 المستوى األول

السنة األوىل

رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 151قرا

علوم القرآن1-

تدرس الطالبة تعرٌف القران الكرٌم وكٌفٌة نزوله وجمعة والمحكم والمتشابكة والقصص واألمثال ونشأة التفسٌر واهم الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً المفسر

 232فقه

فقه العبادات1-

دراسة فقه العبادات من أول الطهارة إلى نهاٌة باب أوقات النهً

 131عرب

النحو1-

ٌشمل المقرر المعرب والمبنً ـالنكرة والمعرفة أقسام المعرفةـ المبتدأ والخبر ـ كان وأخواتها

 212عرب

التحرير العربي

ٌشمل المقرر موضوعات تتصل بقضاٌا اإلمالء وقواعد الكتابة والشروط الخاصة بالكتابة وما ٌتعلق بإعداد البحث والرسالة والتقرٌر.

 212سلم

تاريخ التشريع

المقصود بتارٌخ التشرٌع اإلسالمً وتعرٌفة وتطوره ـ ادوار التشرٌع ومراحله واختالف البحثٌن فً تقسٌمها

 121عقد

عقيدة1-

 121حيث

الحديث1-

 171قرا

التالوة والتجويد1-

تعرٌف العقٌدة وأهمٌتها وصفاتها فً عهد الرسول صلى هللا علٌة وسلم
تعرٌف توحٌد الربوبٌة واأللوهٌة ـبٌان حقٌقة البدع ـضالل األمم السابقة
ٌقوم بوصف حٌاة اإلمام البخاري ـ وبعض األحادٌث المنتقاة من الكتب اآلتٌة ـكتاب العلم ـ االغتباط فً العلم ـ فضل العلم ـعظة اإلمام للنساء ـكٌف العلم ـ إثم من كذب على النبً
صلى هللا علٌة وسلم .
ٌقوم المقرر ببٌان اللحن الجلً والخفً ،مراتب القراءة ـأحكام االستعاذةـ أحكام النون الساكنة والتنوٌن مع دراسة تطبٌقٌة على سورة الفاتحة وحفظ الجزء األول من سورة البقرة
والجزء الثالثون والتاسع والعشرون والثامن والعشرون

 المستوى الثانً
رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 452قرا

مناهج المفسرٌن

ٌقوم المقرر بتفسٌر القرآن بالقرآن -تفسٌر القرآن بأقوال الصحابة والتابعٌن-تفسٌر القرآن باللغة اهمٌته-تفسٌر القرآن باالجتهاد والري االسرائٌلٌات -طرٌقة السلف فً التفسٌر -
نماذج من كتب التغٌٌر

 444حٌث

حدٌث 4-

 353عرب

النحو 4-

دراسة حٌاة االمام مسلم ومنهجه احادٌث فً فضل الوضوء  ،الذكر المستحب عقب الوضوء  ،خصال الفطرة  ،النهً عن رفع البصر الى السماء ،خروج النساء الى المساجد ،اثم
منع الزكاة ،ثبوت اجر المتصدقٌن ،فضل شهر رمضان .
ٌقوم بوصف االحرف الداخلة على المبتدأ والخبر ان واخواتها الفاعل ونائب الفاعل – التعدي واللزوم .

 333فقه

فقه العبادات 4-

دراسة تفصٌلٌة من بداٌة باب صالة الجماعة الى نهاٌة صالة االستسقاء كتاب الجنائز كتاب الزكاة قضاٌا معاصرة فً الزكاة ،زكاة الرواتب ،زكاة المزارع السمٌكة ،زكاة االسهم .

 444عقد

عقٌدة4-

مقدمة فً توحٌد االسماء والصفات – طرٌقة السلف فً االسماء والصفات  -اسماء هللا كلها الحسنى  -وجوب االٌمان بصفات هللا واثباتها -الصفات المثبتة والصفات المنفٌة .

 363قرا

تفسٌر 3-

اإلستعاذة والبسملة – تفسٌر سورة الفاتحة – تفسٌر سورة البقرة من  3الى  – 64تفسٌر سورة آل عمران من  3الى .9

 473قرا

التالوة والتجوٌد 4-

احكام المٌم الساكنة واحكام المٌم والنون المشددتٌن تطبٌق األحكام التجوٌدٌة على الجزء الخامس والسادس السابع العشرون من القرآن .

 454قرا

علوم القرآن 4-

ٌتناول الوحً – اسباب النزول – نزول القرآن الكرٌم على سبعة احرف  ،الناسخ والمنسوخ  ،العام والخاص  ،المطلق والمقٌد  ،اعجاز القرآن  ،ترجمة القرآن .

 المستوى الثالث

السنة الثانية

رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 656قرا
 356عرب
 445حٌث

التالوة والتجوٌد5-
النحو5-
الحدٌث5-

 464قرا

تفسٌر4-

 333اصل

اصول الفقه3-

 433فقه

فقه العبادات5-

مخارج الحروف – صفات الحروف تطبٌق االحكام على الجزء الثالث والعشرٌن والرابع والعشرٌن والخامس والعشرٌن من القرآن .
المفعول المطلق المفعول ألجله – المفعول فٌه المفعول معه االستثناء وانواعه التمٌز تعرٌفه واقسامه .
دراسة حٌاة االمام ابً داود – مع شرح بعض االحادٌث الواردة فً عظة االمام النساء  ،وفرض الحج  ،المحرمة تغطً وجهها ،الدعاء فً الطواف  ،اتٌان
المدٌنة  ،وزٌارة القبور  ،التحرٌص على النكاح  ،باب الولً  ،الصداق  ،القسم بٌن النساء .
تفسٌر اآلٌات رقم(" )37,34,39,44,45,44,49,53,54,55,56,57,74,79,327,335من سورة النساء" واآلٌات رقم
(" )55,56,54,59,49,93,328,324من سورة المائدة"
ٌتناول تعرٌف اصول الفقه ونشأتها  ،وطرق التألٌف – تعرٌف األدلة وتقسٌماتها – تعرٌف السنة االجماع القٌاس – المصلحة المرسلة – االستحسان –
العرف – االستصحاب .
كتاب الصٌام – كتاب الحج – كتاب الجهاد – كتاب النذور – دراسة بعض القضاٌا المعاصرة .

 424سلم

اخالق وآداب
إسالمٌة

تعرٌف الخلق واالدب – عالقة الخلق بالسلوك اقسام الخلق – اهم الوسائل فً بناء االخالق الفاضلة – ارتباط العقٌدة باألخالق خصائص األخالق – اخالقنا
فً األخوة وفً الوجدان وفً المجتمع ومع غٌر المسلمٌن .

 المستوى الرابع
رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 457قرا
 455عرب

التالوة والتجوٌد6-
الصرف

 546حٌث

الحدٌث6-

 356سلم

مصطلح الحدٌث3-

 434فقه

فقه المعامالت

 465قرا

تفسٌر5-

 545عقد

عقٌدة6-

دراسة أحكام المد والقصر – الوقف واالبتداء – تطبٌق األحكام على الجزء العشرٌن والواحد والثانً والعشرٌن – وجزء الحفظ الرابع .
دراسة مبادئ علم الصرف تقسٌم الكلمة والمٌزان الصرفً ودراسة االسم والمشقات وتقسٌم االسم من حٌث كونه مذكرا او مؤنثا ً وكونه صحٌحا االعالل فً
الهمزة االدغام الوقف.
دراسة حٌاة االمام الترمذي– شرح االحادٌث الواردة فً اآلتً :ما جاء فً التجار – ما جاء فً التسعٌر – ما جاء فً التشدٌد – ما جاء الحرٌر والذهب –
وصل الشعر – شارب الخمر.
نبذة عن تارٌخ علم المصطلح -تقسٌم الخبر بالنسبة لوصول للجامع الخبر المقبول -الخبر المردود بسبب سقط االسناد – انواع السقط – المردود بسبب طعن
الراوي لمدرج والمقلوب والمزٌد المضطرب والمصحف والجهالة بالراوي .
وصف كتاب البٌوع -باب الشروط فً البٌع – باب االصول الثمار – باب السلم – باب القرض والرهن – التأمٌن – التعامل باألسهم – االٌداع لدى البنوك
بعض القضاٌا المعاصرة .
تفسٌر اآلٌات من  7/3ومن  32/4ومن  37/33ومن  44/39ومن  37/45ومن  55/44ومن  62/56ومن  337/333ومن  342/338ومن
 349/343من سورة المائدة .
بٌان االٌمان وحده  /بٌان االمور التً ٌستمد ثمرات االٌمان  /حكم مرتكب الكبٌرة  /االٌمان بالمالئكة  /االٌمان بكتب هللا المنزلة على انبٌائه .

 334اصل

اصول الفقه4-

تعرٌف الحكم الشرعً  /والحكم التكلٌفً  /المحكوم علٌه  /العموم والخصوص  /االوامر والنواهً  /واالطالق والتقٌٌد  /المنطوق والمفهوم .

 المستوى الخامس

السنة الثالثة

رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 522فقه
 522حٌث

فقه المعامالت4-
مصطلح الحدٌث4-

 557فقه

فقه النظم السٌاسة
الشرعٌة

ٌتضمن عقد الضمان  /عقد الكفالة  /عقد االجارة  /الودٌعة  /الهبة  /اللقطة  /الوكالة  /الحوالة  /دراسة لبعض القضاٌا المعاصرة .
ٌتناول تقسٌم الخبر/المسند والراوي وشروط قبوله  ،مراتب الجرح  ،الرواٌة  ،آداب المحدث  ،لطائف االسناد  ،رواٌة األكابر عن األصاغر  ،رواٌة المذبح
ورواٌة األقران  ،معرفة الرواة .
ٌتناول نظام الحكومة  ،السلطات العامة فً االسالم  ،احكام االسالم الحربٌة  ،السٌاسٌة الشرعٌة  ،الموارد االسالمٌة  ،المصارف المالٌة  ،جباٌة االٌراد ،
االحكام الشرعٌة فً احكام الحسبة .
ٌتناول معنى كلمتً القضاء والقدر  ،مراتب القدر وادلتها  ،االٌمان بالرسل واالنبٌاء  ،معنى الخالفة واالمامة والجماعة  ،مذاهب اهل السنة .
ٌتناول المثلٌن من الحروف والمتجانسٌن  ،المتباعدٌن والمتقاربٌن  ،التطبٌق على الجزء  37,34,39من القرآن .

 547عقد

عقٌدة7-

 466قرا

التالوة والتجوٌد7-

 566قرا

تفسٌر6-

 647حٌث

الحدٌث7-

 455فقه

فقه األسرة3-

ٌتناول تفسٌر سورة من  37/3ومن  44/34ومن  52/45من سورة ابراهٌم  ،ومن  32/3ومن  42/33ومن  47/43ومن  52/48ومن  57/53ومن
 66/54ومن  72/67من سورة النحل .
تناول دراسة حٌاة االمام النسائً وبعض االحادٌث الواردة شدة المرض  ،ثواب من عاد مرٌضا  ،تمنً المرٌض الموت  ،الشرط فً الرقٌة  ،فضل من علم
القرآن  ،فضل ابو بكر وعمر وعثمان  ،منزلة علً وضل عائشة  ،سٌد االستغفار  ،الترغٌب فً الصالة  ،ثواب قراءة آٌة الكرسً .
ٌتناول كتاب النكاح  /باب المحرمات فً النكاح  /باب الشروط فً النكاح ،كتاب الصداق  ،بابا الولٌمة  ،كتاب الخلع كتاب الطالق  ،باب سنة الطالق  ،باب ما
ٌختلف فٌه عدد الطالق الرجعة بعض القضاٌا المتعلقة بالمنهج .

 المستوى السادس
رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

555حٌث

حدٌث8-

 473قرا
 567قرا

التالوة والتجوٌد8-
تفسٌر7-

 647عقد

عقٌدة8-

 546فقه

فقه الفرائض3-

 355فقه

فقه األسرة4-

 547فقه

القواعد الفقهٌة

دراسة حٌاة االمام ابن ماجة  ،الرؤٌا الصالحة ٌراها المسلم  ،اصدق الناس رؤٌة  ،تعبٌر الرؤٌا باب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ،باب العقوبات  ،الهم
بالدنٌا  ،التوكل والٌقٌن  ،الورع والتقوى .
ٌتناول احكام التفخٌم والترقٌق  ،حكم الم لفظ الجاللة  ،الالمات السواكن  ،تطبٌق االحكام على الجزء الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر .
ٌتناول تفسٌر اآلٌة من  39/34من سورة لقمان  ،ومن  8/3من سورة االحزاب  ،ومن  35/32من سورة سبأ  ،ومن  8/6من سورة محمد  ،ومن  6/3من
سورة المجادلة  ،ومن  9/4من سورة الممتحنة ،ومن  7/3من سورة الطالق .
ٌتناول نعٌم القبر وعذابه  ،اشراط الساعة  ،البعث بعد الموت  ،وسطٌة االسالم .
ٌتناول علم الموارٌث  ،اركان االرث وشروطه  ،موانع االرث والوارثون من الرجال والنساء  ،انواع االرث  ،اقسام الورثة  ،الفروض المقدرة فً كتاب هللا ،
التعصٌب والحجب  ،المسألة المشتركة  ،المعاداة ،تورٌث ذوي االرحام .
ٌتناول كتاب الظهار وحكم الظهار وكفارة الظهار ،كتاب اللعان وشروط صحة اللعان ،مسنونات اللعان ،كتاب العدد ،اقسام المعتدات ،كتاب الرضاع ،كتاب
النفقات ،كتاب الحضانة ،بعض القضاٌا المعاصرة .
تناول مدخل لدراسة القواعد الفقهٌة ،قاعدة االمور بمقاصدها ،قاعدة المشقة تجلب التسٌٌر ،قاعدة الضرر قاعدة العادة محكمة ،قاعدة الٌقٌن ال ٌزول الشك.

 592فقه

اسباب اختالف
الفقهاء

حقٌقة االختالف الفقهٌة ،القواعد اللغوٌة  ،االختالف فً فهم النصوص ،تعارض االدلة ،اختالف القراءات  ،اثار االختالف .

السنة الرابعة

 المستوى السابع
رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 622سلم

الدعوة االصالحٌة فً الجزٌرة
العربٌة

 622فقه

اصول الفقه5-

 547سلم

ملل ونحل

 574قرا

التالوة والتجوٌد7-

 644حٌث

السٌرة النبوٌة وتارٌخ الخلفاء
الراشدٌن دراسة تحلٌلٌة

 676سلم

مكانة السنة

 554فقه

فقه الفرائض4-

ٌتناول حٌاة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب ،دراسة عقٌدته ،اصالحات االمام المجدد السلفٌة ،دعوة الشٌخ االصالحٌة اصالحاته نصرة آل سعود ،جهود
االمامٌن تركً بن عبدهللا وابنه فٌصل وابناء الملك عبدالعزٌز .
ٌتناول االجتهاد ،اجتهاد الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،اجتهاد الصحابة ،خلو العصر من المجتهد ،التقلٌد فً العقائد ،الفتوى واركانها ،التعارض
والترجٌح ،قواعد الترجٌح .
ٌتناول وصف الملة والنحلة الٌهودٌة  ،النصرانٌة ،بٌان بعض الفرق مثل الخوارج ،الشٌعة  ،االشاعرة  ،التصوف .
ٌتناول الهمزات واحكامها  ،تطبٌق االحكام على جزء الحفظ (السابع) واجزاء التالوة (الحادي والثانً والثالث عشر ) .
ٌتناول اهمٌة دراسة السٌرة النبوٌة ،مكة قبل االسالم  ،مولد وحٌاة وبعثة ومراحل دعوة الرسول صلى هللا علٌه وسلم هجرته وغزواته ووفاته  ،عمر
بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلً بن ابً طالب .
ٌتناول تعرٌف السنة فً اللغة واالصطالح اقسام السنة النبوٌة مكانة السنة جهود المتقدمٌن فً حفظ السنة تدوٌن السنة ومراحلها ظهور العلوم
المتعلقة بالسنة علم الجرح والتعدٌل علوم الحدٌث كتب الموضوعات شبه المستشرقٌن .
ٌتناول باب الحساب تأصٌل المسائل تصحٌح المسائل قسمة التركة على الورثة قسمة التركة على الغرماء باب العول  ،الرد ،باب تورٌث الخنثى ،باب
مٌراث المفقود ،باب تورٌث الحمل ،باب تورٌث الغرقى .

 المستوى الثامن
رمز املقرر

اسم املقرر

توصيف املقرر

 674اصل
 679اصل

اصول التخرٌج
اصول الدعوة الى
هللا
حقوق المرأة فً
االسالم

مقدمة فً علم التخرٌج  ،طرق العلماء فً التخرٌج  ،طرق االستخراج  ،استخدام تقنٌات الحاسب اآللً .
ٌتناول التعرٌف بالدعوة  ،ادلة الدعوة ،اركان الدعوة الداعً ،المدعو ،المدعو الٌه  ،الجوانب العملٌة فً الدعوة .

 647سلم

المذاهب المعاصرة

 678قرا

تفسٌر8-

 677قرا

التالوة والتجوٌد4-

 558فقه

فقه الجناٌات
والعقوبات

 687سلم

مكانة المرأة فً الحضارات مكانة المرأة فً االسالم تأصٌل معنى حقوق المرأة ،الحقوق الشرعٌة للمرأة المسلمة ،واجبات المرأة الشرعٌة  ،حقها فً التعلٌم
 ،تفنٌد الشبهات  ،الحركات النسوٌة  ،مناقشتها آثارها معالجتها .
ٌتناول االسس الفلسفٌة للمذهب المادي ،االستشراف  ،العلمانٌة  ،الصهٌونٌة .
ٌتناول تفسٌر اآلٌات من  63/47من سورة الحج  ،ومن  9/3ومن  56/47ومن  73/67ومن  83/74من سورة النور .
ٌتناول مراجعة كل األحكام التجوٌدٌة التً درست فً المستوٌات السابقة  ،تطبٌق احكام التجوٌد على الجزء الثامن حفظا والجزء التاسع والعاشر تالوة .
ٌتناول كتاب الجناٌات – كتاب الدٌات – كتاب الحدود والتعزٌر كتاب القضاء والشهادات قضاٌا معاصرة متعلقة بالمنهج .

