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 اذاه  املعاررةالعقيدة واملإعداد خطة 

بقردر من سعا ة رئيس قسم دلاردسات شكلت  جلنة متخصصةه دخلطة هذدعاد  قام إب
خطة دملاجستري لربانمج دلعقياة  لوضعكلية دآل دب جبامعة دمللك فيصليف  دإلسالمية 
 ، وهم:ودملذدهب دملعاصرةدإلسالمية 

 .دلفلسفةدلعقياة و بن دحلسن، أستاذ مشارك يف مسعو   . باردن  -1
 قياة ودملذدهب دملعاصرة. . دعبا دلرزدق طاهر معاش، أستاذ مسادعا يف دلع-2
 أستاذ مسادعا يف دلعقياة دإلسالمية.زاي  بن دعبا هللا دحلمام،  . -3
ودأل اين أستاذ مسادعا يف دلعقياة حمما دعبا دلادمي دعلي سليمان دجلناي،  . -4

 .ودملذدهب 
أ. . خمتاار حمماو  دعطاا هللا، أساتاذ يف دلعقيااة ومقارداة دأل اين ليكاون ضامن مث متت إضافة 

، ومتابعة توصيات جلنة دلاردسات دلعليا وصياغة دخلطة ضاء دللجنة لغرض مردجعة دخلطةأدع
 بصورهتا دلنهائية.
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 ] اخلطة الزمنية للجنة [
 

 فريق العمل الزمن األنشطة األساسية المرحلة

 أهداف اللجنة  تأسيس اللجنة
  العمل ةستراتيجيامناقشة 

1
1

/
1
 

ى 
إل

1
4

/
3
 

 

 بناء واعتماد التصور

 ديد:تح 
o الرسالة و الرؤية واألهداف 
 اعتماد التصور 
  اعتماد اإلطار الزمني للخطة 
 تحديد فرق العمل لكل مرحلة 

1
4

/
3
 

ى 
إل

2
4

/
6
 

 تكليف:

 عبد الرزاق معاشد.

 زياد الحمامد.

بتجميععععععععت معترحععععععععا  أع ععععععععا  

 اللجنة 

 ةبناء الخط
  توصيف معررا  التخصصا 
  تجميععععععععععععت المعلومعععععععععععععا  ل ععععععععععععععداد

 النهائي للخطة

2
4

/
6
 

ى 
إل

1
5

/
1
1

 

 أعد  بشكل جماعي

 اإلنهاء األولي للخطة

 الكتابة النهائية للخطة 
 التدقيق 
 الترجمة 
 تحديد الجها  المرجعية للتحكيم 

1
5

/
1
1

 

ى 
إل

2
9

/
1
2

 

 تكليف:

 . مختار عطا هللادأ.

 د. محمد الجندي 

بالكتابععععععععة التحريريععععععععة وتععععععععدقيق 

 الخطة

و د. بععععععععععععدرا  بعععععععععععع  لح عععععععععععع  

 بترجمة الخطة

 

 التحكيم  سليم النهائيين للخطةاإلعداد والت

 االعتماد 

2
9

/
1
2

 

ى
إل

1
1

 /
5
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 احملتوى

 
 

 املقدمة
 

 اخلطةالدراسية
 

 توصيفاملقررات
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 اجلهة املقدمة للربانمج  -1

 اجلامعة: جامعة امللك فيصل
 : اآلدابالكلية
 : الدراسات اإلسالميةالقسم
 الدرجة العلمية: و سم الربانمج ا -2

 .ودملذدهب دملعاصرةدإلسالمية  دلعقياة دسم دلربانمج: ماجستري
ودملذدهب دملعاصرة دإلسالمية ختصص دلعقياة ماجستري دلاردسات دإلسالمية/دلارجة دلعلمية: 
 .من كلية دآل دب

 مقدمة:    -3
إذ يساع  إ  ققياق معاايري  ؛يتودفق هاذد دلاربانمج ماع ر ياة جامعاة دمللاك فيصات ورساالتها

وهااو مااا ماان  ،ودعامليااا   وإقليميااا   حمليااا  ي امااا مكاان ماان دلتمياا  ودلااراي ة دجلااو ة ودتدعتمااا  دألكااا م
دجلهاو   باذ دلاردسات دلعلياا ودلبااني ع دعلا   قفي  طالبو ده أن يسهم يف تطوير دجملتمع، أش

 .للت و  ابملعرفة ، ودملشاركة يف إدتاجها
ماع دلتخصصاات يف بناء هذد دلربانمج، من اننيية دلتصور دلعام ودلتكامت -قا أسهمت و 

 وصايفهاوضاع مقرردتاه وتوقامات ب،جلنة تطاوير باردمج دلاردساات دلعلياا بكلياة دآل دب-دألخرى 
وكان ألدعضاء  ،جلنة دلاردسات دلعليا دملكلفة من قبت رئيس قسم دلاردسات دإلسالمية ابلكلية

 تعايله. وتعايت ما جيب خلطةيف تاقيق د مهمهيئة دلتاريس ابلقسم  ور 
 عياتاملرج.  1/ 3

مل يكاان اااذد دلااربانمج أن يكااون دعلاا  نيالتااه دحلاليااة  ون دسااتنا  إ  مرجعيااات  دخليااة وطنيااة، 
 هي دلتالية:وخارجية، 

  دلالئحة دملونياة للاردسات دلعليا يف دجلامعات دلصاا رة بقاردر مان  لاس دلتعلايم دلعاا  رقام
3/6/1417. 
 دايئة دلوطنية للتقومي ودتدعتما  دألكا مي. عايريم 
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 .دلاليت دتسرتشا ي لبناء وتطوير وتنفيذ بردمج دلاردسات دلعليا 
 دلصاااا رة دعااان دللجناااة دلادئماااة  ،دساااتبادة مسااا  ودقاااع دلاردساااات دلعلياااا جبامعاااة دمللاااك فيصااات

 .ها1429للخطط ودلنظم دلاردسية لربدمج دلاردسات دلعليا سنة 
 دلصااا ر دعاان وكالااة  ،يااةمتطلبااات وإجااردءدت بناااء دخلطااط دلاردسااية وتعااايلها للمرنيلااة دجلامع

دجلامعااة للشاااون دألكا ميااة ودعاان دللجنااة دلادئمااة للخطااط ودلاانظم دلاردسااية لااربدمج دلاردسااات 
 .ها1428دلعليا سنة 

  ما جاء من مقاييس مونياة أقرهتا جلنة تطوير بردمج دلاردسات دلعلياا بكلياة دآل دب جبامعاة
 دمللك فيصت.

 .ر ية كلية دآل دب ورسالتها وأهادفها 
 تصاااور هاااذد إدعااااد  يف إساااهامها دلوطنياااة ودلاولياااة كادااات للمرجعياااات ودتستشااااردت   كماااا

 دلربانمج، دذكر منها:
  دإلمام حمماا  جبامعةبقسم دلعقياة دإلسالمية بكلية أصو  دلاين دملاجستري برانمج

 بن سعو  دإلسالمية ابلرايض.
 رايض.دإلسالمية جبامعة دمللك سعو  ابل  قافةبرانمج دملاجستري بقسم دل 
 برانمج دملاجستري بقسم دلاردسات دإلسالمية، جبامعة أم دلقرى امكة دملكرمة 
  بااارانمج دملاجساااتري  بكلياااة معاااارل دلاااونيي ودلعلاااوم دإلدساااادية، ابجلامعاااة دإلساااالمية

 دلعاملية امالي اي.
  دلفلسفة دإلسالمية بكلية  در دلعلوم، جامعة دلقاهرة.برانمج دملاجستري بقسم 
 تري بكلية دلشريعة جبامعة دلريموك دألر ن.برانمج دملاجس 
 .برانمج دملاجستري بكلية دلشريعة جامعة دلشارقة ابإلماردت دلعربية دملتحاة 

  دتستشااااااارةفي سااااااالميدإلعريب و دلدلوطنيااااااو  سااااااتوىدملدعلاااااا   خااااااربدءدسااااااتفاان ماااااان  ردء كمااااااا 
 .ودلتحكيم

 مسار اإلعداد:. 3/2
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قيااق دجلااو ة ودتدعتمااا  دألكااا مي، وقااا يسااتجيب هااذد دملسااار لتوجهااات دجلامعااة  ااو ق
 دختذ هذد دملسار مرنيلتع:

 .تصور دملشروع 

 .إخضاع دملشروع للتحكيم ودملردجعة 

 تصور مشروع برانمج املاجستري:
 خضع تصور هذد دملشروع خلمسة ددعتباردت:

 :االعتبار اجلامعي 
تعليم ودلتعلم ودلبحث أخذان ابتدعتبار ما يتودفق مع رسالة دجلامعة من ققيق دلتمي  يف دل

ودلفهم دلصحي  لألصو ، وتعميق مع ترسيخ دل ودبت،  ،دجملتمعدلعلمي دملتصت بقضااي 
 طالع دعل  ما دستحاث يف خمتلف دلعلوم.دت
 :االعتبار املنهجي 

 ؛من دملعلوم أن دملنهج هو مفتاح مت ت دلعلوم، وأده حبذقه تكون دإلضافة دلنودعية
ألهنا هي دليت تكيف  ؛ولكن دلتمي  يكون ابملقارابت دملنهجية فاملضامع قا تكون معروفة،

نييث رودعي دلتكامت بع مقرردت دلربانمج، وكذلك دلشمولية، وأيضا دلتارج ، دلفهم ودملر و 
 وتصادعا دملهاردت وترتيب دودتج دلتعلم.دملعريف 

 :االعتبار التكاملي 
يبىن ات دلعليا؛ إذ يشكت نيلقة أخذان بعع دتدعتبار من لة دملاجستري ضمن مسار دلاردس

إن شاء هللا  فمقرردت دملاجستري أساس متع ملقرردت دلاكتورده تنيقا   ،دعليها برانمج دلاكتورده
 .تعا 
 :االعتبار التدريسي 

 رددعينا يف دلربدمج دملقرتنية ما حيظ  به قسم دلاردسات دإلسالمية من كفاءدت 
 ودودعا . يف دلتخصصات دملطلوبة دعا د  

 بار اهليكلي املشرتك:االعت 
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، وذلك بضرورة تونييا ابلكلية جلنة تطوير بردمج دلاردسات دلعليايف تفق دعليه دأخذان اما 
دلنظم ضماان  لتونييا ، كلية دملختلفةدلجستري دليت تقامها أقسام ربدمج دملادايكت دلعام ل

 وقا ضبطنا دلقودسم دملشرتكة دلتالية:ودآلليات بع أقسام دلكلية، 
 اء بردمج دملاجستري دعل  مقرردت ختصصية.بن -
دلعليا لاى دلطالب،  فكريمتنودعة، تنمي مهاردت دلتيةتاريسطرق)دسرتدتيجيات( ددعتما   -

 دعل  أساليب دحلودر ودلنقاش، وتكليفهم بعرض بعض موضودعات دملقرر.من خال  تاريبهم 
ية كتابة دلبحث دلعلمي يتعلم فيه دلطالب كيف دلذي مقرر "منهجية دلبحث دلعلمي"ددعتما   -

 وتقامه ومناقشته.
امعةضمن جلدعما ة دلاردسات دلعليا ابدملقام من  نموذجددعتما دلتوصيف دملقرردت تونييا ل -

 )دلاليت دتسرتشا ي لبناء وتطوير وتنفيذ بردمج دلاردسات دلعليا(.
 التقسيم العام التايل:لعرض الربانمج اعتمد  -
 دعامة مقامة. 
 دخلطة دلاردسية 
  قرردت.دملتوصيف 
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 الرؤية:  -4
ودملذدهب دإلسالمية برانمج دلعقياة ، يف تقامي اا، و ولي  ا، وإقليمي    ودلتكامت حملي  دلتمي
مهاردت دلتفكري  دلطالبكساب إودملصا ر، و خال  أصالة دحملتوى  ، وذلك مندملعاصرة

 .ودحلودر دحلضاريودلبحث دلعلمي دملوضودعي 
 الرسالة:  -5

وإثردء دلبحث ، دلتخصص ادنالعطاء ودإلبادع فيميتتمي  ابلقارة دعلىت إدعاد  كفاءد
 دجلو ة.معايري وفقوذلك ، يف خامة دجملتمعودإلسهام  ة،دملبتكر ابألحباث دلعلمي 

 األهداف:  -6
   ذدهبودملدإلسالمية دلعقياة يف  دلعلمية دملتخصصةدلكفاءدت دإلسهام يف إدعاد 

دعرض دلعقائا دإلسالمية أب لتها من مصا رها دألصيلة، دعل   ةدلقا ر ، دملعتالة فكراي  دملعاصرة
 .ودلقا رة كذلك دعل  فهم دملذدهب دملعاصرة ودقاها دقاد دعلميا رصينا

 تنمية وصقت مهاردت دلنقاش، ودلر و  دلعلمية جتاه دملخالفع . 
  .إدعطاء دحللو  للمشكالت ودلقضااي دملعاصرة، من خال  ر ية إسالمية وددعية 
 دلاردسات دلعليا ابتدعتما  دعل  مناهج دلبحث  بهاردت دلتفكري دلعلمي لاى طالتنمية م

 دحلاي ة.
 إنيياء وتع ي  ملكات دلنقا ودلتقومي للمذدهب ودلفرق. 
  ودملناهج دلعلمية دملعاصرة ودملذدهبدإلسالمية دلعقياة دلربط بع دألصو  يف ختصص ،

 دحلاي ة ت بيتا  للخصوصية، و دعما  للتودصت.
 ة دلطالب للمشاركة دلوددعية يف دملردك  ودايئات دحلودرية بع دأل اين ودملذدهب.هتيئ 

 تقدمي الربانمج :  سوغاتم  -7
  نياجااة دملاسسااات دلتعليميااة، ودجلهااات دلاينيااة، ومردكاا  دلبحااث دلعلمااي لكااود ر دعلميااة يف

 .ختصص دلعقياة ودملذدهب دملعاصرة، تليب دحلاجة، وتسهم يف بناء صرح دلعلم

 يف إثردء بناء صرح دلعلم. دليت تسهمدألحباث دلعلمية اد  إدع 
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  دلاردسات دلعليا. يف مودصلةماثلةدملتلبية رغبة ك ري من خرجيي دلقسم ودألقسام 

   خامااة منسااويب دلقساام ماان دملعياااين ودملعيااادت، وتااوفري دجلهااا ودلوقاات دلالزمااع للحصااو

 ألخرى.دعل  دلقبو  يف بردمج دلاردسات دلعليا يف دجلامعات د

 القبول يف الربانمج:  -8
 التقدم للربانمج:- 8/1
 شروط دلالئحة دملونياة للاردسات دلعليا.ققق  -
 جامعة دمللك فيصت وكلية دآل دب. شروطققق  -
 قسم دلاردسات دإلسالمية.شروط ققق  -

 يوفر دلقسم فرصة دلتعليم دملودزي للربانمج. -
 شروط القبـول:- 8/2
   دعلااا  منحاااة ردياااة للاردساااات دلعلياااا إذد كاااان غاااري  أو نياصاااال   ،أن يكاااون دملتقاااام ساااعو اي

 .، وجيوز قبو  دلطلبة دلسعو يع وغري دلسعو يع برسوم ماليةسعو ي

  أن يكاااون دملتقاااام نياصاااال  دعلااا  دلشاااها ة دجلامعياااة يف ختصاااص دلاردساااات دإلساااالمية مااان
 جامعة سعو ية أو جامعة معرتل هبا بتقاير ت يقت دعن جيا جاد .

  مااااع دلااااربانمج، وإذد كااااان ماااان  متودفقااااا   سن ختصااااص دلطالااااب يف مرنيلااااة دلبكااااالوريو أن يكااااو
دجتياااز  مودعااة ماان دملقاارردت دلتكميليااة  فيجاابدلاردسااات دإلسااالمية،  غااري ختصااص  خاار يف

 دلقسم.  عقاهي للجادرةدجتياز دختبار حيا ها دلقسم بتقاير ت يقت دعن جيا جاد ، أو 

 وك وتئقا  طبيا .أن يكون دملتقام نيسن دلسرية ودلسل 

 .أن يقام ت كيتع دعلميتع من أساتذة سبق ام تاريسه 

 . أن يقام مودفقة من مرجعه دعل  دلاردسة إذد كان موظفا 

  دملعاة لذلكدلشخصية  تدملقابالدلقبو  و دختبار أن جيتاز. 
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 الربانمج الدراسي: .9

 .ودختيارية إجباريةدلفصت دألو : مقرردت  -

 .رية ودختياريةإجبادلفصت دل اين: مقرردت  -

 .دختياريةإجبارية و دلفصت دل الث: مقرردت  -

 دلفصت دلردبع: دلبحث )دلرسالة(. -

 اإلجبارية واالختيارية رراتاملق

 عدد الساعات رمز املقرر مسمى املقرر م
 منهجية البحث العلمي 1

Research Methodology 
7401671 2 

 منهج أهل السنة واجلماعة يف دراسة العقيدة 2
The Methodology of  

AhlussunnahWaAljamaa'h in the study 
of Creed 

7401651 2 

 مسائله ودالئله: توحيد املعرفة واإلثبات 3
Tawheed in knowledge and 

reasoning:its issues andproofs 

7401652 2 

 قراءات نقدية يف علم الكالم 4
Critical Readings inIslamic Theology 

7401653 2 

 املدخل إىل دراسة املاذاه  املعاررة 5
Introduction to the Study of 

Contemporary Doctrines 

7401654 2 

 النبوات والغيبيات 6
Prophecies and Metaphysicals 

7401663 2 

املادية الفكرية التيارات 7  
Materialistic Trends of Thought 

7401656 2 

 مقارنة األداين  8
Comparative religion  

7401657 2 

ودالئله هوالطل  .. مسائل القصدتوحيد  9  
Tawheed of Intent and Demand: its 

7401655 2 
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 :الرسالة -
بتقااير  دلاربانمج ( مان مقارردت  %50بعا دجتياز ) بتسجيت موضوع دلرسالة لب للطا سم ي

 ت يقت دعن جيا جاد.
 جيب أن يتمي  موضوع دلرسالة ابجلاة ودألصالة.

 خطوات اختيار املوضوع وتسجيل الرسالة: -

 مي يف دختيااار دعنااودن دلرسااالة، مث إنيضااار ماااا يااتم دلتنساايق بااع دلطالااب ودملرشااا دألكااا -
يعارض دعلا   قبات أنيف دجلهات دليت حيا ها دلقسم، وذلاك ي بت أن دلعنودن مل يارس 

 دلقسم ألخذ دملودفقة دعليه. لس 

يقاااوم دلطالاااب ابلتنسااايق ماااع دملرشاااا دألكاااا مي يف وضاااع خطاااة دلبحاااث لعرضاااها دعلااا    -
 دلقسم وأخذ دملودفقة دعليها.

 دخلطة للقسم للمودفقة دعليها.يقام دلطالب  -

Issues and Proofs 

 املثاليةالفكرية التيارات  10
Idealistic Trends of Thought 

7401659 2 

 دراسات يف الفرق 11
Studies in Sects 

7401660 2 

 رية املعرفةاملنطق ونظ 12
Logic and Theory of Knowledge 

7401661 2 

 مقدمة يف الفلسفة العامة 13
Introduction to General Philosophy 

7401662 2 

 دراسات يف التصوف 14
Studies in Sufism 

7401658 2 

 التخريج ودراسة األسانيد 15
Fundamentals of Hadith Reference 

(Takhrij) 

7401664 2 

 الرسالة 16
Thesis 

74011699 6 
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 يقرتح  لس دلقسم دسم دملشرل دعل  دلرسالة، ودملشرل دملسادعا إن وجا. -

 خطة الرسالة:
 دعنودن دلرسالة.  -
 سبب دختيار دملوضوع. -

 دلبحث. أمهية -

 .منهج دلبحث -

 دلاردسات دلسابقة. -

 .دحملتوى -

 .ردجعدملصا ر و دمل -

 متطلبات التخرج:   -10
 ةإمتام دملقرردت دلاردسي. 

  .إجناز دلرسالة 

  ومكان للقسام دلتوصاية امان  دلطالاب ، "جاد  جّيا "ت يقت دعن دحلصو  دعل  تقاير دعام
 رجااة دلااابلوم دلعااا  يف نيااا  دعااام رغبتااه دتسااتمردر يف دلااربانمج، أو دعااام قارتااه دعلاا  

 .إرضاء جلنة دحلكم دعل  دلرسالة

 

 جماالت عمل اخلرجيني: -11

ودملااااذدهب  دإلسااااالمية دسااااات دإلسااااالمية يف دلعقياااااةكاااان خلرجيااااي باااارانمج ماجسااااتري دلار م
 :تت دلتاليةادملعاصرة دلعمت يف دجمل

   حماضر يف دجلامعات. دلعمت بوظيفة 
 . دلودعظ ودإلمامة ودلادعوة إ  هللا تعا  ودلتوجيه ودإلرشا 
   دتستشاااااردت دلشااااردعية دعاااان طريااااق مكاتااااب دتستشاااااردت دلشااااردعية، أو دإلدعااااالم بشاااا

 قنودته.
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   يف مردكااااا  دلبحاااااث دلعلماااااي دملختصاااااة باردساااااات دلعقائاااااا ودملاااااذدهب دلفكرياااااة دلعمااااات
 .دملعاصرة

  دملختلفة وإدعاد  دلربدمج دلاينية ودلفكرية وسائت دإلدعالم. 

 انيااااث خمااااتص إبدعاااااد  دلاردسااااات ودلبحااااوث للمردكاااا  ودايئااااات دحلودريااااة بااااع دلعماااات كب
 دأل اين ودملذدهب.

 التجهيزات واإلمكاانت وهي:   -12
 التجهيزات وتشمل:  - 12/1
 قاعات احملاضرات :  - 12/1/1

قادعة  ه ة بوسائت دعرضحاي ة، وطاوتت متعا ة دتستخادمات، وقادعة للطالبات  ه ة بادئرة بث 
 مباشر.
 املعامل:  - 12/1/2

   . معمت نياسب
 املكتبات وقواعد املعلومات:  - 12/1/3
 امعةدملرك ية ابجلكتبة دمل. 
 لبات.مكتبة أقسام دلطا 
 .مكتبة دلقسم 
 كرتوين:احلاس  اآليل والتعليم اإلل  - 12/1/4

 .معمت نياسب   ، وبردمج دعلمية
 أخرىجتهيزات   - 12/1/5
 .جهاز دعرض ) داتشو(، وسبورة ذكية 

  اإلمكاانت البشرية:  - 12/2
 :أعضاء هيئة التدريس  - 12/2/1
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للقياام  وأكا مياا  وتربواي   دعلمياا   دملااهلعتااريس دلهيئاة دعاا  كباري مان أدعضااء يوجا ابلقسم 
 بتاريس مقرردت هذد دلربانمج، وهم:

دلعبء  دجلنسية دلتخصص ةدلرتب دتسم
 دلتاريسي

 دتهتمامات دلبح ية

 دلتفسري ودعلومه 10 سعو ي دلتفسري ودعلومه أستاذ . سليمان بن راحل القرعاويد.أ

 دل قافة دإلسالمية 10 سعو ي ميةدل قافة دإلسال أستاذ . أمحد بن عبد العزيز احللييبد.أ

 دحلايث ودعلومه 10 يور س دحلايث ودعلومه أستاذ . حممد بن عبد هللا حيايند.أ

 دلعقياة دإلسالمية ومقاردة دأل اين  10 مصري دلعقياة ودعلومها أستاذ . خمتار بن حممود عطا هللا دأ.

 دلفقه وأصوله 10 سوري دلفقه وأصوله أستاذ  . عبد هللا بن حممد الديرشويدأ.

 دلفقه دملقارن 10 سوري دلفقه وأصوله أستاذ د. عبد هللا إبراهيم املوسىأ.

 دلتفسري ودعلومه 10 سعو ية دلتفسري ودعلومه أستاذ أ.د. هدى بنت دليجاانلدليجان

 دلفكر دإلسالمي ودحلضارة 12 ج دئري دلعقياة ودعلومها أستاذ مشارك د. بدران بن مسعود احلسن

 دحلايث ودعلومه 12 سعو ي دحلايث ودعلومه أستاذ مشارك مد بن عبد الرمحن العمريد . حم

 دلتفسري ودعلومه 12 سعو ي دلتفسري ودعلومه أستاذ مشارك د . عبد الرمحن بن هشبول الشهري

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله أستاذ مشارك د. عبد احلميد بن مبارك الشيخ مبارك

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله أستاذ مشارك يم احلصنيد. خالد بن إبراه

 دلتفسري ودعلومه 12 سعو ي دلتفسري ودعلومه أستاذ مشارك د . علي بن عبد هللا الشهري

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله أستاذ مشارك د . قيس بن حممد آل الشيخ مبارك

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله كأستاذ مشار  د.  عبد هللا بن حممد السماعيل

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله شاركأستاذ م د . خالد بن حممد الدوغان

 سياسة شردعية 12 سعو ي دلفقه وأصوله شاركأستاذ م براهيم احلصنيبنإ د. راحل



 
 

16 
 

 دلفقهدملقاصا وأصو   12 ج دئرية دلفقه وأصوله شاركأستاذ م زوزوعمر د. فريدة رادق 

 دلفقه وأصوله 12 سوري دلفقه وأصوله مشاركأستاذ  د. منري عبد هللا خضري

 دلفقه وأصوله 12 سعو ي دلفقه وأصوله شاركأستاذ م عبداإلله بن حممد املالد. 

 دلفقه وأصوله 14 مصري دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا د. عزت شحاتة كرار

 دلتفسري ودعلومه 14 مصري لتفسري ودعلومهد أستاذ مسادعا د. عبدالشايف أمحد علي الشيخ

 تفسري ودعلوم دلقر ن 14 سوري دلتفسري ودعلومه أستاذ مسادعا د. أمحد فارس السلوم

 دلفقه ودألصو  14 سوري أصولهدلفقه و  أستاذ مسادعا د. حممد جنيد حممد الديرشوي

 معاصرةدعقياة ومذدهب  14 أر ين دلعقياة ودعلومها مسادعاستاذ أ د. حممد سعيد رربي

 دحلايث ودعلومه 14 أر ين دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا د. مهي  راحل احلصان

 دلفقه وأصوله 14 سوري دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا راحلأمحد د.حممود

 دحلايث ودعلومه 14 ج دئري دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا مجال فرحات راويلد. 

 دلتفسري ودعلوم دلقر ن 14 أر ين  وأصولهدلتفسري أستاذ مسادعا العوداتعبدالرمحن د. حممد

 دلعقياة ودلادعوة ودلفكر 14 أر ين دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا د. حممد عبد احلميد القطاونة

 دلعقياة ودملذدهب دملعاصرة 14 ج دئري دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا معاش بن طاهر د. عبد الرزاق

 دلفقه دملقارن 14 سعو ي دلفقه وأصوله سادعاأستاذ م عبد هللا الشعييب بن محدأد. 

 دلفقه ودألصو  14 سوري دلفقه ودصوله أستاذ مسادعا د. ابسل حممود احلايف

 دلفقه 14 سعو ي دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا د. محد بن سامل املري

 دلسنة ودعلوم دحلايث 14 أر ين دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا د. عبد هللا حممد أمني العمري

 دعقياة وثقافة إسالمية 14 مصري دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا د. حممد عبد الدامي علي سليمان

 دلتفسري ودعلوم دلقر ن 14 مصري دلتفسري ودعلومه أستاذ مسادعا د. سامي رفعت عبد القادر األشقر
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 ةدلعقياة دإلسالمي 14 سعو ي دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا د.زايد بن عبد هللا احلمام

 أصو  دلفقه 14 سورية دلفقه ودصوله أستاذ مسادعا د. ميادة بنت حممد احلسن

 تفسري ودعلوم دلقر ن 14 مصرية دلتفسري ودعلومه أستاذ مسادعا د. فاطمة عبد هللا عبد اللطيف راحل

 دعقياة ومذدهب معاصرة 14 مصرية دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا د. اندرة حسن عبد اجلواد

 دلفقه وأصوله 14 أر دية دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا املعطي خضري د. وفاء عبد

 دلتفسري ودعلوم دلقر ن 14 مصرية دلتفسري ودعلومه أستاذ مسادعا د. أمباركة حممود أبو جبل

 دلفقه وأصوله 14 سورية دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا د. حنان مسلم بريودي

 دلفقه وأصوله 14 صريةم دلفقه وأصوله أستاذ مسادعا د. سحر زكراي حسن

 دلتفسري ودعلوم دلقر ن 14 أر دية ودعلومهدلتفسري  أستاذ مسادعا د. خزامى حممد سالمه العيسى

 دحلايث ودعلومه 14 سعو ية دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا د. نزيهة بنت عبد اللطيف املغلوث

 اة إسالميةدعقي 14 سعو ية دلعقياة ودعلومها أستاذ مسادعا د. وفاء بنت راحل الفايز

 دلتفسري ودعلوم دلقر ن 14 سعو ية دلتفسري ودعلومه أستاذ مسادعا د. خلود بنت حممد اجلعفري

 دحلايث ودعلومه 14 سعو ية دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا د. عواطف بنت عبد الرمحن الكلي 

 دحلايث ودعلومه 14 سعو ية دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا د.منرية بنت هشبل القحطاين

 دحلايث ودعلومه 14 سعو ية دحلايث ودعلومه أستاذ مسادعا . نوف بنت مسفر الودعايند

 :الطاقم الفين  -12/2/2
  يف تقنية دلتعليم، ودحلاسب دآل طاقم فين. 

 الطاقم اإلداري والسكراترية:  -12/2/3

 سكرتري يتو  دملهام دإل درية ودلسكراترية. 

 :متويل الربانمج وتشمل – 12/3
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 ضمن مي ددية دلكلية: ادخليدلادعم دل 
 ودلكردسي دلعلمية دلعمت دعل  إجيا   دعم من دملاسسات ودألوقال : دلادعم دخلارجي

 ذدت دلعالقة ابلتخصص.ودلبح ية 
 
 
 
 
 

 اخلطة الدراسية
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 الفصل األول: مقررات إجبارية واختيارية
 ينيمقررات إجبارية وخيتار مقررا من املقررين االختيار  ثالثةيدرس الطال  

عدد  رمز املقرر مسمى املقرر م
 نوعه الساعات

 منهجية البحث العلمي  1
Research Methodology 7401671 2 إجباري 

2 
 منهج أهل السنة واجلماعة يف دراسة العقيدة 

The Methodology of  
AhlussunnahWaAljamaa'h in the study of 

Creed 

 إجباري 2 7401651

 اذاه  املعاررة مدخل إىل دراسة امل 3
Introduction to the Study of Contemporary 

Doctrines 
 إجباري 2 7401654

4 
 دراسات يف الفرق

Studies in Sects 
 دختياري 2 7401660

 مقدمة يف الفلسفة العامة 5
Introduction to General Philosophy 7401662 2 دختياري 

 يةالفصل الثاين: مقررات إجبارية واختيار 
 مقررات إجبارية وخيتار مقررا من املقررين االختياريني ثالثةيدرس الطال  

عدد  رمز املقرر اسم املقرر م
 الساعات

 نوعه

الئلهمسائله ود :توحيد املعرفة واإلثبات 1  

Tawheed in knowledge and reasoning:itsissues 
and proofs 

7401652 
2 

 إجباري

 الم قراءات نقدية يف علم الك 2
Critical Readings in Islamic Theology 

 إجباري 2 7401653

 التيارات الفكرية املادية 3
Materialistic Trends of Thought 

 إجباري 2 7401656
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 دراسات يف التصوف  4
Studies in Sufism 

 دختياري 2 7401658

 املنطق ونظرية املعرفة  5
Logic and Theory of Knowledge 

 دختياري 2 7401661

 : مقررات إجبارية واختياريةلثالفصل الثا 
 مقررات إجبارية وخيتار مقررا من املقررين االختياريني ثالثةيدرس الطال  

 م
 رمز املقرر اسم املقرر

عدد 
 الساعات

 نوعه

لهمسائله ودالئ: والطل  القصدتوحيد  1  
Tawheed of Intent and Demand: itsIssues and 

Proofs 

7401655 
2 

 إجباري

 النبوات والغيبيات 2
Prophecies and Metaphysicals 

 إجباري 2 7401663

 مقارنة األداين 3
Comparative religion 

 إجباري 2 7401657

 التيارات الفكرية املثالية 4
Idealistic Trends of Thought 

 دختياري 2 7401659

5 
 التخريج ودراسة األسانيد

Fundamentals of Hadith Reference (Takhrij) 

 

7401664 
2 

 دختياري

 الفصل الرابع: الرسالة م

 رمز املقرر اسم املقرر 1
عدد 
 الساعات

 نوعه

 الرسالة 2
Thesis 

 إجباري 6 74011699
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 توصيف املقررات
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 قررات:املتوريف    - 13/2
 Research Methodologyمنهجية البحث العلمياسم املقرر:

 7401671 :رمزه سادعتان عاته:عدد سا
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: قسم دلاردسات دإلسالمية القسم الاذي يقدمه:
 دألو  فصله الدراسي: ت يوجا املتطلبات السابقة:
 إجباري رفة املقرر: ماجستري املستوى الدراسي:
 : أهداف املقرر

 : دعل  يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  

 .ودملذدهب دملعاصرة دلعقياةتطبيق مهاردت دلبحث دلعلمي فيما خيص  -1
 ققيق مناذج من دملخطوطات وفق دملناهج دلعلمية ودألصو  دلصحيحة يف ققيق دلرتدث. -2

 دستخادم دلتقنيات دحلاي ة يف دلبحث دلعلمي. -3

 دلرجوع إ  دملصا ر ودملردجع ورقية كادت أو رقمية. -4
 :حمتوايت املقرر

حث دلعلمي: مفهومه، دهتمام دعلماء دملسلمع به. أركان دلبحث: )دلبانيث، موضوع دلبحث، مصا ره، دلب -
 ه، صياغته(. ضودبط دلبحث دلعلمي.مناهج

كيفية   -مردنيت دلتحقيق -مناهج دلتحقيق -صفات دحملقق -أمهيته -ققيق دملخطوطات:دلتحقيق: مفهومه -
 -لكرتوديةدلورقية ودإل تصنيف دملكتبة -سوب يف دلعلوم دلشردعيةتخادم دحلادس -ختريج دحلايث من كتب دلسنة
 .دلتوثيق دلورقي ودإللكرتوين - ودئر دملعارل دلورقية ودإللكرتودية

مي دلبحث، تعايت دلبحث، و إجناز دلبحث وقضاايه: تصور دخلطة، قضااي دلتحرير، داودمش، وضع دلفهارس، تق -
 دشر دلبحث.

، ، دملنهج دلنقاي، دملنهج دلوصفيارخيينهج دتستقردئي، دملنهج دلتحليلي، دملنهج دلت_ مناهج دلبحث دلعلمي: دمل
 دملنهج دملقارن.

The Contents: 

The definition of scientific research, the content and procedures of research, The fundamentals and 

standards of research, the research proposal, the footnotes, bibliography, publication of the research, 

methods of research;(inductive method, analytical, historical, descriptive, critical and comparative). 
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 :املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 دلبحث دلعلمي.منهجية يف  مهارة مجع دملعلومات 
  دلبحث دلعلميمنهجية يف  دملعلوماتمهارة قليت. 
 لبحث دلعلمينهجية دمل مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

  دلبحث دلعلميمنهجية دصوصمهارة صياغة. 
 :طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 

 .ورشة دعمت لتحقيق منوذج خمطوط 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
  حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة (50) مخسعأدعما  دلفصت: وتكون من

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

  رجة (50) مخسعدتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من . 
 الرئيسة: املراجع

 .ها1420، 2ط، . دعبادلع ي  دلربيعةدلبحث دلعلمي - 1

 .ها1416، مكتبة دلعلوم ودحلكم، .أكرم ضياء دلعمريمناهج دلبحث وققيق دلرتدث - 2
 املراجع املساعدة:

 م.1994 سنة مكتبة دلسنة، ، ط.دلقاهرة ، دعبا دلسالم هارونققيق دلنصوص ودشرها،  -1
 م.2002، ،دلقاهرةدايئة دملصرية دلعامة للكتاب .حمما زاين دعمر. دلبحث دلعلمي مناهجه وتقنياته - 2
 . در دلغرب ط. حيىي وهيب دجلبوري،دلبحث دلعلمي،. 3
 م.1980سنةماسسة دلرسالة،، حمما دعجاج دخلطيبحملات يف دملكتبة ودلبحث ودملصا ر،  -4

ا دإلسالمي دملعه ،جاة ، مودعة ابني عوم دلشردعية،  مودعة حبوث متخصصة، دستخادم دحلاسوب يف دلعل -5
 م.1992للبحوث ودلتاريب، مطبودعات دلبنك دإلسالمي للتنمية، 

 .ها1416، 6بو سليمان.  در دلشروق. جاة. ط. دعبا دلوهاب إبردهيم أكتابة دلبحث دلعلمي صياغة جاياة-6



 
 

24 
 

 م.1987، 10تبة دلنهضة دملصرية، دلقاهرة، ط كيف تكتب حب ا أو رسالة. أمحا شليب. مك-7    

 تبة دلشاملة.دملك-8    

 .دإللكرتوين دلفهرس دلعريب دملونياموقع  -9    
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 منهج أهل السنة واجلماعة يف دراسة العقيدةاسم املقرر:
 The Methodology of  AhlussunnahWaAljamaa'hin the study of Creed 

 7401651رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  كلية اليت تقدمه:ال : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دألو  فصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 إجباري رفة املقرر: : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  

 أبرز مصطلحات ومالوتت دأللفاظ دلعقاية دعنا أهت دلسنة ودجلمادعة. معرفة -1

 منهج أهت دلسنة ودجلمادعة يف تقرير أصو  دتدعتقا . يي مت -2

 .، وتقريرهم اابيان دلقوددعا دليت بىن دعليها أهت دلسنة ودجلمادعة دستاتام دعل  مسائت دلعقياة -3

 .ودحلايثأهم مصنفات دلعقياة دعنا أهت دلسنة ودجلمادعة يف دلقامي  تعاد  -4
 :حمتوايت املقرر

 (. دلسلفدلسنة ودجلمادعة ا دلعقياة ا مصا ر دلتلقي ا ا مصطلحات دعقاية ) دلاين ا أهت 
، مناهج دلتعريف ابملنهج ،إ  مناهج دملخالفعشارة ودإل ا منهج أهت دلسنة ودجلمادعة يف دتستات  دعل  مسائت دتدعتقا 

 دملنهج دلعاطفي (. ،باطيندملنهج دل ،دملنهج دلذوقي ،دملنهج دلعقلي ،دملنهج دلنقلي) دلتلقي
دألخُذ بظودهر دلنصوص دعل  فهم دلسلف، : )ا أهت دلسنة ودجلمادعة يف دتستات  دعل  مسائت دتدعتقا  وتقريرهاقوددعا  

 .(وتَاْرُك دلتأويت ا دتنيتجاج بكت ما ص  دعن دلنيب صل  هللا دعليه وسلم) دملتودتر ودآلنيا  (ا دعام تقامي دلعقت دعل  دلنقت
 .دلقرن دل اين وني  هناية دلقرن دل الث دعشر داجريمن  مصنفات أهت دلسنة ودجلمادعة يف دلعقياةا 

The Contents: 

- Creed terms(religion, AhlussunnahWaAljamaa'h, creedsources, Salaf). 

- Methodology ofAhlussunnahWaAljamaa'hinreasoningon mattersofbelief. 

-  Rules ofAhlussunnahWaAljamaa'hin reporting the matters ofbelief 

- Exploring someCreed booksbeliefofAhlussunnahWaAljamaa'hfrom2nd centurytotheendof12th century. 
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 :املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف منه  أهت دلسنة ودجلمادعة يف  ردسة دلعقياة مهارة مجع دملعلومات. 
 سة دلعقياةلمنه  أهت دلسنة ودجلمادعة يف  ردمهارة قليت دملعلومات. 
 ملنه  أهت دلسنة ودجلمادعة يف  ردسة دلعقياةمهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

  منه  أهت دلسنة ودجلمادعة يف  ردسة دلعقياةدصوصمهارة صياغة. 
 :طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

 وتوزع دعل  دلنحو دلتا : رجة،  (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50من مخسع ) بار دلتحريري هناية دلفصت: ويكوندتخت . 
 املراجع الرئيسة:

دبن تيمية. ققيق: حمما رشا  سامل. طبعة جامعة دإلمام حمما بن سعو  دإلسالمية.  ،ارء تعارض دلعقت و دلنقتا 1
 .م 1991ها /  1411دلطبعة دل ادية، 

منهج دتستات  دعل  مسائت دتدعتقا  دعنا أهت دلسنة ودجلمادعة. دع مان بن دعلي نيسن. مكتبة دلرشا. ا  2
 .م 1997ها /  1418دلرايض. دلطبعة دلردبعة، 

 ملساعدة: املراجع ا
 ،  .ت.، دلرايضدشر  در طيبةحمما يسري،  . ، با   ودملقاماتدمل :دعلم دلتونييا دعنا أهت دلسنة ودجلمادعة ا 1
 .ها1418،دخلرب . در دبن دعفانط.وح، لحمما جناية دلتأويت دلفاسا دعل  دلعقياة دإلسالمية، ا  2
، مرك دلفكر دملعاصرانصر دحلنيين،  . داجري، منهج أهت دلسنة يف تاوين دلعقياة إ  هناية دلقرن دل الث ا 3

 ا.ه1431 سنة
 ها.1415 در دلكتب دلقطرية، ، أمحا    بوطاميدلعقائا دلسلفية أب لتها دلنقلية ودلعقلية،  ا 4
منهج دعلماء دحلايث ودلسنة يف أصو  دلاين، مصطف  نيلمي،  در دلادعوة، دلقاهرة، وط. بريوت، ط.اثدية،   -5
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 ها .1413

 .ها 1419 در دعامل دلفودئا. مكة دملكرمة. سعو  دلعريفي. لعقلية دلنقلية دعل  أصو  دتدعتقا . دأل لة د -6

ا. دايئة دلعامة لشاون دملطابع دألمريية. دلقاهرة، يندإلمام دبن تيمية وموقفه من قضية دلتأويت. حمما دلسيا دجلل -7
 .ها1393

 م.2011، 1ا دلعصالن. مرك  دبن تيمية للنشر. طدلفرقان بع دحلق ودلباطت. دبن تيمية. ققيق: حمما أمح -8

، 2،  در دبن دعفان، دلقاهرة، طدعبادلرزدق طاهر معاش .،مسالك أهت دلسنة فيما أشكت من دصوص دلعقياة -9
 ها1430
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  theStudyofContemporaryDoctrinesIntroduction toاسم املقرر: مدخل إىل دراسة املاذاه  املعاررة
 7041654رمزه: سادعتان عدد ساعاته:

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دألو فصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 إجباري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 دلتعرل دعل  دلبيئة دلفكرية دليت دبتت فيها دملذدهب دملعاصرة يف دلغرب. .1
 .دلوقول دعل  دخللفيات دلاينية ودلعقائاية ودأليايولوجية للمذدهب دملعاصرة .2
 دلتعرل دعل  خريطة ددتشار دملذدهب دملعاصرة يف دلعامل. .3
 دإلملام بسري أدعالم دملذدهب دملعاصرة.  .4

 :حمتوايت املقرر
 ة.ابن دعصردلنهضإدلفكرية يف دلغرب  ةر دحلياا تطو 

 ة.دلتجرييب وأثره دعل  دشأة دملذدهب دملعا صر  جا ظهور دملنه

 ة.دملعاصر  بللمذده يةودلعقائا دلفكرية ا دجلذور

 .ومودقع دفوذهارهاىف دلغرب ودلشرق شاتدا د
 .تبرزدلشخصياأا دألدعالم و 

 .ا أهم دملصنفات ودملصا ر
The Contents: 

The development of intellectual life in the West in the renaissance age, the emergence of empirical 

method and its impact on the emergence of contemporary doctrines, the impact of scientific 

development on the formation of contemporary doctrines, the Intellectual and ideological roots 
ofcontemporarydoctrines, their Spread andPlacesofinfluence, their pioneers, their main sources and 
books. 

 :املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 لاردسة دملذدهب دملعاصرة مهارة مجع دملعلومات. 
 لاردسة دملذدهب دملعاصرة مهارة قليت دملعلومات. 
 يف  ردسة دملذدهب دملعاصرة  مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 ردسة دملذدهب دملعاصرة  مهارة صياغة دصوص . 
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 :طرق التدريس

  .دحملاضردت 

 دلطالب بعمت أحباث.  تكليف 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

  رجة (50يري هناية دلفصت: ويكون من مخسع )دتختبار دلتحر . 
 الرئيسة: املراجع

ها/ 1412 ،القاهرة در دل قافة للنشر ودلتوزيع رشودن، ن، حمما مهرددملعاصرة.ماخت إ   ردسة دلفلسفة 1
 م.1992

ها/ 1417 ،1، طدإلسكنارية، مصر،  در دملعرفة دجلامعية حمما،  دعبا دملعط ي.أدعالم دلفلسفة دحلاي ة،  .دعل2
 م.1997

 املراجع املساعدة:
 م.1998، 1دتجتاهات دلفكرية دملعاصرة، دعلي جريشة.  در دلوفاء، دملنصورة، ط -1
، ط مطابع دجلامعة دإلسالمية، ابملاينة دملنورةدتجتاهات دلفكرية دملعاصرة وموقف دإلسالم منها، دلبهي دخلو . -2
 ها1407، 1
 م.2002ها/ 1422 ،، مصرمنشأة دملعارل، بودلسعو أطيات دع : للقرن دلعشرين،  دلفلسفيدحلصا -3
 م.1969 ، 5مصر، ط   در دملعارل، ،،  .يوسف كرم.اتريخ دلفلسفة دحلاي ة4
  در دلادعوة، مصر،  .ت،ودلفلسفة دلعربية،  .مصطف  نيلمي دإلسالمية.دلفلسفة بع دلعقياة 5
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 Studies in Sectsدراسات يف الفرق اسم املقرر:

 7401660رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 و دأل فصله الدراسي: ت يوجا: املتطلبات السابقة
 دختياري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل :  رد  يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا

 دجلذور دلفكرية للفرق وأطودرها. معرفة -1

 تع ي  دحلودر ودملناظرة ابحلجة ودلربهان يف ضوء دعقياة أهت دلسنة ودجلمادعة. -2

دت ردفاات دلعقاياة دعناا أصاحاب دلفارق ونيكام دإلساالم فيهاا، و اثرهاا دعلا  دألماة دإلساالمية  دلكشف دعان -3
 قاما ونياي ا.

 :حمتوايت املقرر
 دفرتدق دألمة ودشأة دلفرق وأسباهبا. ا مقامة دعن نيايث

 دلناجية. ةا صفات أهت دألهودء وصفات دلفرق
ا  ردسة دعلمية دعن بعض دلفرق: دخلودرج وفرقهم) دألزدرقة، دلنجادت، دلصفرية، دألابضية(، دلشيعة وفرقها )دل ياية، 

 .(اترياية، دملدملعت لة ، دألشادعرة  )دعشرية، دإلدادعيلية(، أهت دلكالم دتثنادإلمامية
 ا معرفة أسباب دختالل هذه دلفرق مع أهت دلسنة ودجلمادعة وماده وأتثريها يف تلك دلفرق. 

Introduction to the Hadith about sectarianism of the Ummah, andtheemergenceofsectsandtheircauses. 

Study of somesects: Kharijitesandtheirsub-sects, Shiitesandtheirsub-sects, theologians. 

The reasons for differences between these sects and AhlussunnahwaAljamaa'h, and the extent and impactofthose 

deferences. 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف  ردسة دلفرق مهارة مجع دملعلومات. 
 يف  ردسة دلفرق مهارة قليت دملعلومات. 
 يف  ردسة دلفرق مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف  ردسة دلفرق مهارة صياغة دلنصوص. 
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 :طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع)  حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ،جة ر

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 ( 50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع) رجة . 
 املراجع الرئيسة:

، دلرايض، ا  ردسة دعن دلفرق يف اتريخ دملسلمع، أمحا حمما جلي، مرك  دمللك فيصت للبحوث ودلاردسات 1
 ها . 1406

 م.2005 /ها1426 دملكتبة دلعصرية  ،أبو دحلسن دألشعري،دملصلع مقاتت دإلسالميع ودختاللا2    

 املراجع املساعدة:
. دلرايض. طبعة جامعة دإلمام 2شيخ دإلسالم دبن تيمية. ققيق: حمما رشا  سامل. ط ،منهاج دلسنة دلنبوية -1

 .ها1411حمما بن سعو ، 

 .ها1418ققيق: حممو  طعماة نيليب.  در دملعارفة. بريوت، أبو إسحاق دلشاطيب.  ،دتدعتصام -2
 ها.1415دألهودء ودلفرق ودلباع دعرب اتريخ دإلسالم، انصر دلعقت،  در دلوطن،  -3
 ،لاللكائي، ققيق: أمحا محادن،  در طيبة،دمقامة يف شرح أصو  دتدعتقا  وأهت دلسنة ودجلمادعة -4

 )  .ت (.

 .ها1403، 2دلرايض. ط مكتبة دملعارل، رق، صابر طعيمة. ردسات يف دلف -5
ها 1404، 1طدلرسالة. بريوت. . دعرفان دعبا دحلميا. ماسسة سات يف دلفرق ودلعقائا دإلسالمية رد -6

 .م1984/
 ها1418، دت ردفات دلعقاية يف دلقردع دل الث دعشرودلردبع دعشر داجريع، دعل  دل هردين،  در طيبة -7

 .ها1421 ،3طدملعرفة،   درأبو منصور دلبغاد ي، دلفرق بع دلفرق،  -8
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حمما ، ققيق: دعلي بن أمحا بن سعيا بن ني م دألدالسي، دلظاهري، دلفصت يف دمللت ودألهودء ودلنحت -9
 ها.1405، 1ط ، طبعة  در دجليت.دعبا دلرمحن دعمرية وإبردهيم دصر 

 .ها1418، 3رضا، دلقاهرة، طأصو  مذهب دلشيعة دإلمامية دتثين دعشرية. انصر دلقفاري.  در دل  -10

 ها. 1404، 24، إ درة ترمجان دلسنة، تهور ابكستان، طإاي ظهري دلشيعة ودلسنة، إنيسان  -11
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 Introduction to General Philosophy مقدمة يف الفلسفة العامةسم املقرر: ا

 7401662رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: دلاردسات دإلسالمية: قسم القسم الاذي يقدمه
 دألو فصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 دختياري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  

 معرفة مفهوم دلفلسفة ودات دلتفكري دلفلسفي. .1

 عالقة بع دلفلسفة وكت من دلاين ودلعلم.رصا دل .2

 كيف دشأ دلتفكري دلفلسفي يف دإلسالم.بيان   .3

  ردسة مبانيث دلفلسفة دل الثة: ) دلوجو  ا دملعرفة ا دلقيم (. .4

 دملصطلحات دلفلسفية وكيفية توظيفها فكراي. متيي  .5

 ملقوتت دلرئيسة.أهم دملادرس دلفلسفية يف دلقامي ودحلايث من نييث دألدعالم ودملصنفات ود دعرض .6

 
 :حمتوايت املقرر

 معىن دلفلسفة ودات دلتفكري دلفلسفي وخصائص دملوقف دلفلسفي. -

 دلفلسفة بع دملاياين ودملعارضع. -

 دعالقات دلفلسفة ابلاين ودلعلم. -

مبانيث دلفلسفة: دلوجو  ا دملعرفة االقيم ا دملادرس دلفلسفية دلكربى:  –دشأة دلتفكري دلفلسفي يف دإلسالم  -
 دليواندية ا دإلسالمية ا دلغربية دحلاي ة ودملعاصرة.

The Content: 
- Themeaningofphilosophy,philosophical thinkingattributes, and characteristics ofaphilosophicalposition, 
Philosophybetweensupportersandopponents, Relationship ofphilosophy withreligionand science. 
- TheemergenceofphilosophicalthoughtinIslam–main section of philosophy: ontology, knowledge, values.  
-Majorphilosophical schools: Greek,Islamic,modernandcontemporary Western philosophies. 

 
 
 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
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 دلفلسفة يف مهارة مجع دملعلومات. 
 يف دلفلسفة مهارة قليت دملعلومات. 
 يف دلفلسفة مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف دلفلسفة مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة (50ما  دلفصت: وتكون من مخسع )أدع

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50من مخسع ) بار دلتحريري هناية دلفصت: ويكوندتخت . 
 الرئيسة: املراجع
 .م1989، 9، طللنشر ودلتوزيع دلقاهرةدل قافة  مقامة يف دلفلسفة دلعامة،  . حيىي هوياي،  در .1
 م.1999دملعرفة دجلامعية، ماخت إ  دلفلسفة،  . دعلي دعبا دملعطي حمما،  در  .2

 املراجع املساعدة:

، برترددا رست، ترمجة : حمما فتحي دلشنيطي، دايأة دلعامة دملصرية 3اتريخ دلفلسفة دلغربية، دجل ء -1
 م.1977للكتاب، 

 م، لبنان:  در دلعلم للماليع،  . ت.دلفلسفة دحلاي ة، يوسف كر  -2

 ،  .ت.دل قافة دلعربية دلقاهرة دلفلسفة دإلسالمية: ماخت وقضااي،  . نياما طاهر، ط.  در -3

، 6 بريوت ط. -مكتبة دملعارل -وليم كلي رديت، ترمجة :   . فت  هللا حمما دملشعشع ،قصة دلفلسفة -4
 . ) ، ت(

 )  .ت (. دملعارل دلقاهرة ، ط.  در ي سامي دلنشار . دعلدشأة دلتفكري دلفلسفي يف دإلسالم،  -5
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 توحيد املعرفة واإلثبات: دالئله ومسائله اسم املقرر:
Tawheed in knowledge and reasoning:its issues and proofs 

 7401652رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 ة دآل دبكلي  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل اينفصله الدراسي: : تيوجااملتطلبات السابقة
 إجباري رفة املقرر: : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  

 .مامسائله تئلهما و من خال   ردسة أهم  دلربوبية ودألداء ودلصفات نيقيقة تونييا قايا .1
 .دألداء ودلصفاتئت دلنقلية ودلعقلية ودلفطرية ودلكودية دعل  تونييا دلربوبية وتونييا سر  دلات .2
 دعل  ضوء دصوص دلكتاب و دلسنة وفهم دلسلف دلصاحل. دلشبه دلودر ة دعل  هذد دلتونييا دقا .3

 .تقعيا دلقوددعا دألصلية يف مسائت تونييا دألداء ودلصفات .4
 :حمتوايت املقرر

ودألداء ودلصفات جبامع  تونييا دلربوبية: أصت دلتسمية ودلتقسيم، تضمنه لدعنا أهت دلسنةت دملعرفة ودإلثبا تونييا -
ودعنا  دلسلفدعنا دملتنودعةلتونييا دلربوبية.أمهية تونييا دلربوبية  اتئتتعلقهما أبفعا  دلرب تعا  وأدائه وصفاته،دل

و  ودجب دعل  دملكلف ودلر  دعل  دملخالفع. أنيكام دإلقردر به ولودزمها. ومسألة أ .دملتكلمع وغريهم كاملتصوفة
 ومسألة دحلكمة ودلتعليت يف أفعا  هللا تعا .

دإلثبات.دملسائت دملتعلقة دلنفيو  دعليها مذهب دلسلف يف ينبيندألصو  ودلقوددعا دليت  .دألداء و دلصفات تونييا -
 مسألتا دلتفويض ودلتأويت وموقف دلسلف منهما.  أبداء هللا دحلسىن.

دسة تفصيلية لبعض دلصفات. م ت:مسألة كالم هللا. بيان مذهب دلسلف ومذهب دملخالفع وأهم شبهاهتم  ر  -
وأ لتها. ذكر شبهات دملخالفع ودلر  دعليهم.ر ية هللا تعا .  دلن و و ،ودلر  دعليهم.مسألة دتستودء، ودلعلو، ودملعية
 .ذدهب دلناس فيهدلقضاء ودلقار وم  تئلها، وشبهات دملخالفع ودلر  دعليهم.

The Content: 

Tawheed in knowledge and reasoning among AhlussunnahwaAljamaa'h, Tawheed of the Lordship and of 

thenamesandattributes, importance of Tawheed of Lordship,  Tawheed of the names andattributes, detailed study 

of some attributes. 
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 :املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف تونييا دملعرفة ودإلثبات مهارة مجع دملعلومات. 
 يف تونييا دملعرفة ودإلثبات مهارة قليت دملعلومات. 
 يف تونييا دملعرفة ودإلثبات مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف تونييا دملعرفة ودإلثبات مهارة صياغة دلنصوص . 
 :طرق التدريس

  دت. دحملاضر 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

 دملناقشة ودحلودر.
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا : (100دلكلية لكت مقرر )ارجة دلتكون 
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 .ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب

 . رجة (50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع )
 املراجع الرئيسة:

دلشيخشعيب دألران وط، و شرح دلعقياة دلطحاوية. دبن أيب دلع  دحلنفي. ققيق: دلاكتور دعباهللا دلرتكي  -1
 ها.1409، ط دماسسة دلرسالة،بريوت. 

 .ها 1405قيق: حمما بن دعو ة دلسعوي ، أمحا بن دعبا دحلليم بن تيمية، ق  ،دلعقياة دلتامرية -2

منهج أهت دلسنة ودجلمادعة ومنهج دألشادعرة يف تونييا هللا تعا . خالا دعبادللطيف دور. مكتبة دلغرابء  -3
 ها. 1416، 1طدألثرية، دملاينة. 

 املراجع املساعدة:
 ها.1408، 1حمما بن خ مة. ققيق: دعبا دلع ي  دلشهودن.  در دلرشا. دلرايض. ط ،دلتونييا  -4
ج وخرّ  ،ق دعليهودعلّ  ،معارج دلقبو  بشرح سلم دلوصو  إ  دعلم دألصو . نيافظ نيكمي. ضبط دصه -5

 م. 1992ها /  1413، 2أنيا ي ه: دعمر بن حممو  أبو دعمر. در دبن دلقيم. دلامام. ط
 ها.1432دلتعليق دعل  دلقوددعا دمل ل  . دعبا دلرمحن دلربدك ،  در دلتامرية. دلرايض، -6
 .م1986نودية . حمما خليت هردس .مكتبة دبن تيمية. دلقاهرة.  ون رقم دلطبعة، شرح دلقصياة دل -7
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 Critical Studies in Islamic Theologyاسم املقرر: قراءات نقدية يف علم الكالم

 7401653رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل اين فصله الدراسي: ت يوجا: املتطلبات السابقة
 : إجباري رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 قايا معىن  دعلم دلكالم، وموقف دلسلف منه. -
 .معرفة أهم مادرس دعلم دلكالم -
 دلعقياة. بيان مناهج دملتكلمع يف  ردسة -
 مقاردة مسائت دلقضاء ودلقار لاى دملعت لة ودألشادعرة ودملاترياية. -
 دقا موقف دملتكلمع من مسائت دلقار يف ضوء دعقياة أهت دلسلف. -

 
 :حمتوايت املقرر

 دلتعريف بعلم دلكالم ومردنيت دشأته وتطوره. -
 أسباب دشأة دعلم دلكالم ومودقف دعلماء أهت دلسنة ودجلمادعة منه. -
 ودألشادعرة (. ،ودملاترياية،دعل  أهم مادرس دعلم دلكالم ومقوتهتا دلرئيسة . ) دملعت لةدلتعرل  -
 مناهج دملتكلمع يف  ردسة دلعقياة ودقاها. -
 .ودإلمامة قردءة دقاية آلردء دملتكلمع يف دلقار -

 قردءة دقاية ألقود  دملعت لة يف دلقر ن. -

The Content: 
1-Definition oftheology (Kalam), the stages ofitsinceptionand development. 
2_ reasons fortheemergenceoftheology andpositions ofSunnischolarstowardsit. 
3_ the mostimportantschoolsoftheologyand their major ideas. 
4_ methods of theologiansin the study ofreligionand critics to their methods. 
5_ critical reading of the views ofthetheologiansin the issue of Qadar (Destiny). 
6_ critical reading of the statements ofMu’tazilah7about the Qur’an. 
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 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف قردءة دعلم دلكالم ودقاه مهارة مجع دملعلومات. 
 يف قردءة دعلم دلكالم ودقاه مهارة قليت دملعلومات. 
 يف قردءة دعلم دلكالم ودقاه مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف قردءة دعلم دلكالم ودقاه مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا : (100) دملقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50من مخسع )دلتحريري هناية دلفصت: ويكون ار دتختب . 
 الرئيسة: املراجع
 .م1978 در دملعرفة. بريوت، ا شفاء دلعليت يف مسائت دلقضاء ودلقار ودحلكمة ودلتعليت.دبن دلقيم،  1
 .ها1418، 1ذم دلكالم وأهله. أبو إدادعيت داروي. ققيق: دعبا دلرمحن دلشبت. مكتبة دلعلوم ودحلكم. ط -2

 املراجع املساعدة:  
دعلي دلاخيت هللا.  در دلعاصمة. دلرايض.  . ققيق:الصوددعق دملرسلة دعل  دجلهمية ودملعطلة. دبن قيم دجلوزيةا 1

 .ها1408، 1ط
ققيق: دعما  دلاين نييار. ماسسة دلكتب دل قافية. بريوت، دلباقالين،  متهيا دألودئت و تلخيص دلاتئت. -2

 . ها1414
 .ها 1397دلقاهرة دلطبعة دألو  ، دألدصار  در طبعة ،ن أصو  دلاايدة أليب دحلسن دألشعريدع دإلابدةا 3
 )  .ت (. دلكتب دلعلمية، شرح دألصو  دخلمسة للقاضي دعبا دجلبار، ط.  در -4
 ها.1401، 3ط، تبن تيمية. ط دملكتب دإلسالمي ،دإلمان–5    
 ) .ت (. 3، طدملعرفة  در ، طبعةدلبغاد ي وردعبا دلقاهر بن طاهر أيب منص دلفرق بع دلفرق_ 6 



 
 

39 
 

 . در دلكتب دلعلمية، ط.  أمحا مشس دلاين: ققيقبن دلفصت يف دمللت ودألهودء ودلنحت، ت_ 7
 .م 1985/ها 1405 ،5طدلنهضة دلعربية، بريوت،   در ا يف دعلم دلكالم،  . أمحا حممو  صبحي، 8
 .م1991، دلقاهرة،وهبة  در ،إ  دعلم دلكالم،  . نيسن دلشافعيا دملاخت  9
 م.2005، 1، ط دلقاهرة. مكتبة دلعلم .سفر دحلود   .. منهج دألشادعرة يف دلعقياة-10
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 Materialistic Trends of Thought التيارات الفكرية املاديةاسم املقرر:

 7401656رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: ت دإلسالمية: قسم دلاردساالقسم الاذي يقدمه
 دل اينفصله الدراسي: مدخل إىل دراسة املاذاه  املعاررة: املتطلبات السابقة
 إجباري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 : أهداف املقرر

 يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  دعل :
 شأة دلفكر دملا ي وتطوره.دملا ية واتريخ دمعرفة مفهوم . 1
 .دعل  قضاايها دلرئيسة ودطالدعهأبرز دلتياردت دلفكرية دملا ية دملاثرة يف دلسانية دلفكرية وأبرز رود ها، دعرض . 2
 كيفية مودجهة هذه دلتياردت ودقاها دقاد  دعلميا  موضودعيا ، ودحلكم دعل  قضاايها من دملنظور دإلسالمي.بياد. 3
لذهنية يف مالنيظة دلتياردت دلفكرية دجلاياة دملناهضة للاين دإلسالمي، ودقاها وكشف تنمية ملكة دلطالب د. 4

 .أابطيلها أب لة شردعية، ودلتحذير منها
 :حمتوايت املقرر

 وتطورهامفهوم )دملا ية( ودشأهتا. 
 دملا ية.دلفكرية دملشرتكة للتياردت سس دأل 
 دلوضعية " أوجست كودت"، " ،إجنل وفرياريك اركس، مللية " دجلادملا ية ") دلرئيسة يف دلغرب،  تياردت دملا يةدل

 .دلوجو ية دمللحاة " سارتر "، دلنفعية " وليم جيمس "، دلعلمادية (
  من دلتياردت دملا ية. دإلسالمموقف 

The Content: 
The concept ofmaterialismand originsand evolution. 
Commonintellectual foundationsofthematerialisttrends. 
Maincurrentsmaterialist trendsinthe West,(dialectical materialism "of MarxandFrederick Engels," 
positivism"AugusteComte," atheisticexistentialism"Sartre," pragmatism"William James," 
secularism).positionofIslamicthoughttowards the materialist trends. 

 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 للتياردت دلفكرية دملا ية مهارة مجع دملعلومات. 
 للتياردت دلفكرية دملا ية مهارة قليت دملعلومات. 
 للتياردت دلفكرية دملا ية مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 
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 للتياردت دلفكرية دملا ية مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

 ف دلطالب بعمت أحباث. تكلي 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50حريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع )دتختبار دلت . 
 الرئيسة: املراجع
 م.1994فرياريك تجنه،ترمجة فاد  زكراي،دايئة دملصرية دلعامة للكتاب، ، اتريخ دملا يةا 1
 ها.1403م/ 1983 ،1ط مكتبة دملعارل، .صابر طعيمة، دلرايضدلفكر دملا ي يف مي دن دإلسالم ،ا 2

 املراجع املساعدة:
 م.2007دعبا دلوهاب دملسريي، بريوت:  در دلفكر، دلفلسفة دملا ية وتفكيك دإلدسان،- 1
 توفيق دلطويت، دلقاهرة: مكتبة دلنهضة دحلاي ة.أسس دلفلسفة،  - 2
مو  دلسيا حمدملا ية دلتارخيية بع دلوهم ودلودقع : دقا كتاب دملا ية دلتارخيية ودلودعي دلقومي دعنا دلعرب، -3

 ها.1406م/ 1986وت :  در دحلادثة، ،  بري 1 غيم، ط
 ها 1409م/1989، 10 در دلشروق، ط حمما قطب، دلقاهرة،دإلدسان بع دملا ية ودإلسالم،-4
، 2 در دلقلم،  مشق. ط دعبا دلرمحن نيسن نيبنكة،،كودشف زيول يف دملذدهب دلفكرية دملعاصرة- 5

 ها.1411
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 Studies in Sufism     اسم املقرر: دراسات يف التصوف         
 7401658رمزه: سادعتان عدد ساعاته:

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 يندل ا فصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 دختياري :رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل : قرر أن يكون دلطالب قا رد  يتوقع يف هناية دمل
 شرح دملفاهيم دلصوفية و ردسة اترخيها ودجتاهاهتا و اثرها دلعقاية ودلفكرية. .1
 تقومي دلقضااي دلصوفية دلرئيسة. .2
 بيان دملوقف من دلفكر دلصويف ودلعقياة دلصوفية. .3

 :حمتوايت املقرر
دحللو  ودتقا ، وختم )ية دملعرفة، ودلشطحات ودلتجربة دلصوفية، ودظر تعريف دلتصول، واتريخ دشأته، وتطوره، 

دعالقة دلتصول ابلاايانت دألخرى، وببعض دلفرق   ، ودقا دلعلماء دملسلمع للتصول.(دلوتية، ودحلقيقة دحملماية
 كالشيعة.

Definition of Sufism,its history, its development, the scientific and practical origins of Sufism, and the methodology 
ofreceiveand reasoningof the Sufis, the Sufi terms, the most important Sufi trendsandpersons, some 
importantissuesof Sufism(such as pantheism), andMuslim Scholarscriticismof Sufism. 
 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف  ردسة دلتصول تمهارة مجع دملعلوما. 
 يف  ردسة دلتصول مهارة قليت دملعلومات. 
 يف  ردسة دلتصول مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف  ردسة دلتصول مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 
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  .دملناقشة ودحلودر 

 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100دلكلية لكت مقرر )ارجة دلتكون 
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 ( 50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع) رجة . 
 الرئيسة: املراجع

 ها1408، 1ط . موس  دلاويش. مكتبة دلعلوم ودحلكم ابملاينة.  :ققيق ،يميةبغية دملرات ، دبن ت .1
، 1طدلتعاارل دعلاا  مااذهب أهاات دلتصااول.دلكالابذي: ققيااق أمحااا مشااس دلاااين،  در دلكتااب دلعلميااة، بااريوت،  .2

 ها1413
 املراجع املساعدة:

 ها.1408، 2دلكويت. ط وكالة دملطبودعات، .لتصول دإلسالمي، دعبا دلرمحن باوياتريخ د -1
 .م2011.  در دلكتاب دملصري. طبعة دحلياة دلرونيية يف دتسالم،حمما مصطف  نيلمي -2
 ها.1406دلرايض.  بيت دلسالم، ردسات يف دلتصول، إنيسان إاي ظهري.  -3
 ها.1409ققيق  . دعبادحلليم حممو .  در دلشعب، دلقاهرة.  دلقشريي.دعبادلكرمي دلقشريية  دلرسالة  -4
 ها.1415، 1طقاشاين: ققيق موفق دجلرب،  در دحلكمة، سوراي. دصطالنيات دلصوفية. دل-5
 ها1413، 1دشأة دلفلسفة دلصوفية وتطورها، دعرفان دعبا دحلميا.  در دجليت، بريوت. ط-6
 ها.1380 . دعبادحلليم حممو . در دلكتب دحلاي ة امصر.  :دلسردج دلطوسي: ققيق دللمع.أبو دصر-7
 .ها 1415 ،1،طصا ق سليم صا ق. مكتبة دلرشا. دلرايض لتلقي دعنا دلصوفية ،دملصا ر دلعامة ل-8
 .ها1416، 3دلفكر دلصويف يف ضوء دلكتاب ودلسنة ، دعبادلرمحن دعبادخلالق، مكتبة دبن تيمية، دلكويت، ط-9
حاوث ودلاردساات مركا  دلبدلعالقة باع دلصاوفية ودإلمامياة: جاذورها، ودقعهاا، أثرهاا دعلا  دألماة،  . زاي  دحلماام، -10
 ها.1433، 1جلة دلبيان، دلرايض، طام
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 Logic and Theory of Knowledgeاملنطق ونظرية املعرفة    اسم املقرر: 
 7401661رمزه: سادعتان عدد ساعاته:

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل اينفصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 دختياري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 معرفة دملنطق وأهم مباني ه ودقاط دلضعف فيه. -1
 أساليب دتستات  دلصحيحة ودلباطلة. متيي  -2
 رض دملوضودعات ومناقشتها.طرق دتستات  دلصحيحة ودملناسبة يف دع دستخادم -3
 دعل  دملغالطات دليت يستعملها دملضللون يف  ا لتهم للحق  فادعا دعن دلباطت. دحلكم -4
 بع دجتاهات دملعرفة ومناهجها. دلتميي  -5
 إ ردك قيمة دلونيي ومرك يته يف دملعرفة. -6

 حمتوايت املقرر:
ع دملعرفة دألخرى اا دعلم دلنفس ا دلرايضيات ا تعريف دملنطق وموضودعه وفائاته ومكادته ومباني ه ا صلة دملنطق بفرو 

دلتصور ) دحلا ودلتعريف ( ا دلتصايق ) دلقياس ( انظرية دملعرفة ا إمكان دملعرفة ا  اتت دملعرفة ا طبيعة دملعرفة ا 
 دألرسطي.وسائت دملعرفة ا غاايت دملعرفة ا مرك ية دلونيي يف دظرية دملعرفة دإلسالمية ا دقا دعلماء دملسلمع للمنطق 

The Content: 
Logic: Definition of logic, its subject matter, its usefulness, its status, its issues, relationship of logic with 
otherbranches ofknowledge; psychology,mathematics,… 
Theory of Knowledge:  what is knowledge, its possibility, its domains, itsnature, itsmeans, its purposes, centrality 
ofrevelation inislamictheory of knowledge,  critiqueofMuslimscholarsofAristotelianlogic. 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف دملنطق ودظرية دملعرفة مهارة مجع دملعلومات. 
 ظرية دملعرفةيف دملنطق ود مهارة قليت دملعلومات. 
 يف دملنطق ودظرية دملعرفة مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 
 يف دملنطق ودظرية دملعرفة مهارة صياغة دلنصوص. 
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 طرق التدريس
  .دحملاضردت 
  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 
 .دملناقشة ودحلودر 

 طرق التقومي:
 (  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  :100) للمقرردلارجة دلكلية 

 رجة، حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  (50ما  دلفصت: وتكون من مخسع )أدع 
 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 ( رجة50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون  من مخسع  ) 
 املراجع الرئيسة:

 .ها1396، 2ابكستان. ط  دلر  دعل  دملنطقيع. دبن تيمية. إ درة ترمجان دلسنة.-1
 دملعارل امصر،  .ت. دملنطق دحلايث ومناهج دلبحث دلعلمي،  . حممو  قاسم، ط.  در-2
دظرية دملعرفة دعنا مفكري دإلسالم وفالسفة دلغرب دملعاصرين،  . حممو  زيادن، ط.  در دلنهضة دلعربية،  -3

 بريوت.
 املراجع املساعدة:

 ، دعلي سامي دلنشار،  در دلسالم، مصر،  .ت.مناهج دلبحث دعنا مفكري دإلسالم-1
 دظرية دملعرفة دملعاصرة، صالح إدادعيت، دلادر دملصرية دلسعو ية، دلقاهرة،  .ت.-2
 دلطبادعة دحملماية ابلقاهرة،  .ت. دملرشا دلسليم يف دملنطق دحلايث ودلقامي،  . دعوض هللا نيجازي،  در -3
 م .1998قباء دحلاي ة،  ردن رشودن، ط.  دردملاخت إ  دملنطق دلصوري،  . حمما مه -4
 ،4، ط مشااااااقدلقلاااااام  ، دعبااااااا دلاااااارمحن نيبنكااااااة دمليااااااادين،  دروأصااااااوُ  دتسااااااتات  ودملناااااااظَرةضااااااودبط دملعرفااااااة  -5

 م.1414/1993
طااارق دتساااتات  دعناااا دألصااااوليع ومقااااماهتا دعناااا دملناطقاااة ودألصااااوليع، يعقاااوب دعباااا دلوهااااب أاب نيسااااع،  -6

 م .2001 /ها 1422ا، دلرايض، مكتبة دلرش
 ها.1415، 1. دلرايض. ط .  در طيبةفطرية دملعرفة وموقف دملتكلمع منها. أمحا محادن-7
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 والطل : مسائله ودالئله القصدتوحيد  اسم املقرر:
Tawheed of Intent and Demand: its Issues and Proofs 

 7401655رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل الثفصله الدراسي: : تيوجااملتطلبات السابقة
 إجباري رفة املقرر: : ماجسترياملستوى الدراسي
 :أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 سر  دلاتئت دعل  تونييا دأللوهية..و تئلها مسائلهمه و أنيكامن خال   ردسة  دلعبا ة نيقيقة تونييا قايا .1
دعلااا  ضاااوء دصاااوص دلكتااااب و دلسااانة وفهااام دلسااالف  دلشااابه ودملخالفاااات دلااايت تقاااع يف تونيياااا دأللوهياااة دقاااا .2

 دلصاحل.

 دلوقول دعل  أمهيته يف  دعودت دلرست وأده دلغاية من خلق دجلّن ودإلدس. .3
 حمتوايت املقرر

أدودع دأل لة دلودر ة يف  .ه" يف دللغة ودتصطالح دلشردعي ودلرّ  دعل  دملخالفع يف هذددأللوهية: لفظ " دإللتونييا ا
 دلسلف،دعنا دلقر ن لتقريره،  تلة دلعقت ودلنقت ودلفطرة دعل  تونييا دأللوهية. أمهيته يف  دعودت دلرسلو 

 .موقفاملتكلمع ودملتصوفة منهو 
ه، ودلرّ  دعل  من أدكر أثره. دلتوست أدوددعه وأنيكامه ودلر  دعل  دلعبا ة: أركاهنا وشروطها.دلادعاء : أدوددعه وشردئط-

 دلشبه دلودر ة دعليه.
 بيان ما يضا  تونييا دأللوهية وهو دلشرك: أدوددعه وأنيكامه. -
 وأثرها دعل  دإلمان ودلتونييا. ،ودإلكرده ،ودخلطأ ،دودقض دإلمان: أدوددعها ومتعلقاهتا. دعودرض دجلهت -

The Content: 

Tawheed of divinity: theword"Ilah" in languageandterminology,Types of evidencescontainedintheQuran, the 

evidences of reason and revelation on Tawheed of Divinity, its importanceinthe Prophets Da’wah. 

- Worship: its pillars andconditions. Supplication: its typesand conditions.  

- Shirk: differentformsandprovisions. 
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- Invalidatingfaith: its types andrelated matters. ignoranceanderror, coercionandits impact on thefaith 

andmonotheism. 

 

 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف تونييا دلقصا ودلطلب مهارة مجع دملعلومات. 
  يف تونييا دلقصا ودلطلب ة قليت دملعلوماتمهار. 
 يف تونييا دلقصا ودلطلب مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف تونييا دلقصا ودلطلب مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 
 .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

 .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

 وزع دعل  دلنحو دلتا : رجة، وت (100دلكلية لكت مقرر )ارجة دلتكون 
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 ( 50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع) رجة . 
 املراجع الرئيسة:

دلشيخشااعيب دألران وط، و  دلعاا  دحلنفااي. ققيااق: دلاااكتور دعباااهللا دلرتكااي شاارح دلعقياااة دلطحاويااة. دباان أيب -1
 .ها1409، ط دماسسة دلرسالة،بريوت. 

 ها. 1405أمحا بن دعبا دحلليم بن تيمية، ققيق: حمما بن دعو ة دلسعوي ،  ،دلعقياة دلتامرية -2
لطيف دااور. مكتبااة دلغاارابء ماانهج أهاات دلساانة ودجلمادعااة وماانهج دألشااادعرة يف تونييااا هللا تعااا . خالااا دعبااادل -3

 ها.1416، 1طدألثرية، دملاينة. 

 املراجع املساعدة:
 ها.1408، 1. ققيق: دعبا دلع ي  دلشهودن.  در دلرشا. دلرايض. ط، حمما دبن خ مةدلتونييا -1
نياااافظ نيكماااي. ضااابط دصاااه ودعلاااق دعلياااه و خااارج  ،معاااارج دلقباااو  بشااارح سااالم دلوصاااو  إ  دعلااام دألصاااو  -2
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 م. 1992ها /  1413،  2طأبو دعمر. در دبن دلقيم. دلامام.  أنيا ي ه: دعمر بن حممو 
 ها.1432دعبا دلرمحن دلربدك،  در دلتامرية. دلرايض، ،دلتعليق دعل  دلقوددعا دمل ل  -3
 .م1986، .مكتبة دبن تيمية . دلقاهرة  هردس أو دبن دعيس شرح دلقصياة دلنودية . حمما خليت  -4

 ها1432 ،3ط دلرايض، ،دلوطن مادر  در، طاهر معاشدعبادلرزدق  .،نيكمهدجلهت امسائت دتدعتقا  و  -5
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 Prophecies and Metaphysicals والغيبياتالنبواتاسم املقرر: 
 7401663 رمزه: سادعتان عدد ساعاته:

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 ل الثد فصله الدراسي: : ت يوجاةاملتطلبات السابق
 : إجباري رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 نيقيقة دإلمان ابألدبياء دعليهم دلسالم من خال   ردسة أهم مسائله.شرح  .1
 .قليت مفهوم دلنبوة وما يتصت به من مبانيث وموضودعات .2
 تقرير دإلمان ابملالئكة ودلبعث أب لتها. .3
دعلااا  ضاااوء دصاااوص دلكتااااب ودلسااانة وفهااام  معرفاااة أهااام شااابه دملنكااارين يف مساااائت دلنباااودت ودلغيبياااات ودلااار  دعلااايهم .4

 . دلسلف دلصاحل
 حمتوايت املقرر

تئت دلنبوة دعنا  ودلر  دعليهم.  معىن دلنبوة ودلرسالة ودلنيب ودلرسو  مع بيان نياجة دلناس للرست.منكرو دلنبوة-
 دلنبوة ودلر  دعل  منكريه. دلرساتت دلسماوية وونياة أصواا وتكاملها وختم .ودعنا دملتكلمع دلسلف

 .ص دلنيب حمما صل  هللا دعليه وسلمدلنبوة ودلوتية. دملعج دت ودلكردمات ودخلودرق. صفات دألدبياء وخصائ
 دعل  دملنكرين. دلونيي يف دإلسالم، وأدوددعه، و دلر دإلمان ابلكتب: -

 وجو هم وصفاهتم ودلفرق بينهم وبع دجلن. :ا دملالئكة
 .وتفنيا شبه دملنكرين ، دأل لة دلعقلية ودلنقلية دعل  دلغيبيات ) دلبعث، ودخللو  (و دلتعريف ابلغيبا 

Meaning ofProphecy, the message,theProphet,and the Messenger. 
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Deniersof Prophecy andtheresponsetothem.  

SignsofProphecyamong Salaf and theologians. 

Prophets messages, their unity in origins,  their integration, thesealofProphecy. 

 Revelation in Islam, its types, responseto its deniers.  

Miracles,andsupernaturals.  

Characteristics of ProphetsandcharacteristicsoftheProphetMuhammad, peacebeuponhim. 

 

 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف دلنبودت ودلغيبيات مهارة مجع دملعلومات. 
 يف دلنبودت ودلغيبيات مهارة قليت دملعلومات. 
 يف دلنبودت ودلغيبيات مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يبياتيف دلنبودت ودلغ مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ، وقردءة ومردجعة دلكتب.ودلتقارير، ودألحباث

 ( 50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون من مخسع) رجة . 
 الرئيسة: املراجع

. دلطااواين . أضااودء دلساالف . دلاارايض ققيااق: دعبااا دلع ياا  ، تقااي دلاااين أمحااا باان دعبااا دحللاايم باان تيميااة.دلنبااودت .1
 ها.1420، 1ط
يق : دلاكتور دعباهللا دلرتكي ودلشيخ شعيب دألران وط، طباع شرح دلعقياة دلطحاوية . دبن أيب دلع  دحلنفي. قق .2

 ها1409ماسسة دلرسالة،بريوت. دلطبعة دألو ، 
 املراجع املساعدة:

 م.1977، 1دلبشارة بنيب دإلسالم يف دلتوردة ودتجنيت، أمحا نيجازي دلسقا .  در دلبيان دلعريب. دلقاهرة. ط . 1
 .ترمجاااااااااااة: خليااااااااااات أمحادحلاماااااااااااايدملاااااااااااو و ي.   أباااااااااااو دألدعلااااااااااا  . خاااااااااااتم دلنباااااااااااوة يف ضاااااااااااوء دلكتااااااااااااب ودلسااااااااااانة،2
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 م.1983 /ها  1403طبعة: . دلرايض .مكتبة دلرشا
 م.2005، 1. دلونيي دحملماي، رشيا رضا.  در دلكتب دلعلمية. ط 3
 ها1،1405ط .دلرايض ، در طيبة . دعقياة ختم دلنبوة ابلنبوة دحملماية، أمحا دعطية دلغاماي.4
مصاطف   دعباادلقا ر دعطاا.  در دلكتاب دلعلمياة،  :ولياء. أمحا بن دعبادحلليم دبن تيمياة. ققياق.دملعج ة وكردمات دأل5

 بريوت. )  .ت(.
 

                               Comparative Religionاسم املقرر: مقارنة األداين 

 7401657رمزه: سادعتان عدد ساعاته:
 كلية دآل دب  كلية اليت تقدمه:ال : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 ل الثد فصله الدراسي: : ت يوجااملتطلبات السابقة
 .دجباري: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 : أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 ا دعلم مقاردة دأل اين دعرب اترخيه.دملردنيت دليت مر هبو  مفهوم دلاين ودملقصو  بعلم مقاردة دأل اين .معرفة1
 .ضوء دإلسالممناهج  ردسة دأل اين يف  معرفة.2
 دلطالب هذه دملناهج يف  ردسة دأل اين دملختلفة. تطبيق.3
 . دقا دعقياة  ينية خمالفة لإلسالم.4
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 حمتوايت املقرر :
 ، دلتعريف بعلم مقاردة دأل اين واترخيه..مفهوم دلاين 1
 ن يف دحلضارة دإلسالمية ) دملصنفات ، دألدعالم ، دملادرس (..دعلم مقاردة دأل اي2
.مناهج  ردسة دأل اين) دملنهج دلتاارخيي دلوصافي، دملانهج دلتحليلاي دملقاارن، دملانهج دلتحليلاي دلنقااي، مانهج دلار  3

 ودجملا لة (.
 .دقا دعلماء دملسلمع لأل اين دملخالفة:4

دلنصااارددية: دلت لياااث، دلصااالب،  -لتجسااايم، ذم دألدبيااااء، قرياااف دلتاااوردة، د: دلنساااخأ.دلااااايانت دلساااماوية: )دليهو ياااة
 دلفادء، إدكار دلبشارة امحما صل  هللا دعليه وسلم، قريف دإلجنيت(.

 ب. دلاايانت غري دلسماوية: ) دلربمهية، دلبوذية، دجملوسية (.
The Content: 

The concept of religion, what is meant by comparative religion, science of comparative religion in 

Islamic civilization (books, scholars, schools), methods of studying religions in Islamic thought 

(historical descriptive method, comparative analytical method, analytical critical method, dialectic 

method), Muslim Scholars critics of religions (Judaism, Christianity, Brahmanism, Buddhism, …) 

 
 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر

 يف مقاردة دأل اين مهارة مجع دملعلومات. 
 يف مقاردة دأل اين مهارة قليت دملعلومات. 
 يف مقاردة دأل اين مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف مقاردة دأل اين لنصوصمهارة صياغة د. 
 :طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
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 Idialistic Trends of Thoughtاسم املقرر: التيارات الفكرية املثالية 
 7401659 رمزه: سادعتان عدد ساعاته:

  دبكلية دآل  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل الث فصله الدراسي: مدخل إىل دراسة املاذاه  املعاررة: املتطلبات السابقة
 دختياري : رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 رب.واتريخ دشأة دلتياردت دمل الية ابلغ " idealism"  معرفة مفهوم دمل الية  .1
 بيان دألسس دلفكرية دملشرتكة بع دلتياردت دمل الية. .2

 طرق التقومي:
  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 ( 50دتختبار دلتحريري هناية دلفصت: ويكون  من مخسع) رجة  
 املراجع الرئيسة: 

 م . 1998دإلسالم ودأل اين دألخرى، أمحا دعبا دلوهاب، مكتبة وهبة، دلقاهرة،  .1
 ها.1422،  3 . مصطف  نيلمي، ط. در دلودعي ، ط ،دإلسالم ودأل اين "  ردسة مقاردة " .2
 دلاين:  حبوث مهمة لتاريخ دلاين دملقارن،  . حمما دعبا هللا  ردز،  در دلفكر دلعريب، دلقاهرة،  .ت. .3
 ساعدة:املراجع امل

 ها.2007دلفكر دإلسالمي يف دلر  دعل  دلنصارى،   . دعبا دجمليا دلشريف، ط.  در دملادر دإلسالمي،  .1
 ،  .ت.6دلشرقاوي، ط.  در دجليت بريوت ، ط حبوث يف مقاردة دأل اين،  . حمما دعبا هللا .2
  .م1990دلنهضة دملصرية،   در،  . أمحا شليب، ط.دأل اين مقاردة موسودعة .3
 .1999- 1419 ،2، ط.دلعاصمة  دردجلودب دلصحي  ملن با   ين دملسي ، دبن تيمية، ط. .4
 .ها1404رة، دلقاه ،1دحلايث. ط  در، ققيق: حمما ملكاوي  .رمحة هللا داناي.إظهار دحلق .5

 دلفكر دلعريب.  در ردسات يف دأل اين،  . حمما أبو زهرة، دلقاهرة، طبعة  .6
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 دلوقول دعل  دألفكار دلرئيسة لعا  من دلتياردت دمل الية. .3
 دلقارة دعل  دقا دلتياردت دمل الية من منطلق إسالمي. .4

 :حمتوايت املقرر
 معىن دمل الية، ودشأة دلتياردت دمل الية يف دلغرب وتطوره. -

 كة للتياردت دمل الية.دألسس دلفكرية دملشرت  -
 دملذدهب ودلتياردت دمل الية دلرئيسة. -

 م. 1650ا دمل الية دلعقالدية لايكارت سنة 
 م.1677ا دمل الية دلرونيية تسبينوزد سنة 
 م.1753ا دمل الية دلالما ية لباركلي سنة 

 .م 1805ط سنة كاد مادويتإلدملتعالية ا دمل الية 
 م.1831ا دمل الية دملطلقة ايجت سنة 

 موقف دإلسالم من دلتياردت دمل الية ابلغرب. -

The Content: 
- Meaning of idealism,emergence and development ofidealistic trends inthe West. 
- Commonintellectual foundationsofthe Idealistic Trends. 
- Major Idealistic DoctrinesandTrends: Rational Idealism ofDescartesyear1650, Spiritual Idealism 
ofEspinosayear1677, Immaterial idealism of BarclayYear1753, Transcendental idealismofImmanuelKantin 
1805, Hegel's absoluteidealismin 1831. 
- The position of Islamic thoughtin the criticism ofidealtrendsintheWest. 

 
 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 للتياردت دلفكرية دمل الية مهارة مجع دملعلومات. 
 للتياردت دلفكرية دمل الية مهارة قليت دملعلومات. 
 للتياردت دلفكرية دمل الية مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 للتياردت دلفكرية دمل الية مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
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 طرق التقومي:
  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) حيا ها دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50من مخسع ) دلتحريري هناية دلفصت: ويكون باردتخت . 
 الرئيسة: املراجع
 م.1998رود  دمل الية يف دلفلسفة دلغربية،  : دع مان أمع، ط.  در دلعبيكان، سنة  .1

،  : يوسف نياما دلشع، مطبودعات جامعة قارينوس، دلفلسفة دمل الية .. قردءة جاياة لنشأهتا وتطورها .2
 م.1998بنغازي، سنة 

 ملراجع املساعدة:ا
 ، دلقاهرة،  .ت. در دلفجر للنشر ودلتوزيع قصة دلفلسفة دلغربية، حيىي هوياي، .1
 دجتاهات دلفلسفة دملعاصرة، إميت بريهيه، در دلطليعة، بريوت، لبنان،  .ت. .2
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 Fundamentals of Hadith Reference(Takhrij)التخريج ودراسة األسانيداسم املقرر: 
 7401664رمزه: سادعتان :عدد ساعاته

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه: : قسم دلاردسات دإلسالميةالقسم الاذي يقدمه
 دل الث فصله الدراسي: ال يوجد: املتطلبات السابقة
 دختياري : رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل : يتوقع يف هناية دملقرر أن يكون دلطالب قا رد  
 .ودزدة بع طرق ختريج دحلايثدمل .1
 .شرح مناهج دلكتب دملخرَّج منها .2
 .ذكر دلكتب دملصّنفة يف دلتخريج .3
 .صياغة ختريج دألنيا يث صياغة دعلمية ومنهجية .4
 :حمتوايت املقرر

. أشهر كتب دلتخريج، أقسام دلتخريج تعريف دلتخريج، ودعلم دلتخريج، ودلفرق بينهما. بيان أمهيته و فودئاه.
دلتعريف بعلم .و ف ببعضها.صياغة دلتخريج، وبيان ألفاظه دتصطالنيية.دلتعريف بطرق دلتخريج تفصيالودلتعري

بيان ما تا ي إليه ، و دلتعايت ردسة مفصلة أللفاظ دجلرح و  نياجة دألمة إليه.وبيان نيكمه و  دجلرح و دلتعايت.
   ذلك.من نيكم دعلىاحلايث.دلتعريف بكيفية دلرتمجة للرودة، ودلكتب دملسادعاة دعل

The Contents: 
The definition of referencing (Takhrij)of the Hadith, the science of Takhrij, importance and necessity  of 

referencing the Hadith , parts of takhrij, most important books of Takhrij, doing Takhrij, its terms, ways of 

practicing takhrij.  The  Sciences attached to Hadith Referencing, some applications and techniques.   

. 
 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 يف دلتخريج و ردسة دألساديا مهارة مجع دملعلومات. 
 يف دلتخريج و ردسة دألساديا مهارة قليت دملعلومات. 
 ريج و ردسة دألساديايف دلتخ مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 يف دلتخريج و ردسة دألساديا مهارة صياغة دلنصوص. 
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 طرق التدريس

  .دحملاضردت 

  .تكليف دلطالب بعمت أحباث 

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

  رجة، وتوزع دعل  دلنحو دلتا  : (100) للمقرردلكلية ارجة دل
 ( 50أدعما  دلفصت: وتكون من مخسع) دألستاذ من خال  ورش دلعمت، ونيلقات دلنقاش،  حيا ها ، رجة

 ودلتقارير، ودألحباث، وقردءة ومردجعة دلكتب.

 رجة (50من مخسع ) بار دلتحريري هناية دلفصت: ويكوندتخت . 
 الرئيسة: املراجع
 .م1996 ،3طدلرايض، مكتبة دملعارل، ، . حممو  دلطحان ،أصو  دلتخريج و ردسة دألساديا-1

 ها.1420 ،1ط . سعا بن دعبا هللا دحلميا،  در دعلوم دلسنة، ،دحلايثا طرق ختريج 2

 املراجع املساعدة:
 م.1998لنشر ، لمكتبة دلقر ن  . . حمما دع مان دخلشيم ،مفاتي  دعلوم دحلايث وطرق خترجيه-1

 مصر. ) .ت(.   در دتدعتصام. ، . دعبا دملهاي دعبا دلقا ر، ا طرق ختريج نيايث رسو  هللا 2

دل قااة دملنهجيااة يف ختااريج دحلااايث ماان كتااايب دملعجاام دملفهاارس أللفاااظ دحلااايث ومفتاااح كنااوز دلساانة  ا ماااى 3 
 ها.1429، 1طمكتبة دلرشا، دلرايض، ،حمما بن دعبا هللا نيياين ،ودلربدمج دحلاسوبية يف دلسنة
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 Thesisالرسالة                       اسم املقرر: 
 74011699رمزه: سادعاتست عدد ساعاته:

: قسااااااام دلاردساااااااات القســـــــم الـــــــاذي يقدمـــــــه
 دإلسالمية

 كلية دآل دب  الكلية اليت تقدمه:

ـــــــات الســـــــابقة مااااااان  %50دجتيااااااااز : املتطلب
 دملقرردت

 دلردبع فصله الدراسي:

 جباريإ: رفة املقرر : ماجسترياملستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 دعل :  رد  أن يكون دلطالب قا لرسالةيتوقع يف هناية د
 .بطريقة دعلميةدلبح العلميكتابة .1
 .دلتعامت مع داودمش بصفة منهجية .2
 .إدعاد  دلفهارس دلعامة .3
 .رقميةودلورقيةالدلرجودعإلىاملصا رودملردجع .4
 :حمتوايت املقرر

أديختاردلطالبموضودعا منموضودعااتلعقياةدإلسالميةأودملذدهباملعاصرة،يتسمباجِلاةودألصالة،وي 
 .فيهذددلتخصص،ويلت مبأصوتلبح العلمياملتعارفعليهارايملكتبةدإلسالمية
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The Contents: 
The student has to choose a topic from the topics of the Islamic Aqidah or contemporary 
doctrines, that is characterized with a novelty and originality, and enriches the Islamic 
library in this domain. He should be  also committed to the recognized fundamentals 

scientific research. 
 

 املهارات املتوقع اكتساهبا من املقرر
 للرسالة مهارة مجع دملعلومات. 
 يف دلرسالة مهارة قليت دملعلومات. 
 يف دلرسالة مهارة مت ت دألفكار ودعرضها. 

 لةيف دلرسا مهارة صياغة دلنصوص. 
 طرق التدريس

  .دملناقشة ودحلودر 
 طرق التقومي:

 جلنة نيكم دعل  دلرسالة ترضي دحملكمع
 

 

 
 
 


