشبيه المقلوب الحقيقية والمجاز المجاز اللغوي 

االستعارة التصريحية والكنية االستعارة التنفيذي المجاز 

الكناية / علم البديع المحسنات اللفظية  المرسل المجاز العقلي

الجناس االقتباس السجع المحسنات المعنوية التورية الطباق 

 المقابلة.

مناهج 

وطرائق 

 تدريس

تعريفات التعليم والتعلم والتقويم/ خطوات عملية التعليم/  4 2

اساسيات عملية التعليم/ أهداف المنهج/ انواع طرائق التدريس/ 

في طرائق التدريس/ االختبارات/ تقويم تطبيقات مساعدة 

 طرائق التدريس/ 

 
  



 مواد المرحلة الرابعة

 المفردات عدد الوحدات عدد الساعات المادة

علم الكالم 

 السمعيات

االعتقاد به/ المعاد في الديانات  ةاهمي ,فهيالمعاد تعر 4 2

والحضارات السابقة/ المعاد في الديانات السماوية/ كيفية 

المعاد واالراء فيه/ المتكلمين والفالسفة/ ادلة اثبات المعاد/ 

حقيقية الروح وعالقته بالمعاد واالراء فيه/ ادلة تجرد 

الروح / اشراط الساعة/ حياة البرزخ / الحشر / الوعد 

/ الشفاعة/  الميزان والحوض/ الصراط/ الجنة والوعيد

 والنار/ الثواب والعقاب.

الديانة اليهودية 

الفرق 

 والطوائف

االسباب الدينية الفتراق اليهود/ الفريسيون نشاتهم تاريخهم  4 2

قيون نشاتهم تاريخهم مقاالتهم/ القراؤون ومقاالتهم/ الصد

يخهم مقاالتهم/ نشاتهم تاريخهم مقاالتهم/ الكتبة نشاتهم تار

السامريون نشاتهم تاريخهم مقاالتهم/ الحسيديون نشاتهم 

تاريخهم مقاالتهم/ االسنيون نشاتهم تاريخهم مقاالتهم/ 

في  همالقبالويون نشاتهم تاريخهم مقاالتهم/ الحاخامات ودور

الفرق اليهودية/ شهود يهوا نشاتهم وتاريخهم/ اليهودية 

 ين منس/ المحافظاالصالحية / اليهودية االرثوذك

الصهيونية / الروتارية / عالقات الفرق والطوائف /اليهود

 اليهودية مع بعضها/

الديانة 

المسيحية 

الفرق 

 والطوائف

االفتراق المسيحية ,والسياسية  هاالسباب الدينية واالجتماعي 4 2

إلى فرق وطوائف/ فرقة الميرقيونيون نشاتها تاريخها 

 هشمشاطيالا مقاالتها/ هتاريخ مقاالتها/ االبنيون نشاتها

ا مقاالتها/ االريسون نشأتها تاريخها مقاالتها/ هتها تاريخأنش

النساطرة نشاتها تاريخها مقاالتها/ اليعاقبة نشاتها تاريخها 

مقاالتها/ الملكانية نشأتها تاريخها مقاالتها/ الكاثوليكية 

نشاتها تاريخها كنائسها مقاالتها/ االرمن الكاثلوليك/ 

الرثوذكش نشاتها تاريخها كنائسها مقاالتها / االقباط ا

االرثوذكس / البروتستانتية نشاتها تاريخها كنائسها 

 مقاالتها/ العالقة بين الفرق والطوائف المسيحية

ديانات بالد 

 فارس

جغرافية بالد فارس وتاريخها وديانتها/ الزرادشتية  4 2

يته ثقافته ها نشاتها تاريخها, زرادشت اسمه شخصيسسامؤ

فلسفته/ تعاليمه/ اشكالية الخير والشر/ نبوته/ الكتب المقدسة 

لديهم/ عقائدهم / تقديس النار وفلسفتها/ النبوة/ المخلص 

واالحكام/ النظام  توالمنقذ/ رجال الدين / الشريعة/ العبادا

االسري / العقائد والطقوس/ المانوية مصادرها كتبها / 



 زدكية مصادرها وكتبها وعقائدها.عقائدها./ رجاالتها / الم

الفكر 

اإلسالمي 

 المعاصر

ثرة ومصادر الفكر اإلسالمي في القرآن الكريم/ العوامل الم 4 2

/ الفكر اإلسالمي الحديث يفي صياغة الفكر االسالم

والمعاصر/ الديمقراطية مصطلح ومفهوم../ الحداثة 

اإلسالمي/ المصطلح والمفهوم/ التحديات المعاصرة للفكر 

حقوق االنسان/ سيد قطب/ عبد الحسين شرف الدين / السيد 

 محمد باقر الصدر.

مناهج 

المتكلمين 

 والفالسفة

لسفي / المنهج فناهج واهدافها وغاياتها/ المنهج المتعريف ال 4 2

راحله / مصادر مالكالمي / الفكر الفلسفي االغريقي و

االنسان ووجوده/ المعرفة / اهمية البحث الفلسفي / مشكلة 

في الوجود / المدارس ةالوجود وخالقه / النظرية اإلسالمي

الدينية الكالمية / المدرسة الكالمية عند االمامية ومدارسها 

 هم .آالكالمية وار

النظم 

 االسالمية

الحا وانواعها واهميتها ومصادرها طواص ةمفهوم النظم لغ 4 2 

ظم اإلسالمية النظام / مالمح عامة  للنظم قبل اإلسالم / الن

العبادي / اسس نظام الحكم في اإلسالم االمامة والخالفة / 

حسبة / لصفات الخليفة / النظم اإلدارية / الدواوين / ا

االدارة / النظام القضائي /ادابه / استقالله |/ اصوله / ادلته 

/ وسائلة / النظام المالي / اهميته / النظام التربوي في 

ة والتربية / النظام الدفاعي واحكامه االسالم / االسر

 وشروطه / النظام االجتماعي / العالقات االجتماعية .

تعريف االستشراق / دوافعه / مدارسه / اهدافه / مناهجه  4 2 االستشراق

في دراسة العقيدة اإلسالمية والشريعة واللغة العربية 

/ وادابها والتاريخ العربي وتحقيق التراث العلمي العربي 

شبهات المستشرقين حول القران ومواقفهم منه / بروكلمان 

/ مونتجري / لوبون / غولتسير /االستشراق والنظم 

 ة / المستشرقون وشبهاتهم حول الوحي .ياالسالم

طرائق 

وتطبقات 

 تدريسية

س تقليدية / طرق مناقشة وخطواتها وانواعها / يطرائق تدر 4 2

المناقشة /  طرق المحاضرة وشروطها / خطوات طرق

مزايا المحاضرة / طرائق التدريس الحديثة / طريقة حل 

قة ياالستقصاء / طر هقيالمشكالت / طريقة الوحدات / طر

المشروع / االهداف الخاصة منتدريس التربية اإلسالمية / 

مقومات شخصية مدرس التربية االسالمية وصفاته / 

بية اغراض التربية االسالمية وقواعدها / وسائل التر



ق تعليم ائالخلقية في االسالم / اغراض التالوة / مراحل طر

التالوة / نموذج تدريس في مادة التفسير / اغراض تدريس 

القصة القرانية نموذج منها / اغراض تعليم الحديث 

ونموذج تدريس منها / طرائق تدريس السيرة / اغراض 

 الشخصية . نتدريس العقيدة / اثر العقيدة في تكوي

الفقه وأحكامه الشرعية/ الطهارة والنجاسات/ الوضوء  4 2 قه اإلسالميالف

شروطه واجباته/ الغسل والتيمم شروطه وأحكامه/ الصالة 

اتها عددها/ انواعها/ الصوم شروطه مفطراته / قاو

االعتكاف شروطه احكامه/ الزكاة احكامها شروطها/ الحج 

 اركانه شروطه/

مشروع بحث 

 تخرج 

1 2   

 


