 تقبل كمية دار العمومم الطو ا الصليومين موا ةوالدا الةلاميوة العل وة م ول يعلدلاولام الةلامية االزهرية مال رةصين لال ن طريق كتا التاسيق.
)الباب االول(

أقسام الكمية والدراسات العممية

مـادة (: )1
تتكون الكمـية من األقسام اآلتية:
 -1قسم الاصم ماليرف مالعرمض.
 -2قسم مم المغة مالدراسلت السل ية مالةرقية.
 -3قسم الدراسلت االدبية .
 -4قسم الب غة مالاقد األدبا ماالدا ال قلرن.
 -5قسم الةريعة االس ية.
 -6قسم الفمسفة االس ية.
 -7قسم التلريخ االس ا مالصضلرا االس

ية.

مـادة (: )2
يمنح مجمس الجامعة بناء عمى طمب مجمس كمية دار العموم الدرجة العممية اآلتية :

اوالً :الدرجة العممية :

 -1درجة الميسلاس فا المغة العربية مآدابال مالعممم االس ية.
 -2درجة الميسلاس فا العممم العربية مالدراسلت االس ية باظلم التعميم ال فتمح.

(الباب الثانى)

درجـة الميسانس

مادة (: )3
دا الدراسة لايل درجة الميسلاس فا المغة العربية مآدابال مالعممم اإلس ية اربع سامات جل عية.

مادة (: )4
توزع المقررات الدراسية عمى فرق الدراسة بعدد ساعات مخصصة اسبوعيا لكل مقرر حسب
ما تبينو الجداول اآلتية :
ميقرر جمس الكمية ال مضم لت التا تدرس فا كل قرر مالتا تصددهل جللس ل قسلم ال ختية.

الفرقــة األولــى
مواد الفصل الدراسى (األول)
اسم المقرر

م

مواد الفصل الدراسى (الثانى)
عدد

الساعات

م

اسم المقرر

عدد

الساعات

 -1األدا فا العير الجلهما

4

-1

الاصم()1

 -2األخ ق مالفمسفة العل ة

4

-2

نصوص من العصر الجاىمى

4

 -3الب غة العربية

4

-3

الاقد االدبا القديم

4

4

-4

تيريف األفعلل

4

 -5الاصم()1

 3لدا تيمه

-5

مم المغة

-4

السيرة النبوية وتاريخ الراشدين

 3مادة متصمو

4

 -6المغة األمربية

 2لدا تيمه

-6

المغة األمربية

 2مادة متصمو

 -7تدريبلت اصمية

 2لدا تيمه

-7

تدريبلت اصمية

 2مادة متصمو

-8
اجمالى الساعات
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القران الكريم مالعبلدات
اجمالى الساعات

6
29

ممحوظة:


ماد تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال تصريريل فا االية كل فيل دراسا
بايف الدرجة ال قررا لم لدا.



لدا تيمة تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال ةفايل فا االية كل فيل
متمزع درجلتال اليفة بين أداء الطللا فا قل ة الدرس ماال تصلاللةفاا فا االية كل
فيل.



اال سل تلن تدريبيتلن.

الفرقــة الثانيــة
مواد الفصل الدراسى (األول)
اسم المقرر

م
 -1الاصم(*)1

مواد الفصل الدراسى (الثانى)
عدد

الساعات

اسم المقرر

م

عدد الساعات

 3لدا تيمه

-1

الاصم(*)1

4

-2

نصوص من االدب االسالمى

4

 -3المغة العبرية/المغة الفلرسية

4

-3

ال علجم م مم األيمات

4

 -4التلريخ األ مى مالعبلسا

4

-4

ب غة القران

4

 -5الاظم ماألسممبية

4

-5

المغة األمربية*

 2لدا تيمه

 -6العقيدا مال اطق م الهج البصث

4

-6

تدريبلت لغمية**

 2لدا تيمه

 -7المغة األمربية*

 2مادة متصمو

-7

اليرف مالعرمض(***)1

 -8تدريبلت لغمية**

 2مادة متصمو

-2

األدب فى عصر اإلسالم وبنى أمية

 -9القران الكريم ماألصمال الةخيية

4

اج للا السل لت

31

 3لدا تيمه

واالموى

اج للا السل لت

4

23

ممحوظات:


ماد تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال تصريريل فا االية كل فيل دراسا
بايف الدرجة ال قررا لم لدا.



لدا تيمة تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال ةفايل فا االية كل فيل
متمزع درجلتال اليفة بين أداء الطللا فا قل ة الدرس ماال تصلاللةفاا فا االية كل
فيل.



اال سل تلن تدريبيتلن.

الفرقــة الثالثـة
مواد الفصل الدراسى (األول)
اسم المقرر

م

 -1الاصم (*)3

مواد الفصل الدراسى (الثانى)
عدد

الساعات

م

 3لدا تيمه

-1

 -2األدا ال قلرن ماظرية األدا

6

-2

 -3األدا العبلسا ماألادلسا

4

-3

 -4تلريخ ير االس ية مال غرا

4

-4

اسم المقرر

عدد

الساعات
3

الاصم (*)3

4

نصوص ادبية من العصر
العباسى واألندلسى

4

المغة العبرية/المغة الفلرسية

4

التفسير مالصديث

ماألادلس
 -5اليرف مالعرمض(***)2
مم المغة االجت ل ا م مم الداللة

-6

4

-5

4

عمم الكالم والفمسفة االسالمية

4

-6

المغة األمربية*

 2لدا

 -7المغة األمربية*

 2مادة متصمو

-7

تدريبلت أدبية**

 2لدا

 -8تدريبلت أدبية **

 2مادة متصمو

تيمه
تيمه

اج للا السل لت
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اج للا السل لت

ممحوظة:


ماد تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال تصريريل فا االية كل فيل دراسا
بايف الدرجة ال قررا لم لدا.



لدا تيمة تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال ةفايل فا االية كل فيل
متمزع درجلتال اليفة بين أداء الطللا فا قل ة الدرس ماال تصلاللةفاا فا االية كل
فيل.



اال سل تلن تدريبيتلن.

23

الفرقــة الرابعة
مواد الفصل الدراسى (األول)
اسم المقرر

م
 -1الاصم(*)4

مواد الفصل الدراسى (الثانى)
عدد

الساعات
 3لدا

تده

اسم المقرر

م

عدد

الساعات

-1

الاصم(*)4

3

 -2الصضلرا مالاظم االس ية

4

-2

الحروب الصميبية وتاريخ الشرق

4

 -3األدا العربا الصديث

4

-3

ايمص ن األدا الصديث

4

 -4االتجلهلت المغمية الصديةة

4

-4

مم المغة ال قلرن مالتقلبما

4

اإلسالمى الحديث

 -5اليرف مالقلفية***

4

-5

النقد األدبى الحديث

4

 -6التيمف مالفكر االس ا

4

-6

المغة األمربية*

2

 -7المغة األمربية*

 2لدا

تده

-7

تدريبلت أدبية**

 -8تدريبلت أدبية**

 2لدا

تده

-8

الصديث

اج للا السل لت

27

آيلت األصكلم مأيمل الفقه

2

4

اج للا السل لت

ممحوظة:


ماد تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال تصريريل فا االية كل فيل دراسا بايف الدرجة



لدا تيمة تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال ةفايل فا االية كل فيل متمزع درجلتال



اال سل تلن تدريبيتلن.

ال قررا لم لدا.

اليفة بين أداء الطللا فا قل ة الدرس ماال تصلاللةفاا فا االية كل فيل.

مادة (:)5

النياية العظمى لممادة عشرون درجة ماعدا:

 -1الاصم فا الفرق األربع.
 -2األدا ال قلرن ماظرية األدا فا الفرقة الةللةة
 -3القران الكريم مالعبلدات فا الفرقة األملا.
 -4تكمن االيتال العظ ا ة ةين درجة.

مادة (: )6

يخصص لكل فرقة ساعتا تدريب متصمتان وتكون مادة نجاح ورسوب فى الفرق األربع
وتحدد األقسام المغوية واألدبية المقررات األربعة ليذه المادة عمى النحو التالى :

 الفرقووة األملووا  :قسم الاصم ميس ا (تدريبلت اصمية) الفرقووة الةلاية  :قسم مم المغة متس ا (تدريبلت لغمية) الفرقووة الةللةة  :قسم الدراسلت األدبية متس ا (تدريبلت أدبية). الفرقووة الرابعووة  :قسم الب غة مالاقد األدبا ماألدا ال قلرن متس ا (تدريبلت ب غية)مها لدا تيمة تدرس طمال العلم ميؤدى الطللا فيال ا تصلال ةفايل فا االية كل فيل
متمزع درجلتال اليفة بين أداء الطللا فا قل ة الدرس ما تصلن ةفاا فا االية كل فيل-
متسمم درجلت الط ا ن القسم الا الكاترمل ال ختص فا االية العلم الدراسا.

مادة (: )7

 ياقل الطللا ن الفرقة ال قيد بال الا الفرقة التا تميال اذا اجح فا ج يع ال قررات ام كلنرسبل في ل ال يزيد ن قررين ن فرقته ام ن فرقة اداا مفا هذه الصللة يؤدى الطللا
اال تصلن في ل رسا ع ط ا الفرق التا يدرس فيال ال قرر .ميعقد خ ل ةار سبت بر
ن كل لم ا تصلن دمر ةلن لط ا الفرقة الاالئية الذين تخمفما في ل اليزيد ن قررين
ن فرقتام ام ن فرقة اداا،ماذا تكرر رسمبام ا تصاما في ل رسبما فيه ع ط ا الفيل
الدراسا الذى يدرس فيه هذا ال قرر.

 يصسا التقدير العلم لاجلح الطللا ن كل فرقة مفقل لمتقديرات التا صيل ميال عار لا اال يزيد تقديره ما قبمل فا ال قرر الذى سبق ان رسا فيه ام تغيا اه بغير
ذر قبمل
 -ا لاذا قد كلن تغيا بعذر قبمل فيصسا له تقدير لاجلح الذى صيل ميه.

مادة (: )8
يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات اآلتية :


تلز  %99فأكةر ن ج مع الدرجلت

 جيدجدا ن  %89الا اقل ن  %99ن ج مع الدرجلت
 جيد ن %65الا اقل ن  %89ن ج مع الدرجلت


قبمل ن  %59الا اقل ن  %65ن ج مع الدرجلت

 ا ل رسما الطللا فيقدر بلصد التقديرين اآلتيين : ضعيف ن  %35الا اقل ن  %59ن ج مع الدرجلت
 ضعيف جدا اقل ن  %35ن ج مع الدرجلت

مادة (: )9
تطبق هذه ال ئصه اد يدمرهل ما ج يع الط ا ال قيدين بللفرقة األملا

مادة ()11

:

تعمن ماد كل فيل دراسا لمط ا قبل بداية كل فيل دراسا.

تابع "مادة "4
المقررات الدراسية والمحتوي العممي
لالئحة كمية دار العموم – مرحمة الميسانس
قسم النحو والصرف والعروض

تدرس مادة النحو بالنسبة لهذا القسم طوال العام في الفرق االربعة .
الفرقة األولي :

(أ) النحو  :أركان الجملة مقدمات الجملة  ،االسم ،الفعل ،الحرف ،االعراب
والبناء ،المعرفة والنكرة ،الجملة األسمية المنسوخة ،الجملة الفعلية  ،الفاعل
 ،نائب الفاعل ،المفعوالت  ،الحال ،التمييز ،حروف الجر ،اإلضافة ،
التعجب ،التوابع ،النداء .
(ب )الصرف  :تصريف األفعال  :التصريف  ،الميزان الصرفي  ،المجرد و
المزيد  ،أبواب الفعل الثالثي  ،صياغة المضارع من الرباعي والخماسي
والسداسي – تعدي الفعل ولزومه – جمود الفعل وتصريفه  ،توكيد الفعل
المضارع – إسناد األفعال الي الضمائر.
الفرقة الثانية :

(أ) النحو :مقدمات الجملة وعناصرها  :دراسة مفصلة  :الكالم وما يتألف منه
–المعرب والمبني – النكرة والمعرفة  ،العلم ،أسماء اإلشارة  ،الموصول ،
المعرف بأداة التعريف  ،االبتداء  ،كان واخواتها – المشبهات بليس –أفعال
المقاربة –إن وأخواتها –ال التي لنفي الجنس – ظن وأخواتها –أعلم وأري
–الفاعل –النائب عن الفاعل –االشتغال – التنازع في العمل –المفعول
المطلق –المفعول له –الظرف – المفعول معه .

(ب) الصرف والعروض :
 -1الصرف :
جصزيف األصًبء  :أثُية انًصبدر – أثُية األصًبء انفبػهيٍ وانًفؼىنيٍ
وانصفبت انًشجه ثهب –صيغ انًجبنغة – أفؼبل انحفضيم – اصى اآلنه –أصًبء
انزيبٌ وانًكبٌ .
 -2العروض  :البحور البسيطة :
انكبيم – انىافز – انزخز—انهزج – انزيم –انًحفبرة –انًحذارن .
الفرقة الثالثة :

(أ) النحو :
يكًالت اندًهة  :االصحثُبء – انحبل – انحًيز— حزوف اندز – اإلضبفة –
إػًبل انًصذر—اصى انفبػم – انحؼدت – َؼى وثئش ويب خزٌ يدزاهًب .
(ب)الصرف والعروض :
 -1الصرف :
جثُية األصًبء وانُضت إنيهب وجصغيزهب – انحأَيث – جثُية انًمصىر
وانًُمىص وانًًذود وخًؼهى – خًىذ انحكضيز – انحصغيز – انُضت
 -2انؼزوض :
انجحىر انًزكجة  :ثحز انطىيم – انجضيط – انًذيذ – انخفيف – انضزيغ –
انًُضزذ – انًدحث – انًمحضت –انًضبرع .
الفرقة الرابعة :

(أ) النحو :
انحىاثغ وإػزاة انًضبرع  :انُؼث—انحىكيذ – ػطف انجيبٌ – ػطف انُضك
– انجذل – انُذاء األصحغبثة – انُذثة – انحزخيى – االخحصبص – انححذيز
واالغزاء – أصًبء األفؼبل واألصىات – يب ال يُصزف – إػزاة انفؼم
انًضبرع – انؼذد – انىلف
(ب) الصرف والقافية :
 -1الصرف  :االػالل واالثذال  :االػالل ثبنُمم – االػالل ثبنحذف وػاللحه
ثبالشحمبق وانًُبصجة انصىجية .
 -2القافية  :تعريفها – انواعها – حروفها – عيوبها

قسم عمم المغة والدراسات السامية والشرقية

و يذرس هذا انمضى ػهى انهغة انؼزثية -انهغة انفبرصية -انهغة انؼجزية.
الفرقة االولى :

(أ) علن اللغة العام :حذهب وخىاصهب وجصُيفهب -انهغة َظبو (صىجً -حزفًَ -حىي
دالنً) انًضحىيبت انهغىية -انهغة انًُطىلة و انًكحىثة .
وضغ ػهى انهغة ثيٍ انؼهىو االَضبَية -فمه انهغة -فزوع ػهى انهغة -يُبهح انجحث
فً انهغة -ػاللحه ثبنؼهىو االخزي.
(ب) علن اللغة العربية :جحذيذهب و خىاصهب -انمزآٌ انكزيى و انهغة انؼزثية -انههدبت
انؼزثية -انكحبثة و يزاحم جطىرهب -ػهىو انؼزثية .
الفرقة الثانية :

( أ)

علن اللغة :

أوال :ػهى األصىات انؼزثية -انًكحجة انهغىية .
ثانيا :انًؼبخى انؼزثية (ثذايحهب -أَىاػهب -يذارصهب) .
الدراسات الساهية والشرقية :

(ب)

م تاقسم إلا لغة فلرسية ملغة برية ميختلر الطللا إصدى المغتين ليدرسال.
 -1المغة العبرية  :القما د األسلسية لقراءا المغة العبرية مكتلبتال -ايمص
اةرية بسطة لمتدريا ما القما د -قد ة ن تلريخ المغلت السل ية

م قة المغة العبرية بللعربية .
 -2المغة الفارسية  :القما د األسلسية لمغة الفلرسية -ايمص اةرية بسطة
لمتدريا ما الترج ة مقما د المغة.

-3

الفرقة الثالثة :

أوال :عمم المغة :

 -1عمم المغة االجتماعى :مقع مم المغة االجت ل ا فا الدراسلت المغمية -ما ل التمصيد
مالتفريق فا المغة مالماجة م التامع المغمى م أا لطه -المغة م الةقلفة مالمغة مالدين م المغة
م السيلسة .
 -2عمم الداللة أو المعنى :فام ه م قته بللمغلت األخرى -يلدياه م جلالته اد
العرا -ةك ته -أسبلبه -أا لطه-

قته بللعممم األخرى.

ثانيا  :المغة الفارسية والعبرية
 -1المغة العبرية  :استك لل قما د المغة – ايمص ن التمراه م قلراتال بللمغة العربية .
 -2المغة الفارسية  :العيم االدبية التلريخية – ايمص اةرية مةعرية – فكرا ن االدا
الفلرسا .

الفرقة الرابعة :

(أ)عمم المغة الحديث :

ةك ت العربية ال عليرا  -ال دارس المغمية الصديةة.

(ب)عموم لغة المقارنة :
 -1المغة العبرية  :ظماهر لغمية قلراة –ايمص برية م قلراتال بللمغة
العربية – ايمص برية اادلسية ماةر ذلك ما اليامد فا االادلس .

-3

المغة الفارسية  :ظماهر لغمية مادبية قلراة –العيمر االدبية

الفلرسية – التلةير مالتلةر ال تبلدل ن المغتين ماالدبيين الفلرسا مالعربا .

-3قسم الدراسات االدبية
الفرقة االولى :

(أ) تلريخ االدا  :االدا الجلهما مال ؤةرات العل ة فيه – لغتة – تدمياة يلدره –
تمةيقه – الةعر الجلهما – تراجم أل

م هذا العير .

(ا) االدا مالايمص  :دراسة تصميمية لايمص االدا الجلهما – دراسة الظماهر
االدبية لمعير – قراءات فا يلدر االدا مالتعرف ما ا الت ال راجع االدبية.

الفرقة الثانية :

(أ) تلريخ األدا  :ير يدر االس م (االس م مالصيلا العربية – اةر القرآن الكريم
مالصديث الةريف في المغة ماالدا --االس م مالةعر – الاةر (الخطلبة م ما ل
رقيال مالكتلبة متطمرهل ) العير اال مي (الصيلا األدبية م لجد ميال – الكتلبة
مالخطلبة – ترج لت ادبية )
(ا) األدا مالايمص  :دراسة ايمص ن القرآن الكريم مالصديث الابمي الةريف –
دراسة ايمص ةعرية ماةرية ن العيرين األ مي ماالس ي مصفظ أجزاء اال .

الفرقة الثالثة :

(أ) تاريخ األدب  :األدا العبلسي ماألدا األادلسي (ال ؤةرات العل ة – تطمر الةعر في
كل اام – أقسلم كل ادا – تراجم أدبية لكل ير ).

(ا) األدب والنصوص  :دراسة الاص األدبي متصميمه – ا لذج ادبية لمعيرين العبلسي
ماألادلسي مصفظ أجزاء اال – ترج لت أدبية ألبرز الةخييلت األدبية .

الفرقة الرابعة :

(أ) تاريخ األدب  :ال ؤةرات العل ة في األدا الصديث مال علير – األدا
الصديث م ختمف فاةاه ماتجلهلته الفاية في الةعر مالرماية مالقية

مال سرصية مال قلل – التعريف برماد الفامن األدبية ال ختمفة م كلاتام في

الصركة األدبية

(ا) األدب والنصوص  :دراسة ختلرات ن الةعر الصديث مصفظال – قراءا
ايية لا لذج ن ال سرصية مالرماية مالقية مال قلل مدراستال – دراسة

تصميمية .

-4قسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن
الفرقة األولي :

(أ) مدخل الي الدراسات البالغية والنقدية  :تلريخ الدرس الب غي مالاقدي اد
العرا ماليمالن – تطمره م ااجه .

(ا) البالغة العربية ( )1عمم المعاني والبديع  :قد ة صمل اةأا الب غة

م يطمصلتال – دراسة بعض اليمر البديعية – القضليل الاقدية ل يطمصي

الفيلصة مالب غة – بلصث مم ال علاي مدراسة االسلليا التعبيرية كأسمما
الخبر ماإلاةلء .
الفرقة الثانية :

(أ) النقد األدبي القديم  :قضايا النقد العربي القديم مثل  :المفظ مال عاي – بالء قييدا –
قضية السرقلت .
(ا) البالغة العربية ( )2عمم البيان  :دراسة تصميمية لميمر البيلاية كللتةبيه ماإلستعلرا
مال جلز .
الفرقة الثالثة :

النقد األدبي الحديث واألدب المقارن  :اةأا األدا ال قلرن – تطمره – دارسه –

اتجلهلت البصث فيه – دراسة قلراة ع دراسة تطبيقية ل مضمع قلرن بين األدا
العربي ماآلداا العلل ية .

الفرقة الرابعة :

النقد األدبي الحديث  :اظرية الةعر متطمر فام ه – كمالت القييدا الصديةة اةأا
ال سرصية في األدا اإلغريقي القديم – اةأا الفن القييي في اآلداا االمربية –
ال ذاها األدبية – دراسة اقدية لعدد ن الرمايلت ال يرية ال عليرا متصميمال .

 -5قسم الشريعة اإلسالمية
الفرقة األولي :

القرآن الكريم والعبادات  :ايمص ختلره ن القرآن الكريم – دخل إلي
ممم القرآن الكريم مالةريعة االس ية مأسلسيلتال – العبلدات اإلس ية

ن القرآن مالساة مالي ا – الزكلا – الييلم – الصج ) .

الفرقة الثانية:

القرآن الكريم واألحوال الشخصية  :أصكلم الزماج مالفرقة – أصكلم ال يراث مالميية
ستخمية ن ايمص القرآن مالساة اليصيصة م ل اختلرته القمااين ال طبقة في
ير ن أقمال الفقالء في هذه ال مضم لت .
الفرقة الثالثة :
التفسير مالصديث :
(أ) التفسير  :تلريخ تفسير الاص القرآاي مضمابطه م الهج ال فسرين فيه –
ايمص ختلرا .
(ا )

الصديث  :تلريخ الصديث الابمي م مم ه م الهج التأليف فيه – ايمص
ختلرا .

الفرقة الرابعة :

آيات األحكام وأصول الفقو :
(أ) آيلت األصكلم  :ايمص ن القرآن الكريم تتيل بقضليل ال سمم ال علير
مال ةك ت التي تماجاه غي الاماصي ال للية مالجالئية مغيره ل .
(ا )

أيمل الفقه  :تعريفه  ،مدراسة أدلة االصكلم  ،مالصكم الةر ي مالقما د

األيملية م قليد الةريعة  ،مبعض قضليل االجتالد .

الفرقة األولي :

 -6قسم الفمسفة اإلسالمية

األخالق والفمسفة العامة :
 -1رض األسس األخ قية في الفكر اإلس ي الخللص – ا لذج لمقضليل األخ قية
التي ت س صلضر الةبلا متسام في صل ةلكمام قلراة بلل دارس األخ قية في
الفكر الصديث .
 -2التعريف بللفمسفة العل ة م مضم لتال م قتال بفرمع ال عرفة اإلاسلاية – دارس
الفمسفة اليمالاية م ذاهبال .

الفرقة الثانية :
العقيدة والمنطق ومناىج البحث :

التعريف بلل اطق األرسطي مااتقلله لمعللم االس ي – اقد ال سم ين لم اطق اليمالاي –
الهج البصث لدي ال فكرين ال سم ين مدراسلت في مم الك م ( العقيدا االس ية ن القرآن
مالساة مالبرهاه العقمية مي يصتال  .القييدا االس ية في تكمين الفرد اليللح مبالء
ال جت ع الفلضل ) .

الفرقة الثالثة :
الفمسفة االسالمية وعمم الكالم :
اةأا الفمسفة االس ية مأهم دارسال ما

ال م جلالتال مأةرهل في الااضة األمربية .

اةأا مم الك م اد ال سم ين متطمره مأيمل الفرق االس ية ( السمف مال عتزلة ماألةل را
مال لتريدية مالةيعة ) مأهم أفكلرهم – ا لذج ن قضليل مم الك م .

الفرقة الرابعة:
التصوف والفكر االسالمي الحديث :

تعريف التيمف متلريخ اةأته متطمره التيمف اإلس ي ماتجلهلته  ،ما

ه

مالطرق اليمفية ماةأتال مأفكلرهل مد مات اإلي ح في العير الصديث .
الفكر االس ي الصديث لمفمسفة مز لء االي ح أهم افكلرهم ماتجلهلت الفكر

االس ي ال علير .

 – 7قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة االسالمية
الفرقة األولي :

التاريخ االسالمي  :ير ل قبل اإلس م_السيرا الابمية_د ارسة تصميمية ير الخمفلء
الراةدين.
الفرقة الثانية :

التاريخ االسالمي  :الخ فة اال مية – الخ فة العبلسية – دراسة تلريخية لمخ فة في كل
اد .

الفرقة الثالثة :
التاريخ االسالمي  :تلريخ ير االس ي مصضلرتال – تلريخ ال غرا االس ي ماالادلس االس ي
مصضلرتا ل .
الفرقة الرابعة :

(أ) الحضارة والنظم االسالمية  :جلالت العقيدا مالسيلسة مالاظم السيلسية ماالجت ل ية
ماالقتيلدية

مالع قلت الدملية – فامم الاظم االس ية ماهم خيلئيا ل مدراسة الاظلم السيلسي
اإلس ي .
(ب)

التاريخ االسالمي  :الصرما اليميبية مجالد ير مالةلم فيال – تلريخ الةرق
اإلس

ي في العير الصديث .

