
تقبللللية للرلالعللم ةللالمللمطللليللملى للة نلاةللنليللاىااللموىاال للرللم ىوللرلالوللىل  ىاماللىللالللموىاال للرلل   ع للرل -
لاللموعيل نلماىلانلطع قلويتيللمتاس ق

ل)لمبىيلل الل(
 أقسام الكمية والدراسات العممية

ل:ل(1)للىاالو
لتتيالنللمي رلونللألقسىمللآلت رل:

لقسمللمالاللاللم عفلاللم عالض. -1
 مةغرلاللماعلسىتللمسىو رلاللميعق ر.قسملاةملل -2

 قسمللماعلسىتلل اب رل. -3

 قسمللمبلغرلاللماقاللألابنلالل ايللموقىعن. -4

 قسمللميع  رلل سلو ر. -5

 قسمللمفةسفرلل سلو ر. -6

 قسمللمتىع خلل سلونلاللملضىعالل سلو ر. -7

ل(ل:2)لولىاال
للم ةو رللآلت رل:ل واحلوجةسللمجىو رلباىءلاةنلطةيلوجةسلية رلالعللم ةالمللماعجر

للال للماعجرللم ةو رل:
لاعجرللمة سىاسلفنللمةغرللم عب رلالآالباىلاللم ةالملل سلو ر. -1
لاعجرللمة سىاسلفنللم ةالمللم عب رلاللماعلسىتلل سلو رلباظىمللمت ة مللموفتالح. -2

ل)لمبىيللموىان(
لاعجلرلمة سىاس

للل(ل:3)لوىاال
للم عب رلالآالباىلاللم ةالملل سلو رللعبعلسااللتلجىو  ر.اعلسرلما للاعجرللمة سىاسلفنللمةغرلوااللم
لل(ل:4)للوىاا

تال عللموقععلتللماعلس رلاةنلفعقللماعلسرلب االسىاىتلوخ  رللسبالا ىلميللوقععللسيلوىلتب اهل
للمجالاللللآلت رل:

لال قععلوجةسللمية رللموالضالاىتللمتنلتاعسلفنليللوقععلاللمتنلتلاا ىلوجىمسلملقسىمللموخت ر.
ل
 
 
 
 
 
 



 الفرقــة األولــى 
 مواد الفصل الدراسى )الثانى( مواد الفصل الدراسى )األول(

 عدد اسم المقرر م
 الساعات 

عدد  اسم المقرر م
 الساعات

 مادة متصمه 3ل(1لمالال)ل-1ل4للألايلفنللم  عللمجى ةنل-1

ل4 نصوص من العصر الجاهمىل-2ل4للألخلقلاللمفةسفرللم ىورل-2
ل4للماقالل ابنللمقا مل-3ل4ل عب رلمبلغرللمل-3
ل4لت ع فللألف ىلل-4ل4لاةمللمةغرل-4
ل4 السيرة النبوية وتاريخ الراشدينل-5لوىاالوت ةهل3ل(1لمالال)ل-5
 مادة متصمه 2للألالعب رلمةغرلل-6لوىاالوت ةهل2للألالعب رللمةغرل-6

 مادة متصمه 2لتاع بىتلالال رل-7لوىاالوت ةهل2لتاع بىتلالال رل-7

ل6للمقعلنللميع ملاللم بىالتل-8للل
ل29للجوىمنللمسىاىتل23للجوىمنللمسىاىت

ل
لوةلالظىت:

 فنلااى رليللف للاعلسنلبا فللماعجرلواللالتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىلتلع ع ىل
للموقععالمةوىاا.

 للالتال علاعجىتاىلوىاالوت ةرلتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىليفا ىلفنلااى رليللف 
 واى فرلب نلأالءللمطىميلفنلقىارللماعسلالل وتلىاىميفانلفنلااى رليللف ل.

 وااىلسىاتىنلتاع ب تىن.ل 

 ـة الثانيــةالفرقـ
ل

 مواد الفصل الدراسى )الثانى( مواد الفصل الدراسى )األول(
 عدد اسم المقرر م

 الساعات 
 عدد الساعات اسم المقرر م

لوىاالوت ةهل3ل(*1لمالال)ل-1لاالوت ةهوىل3ل(*1لمالال)ل-1
نصوص من االدب االسالمى ل-2ل4 األدب فى عصر اإلسالم وبنى أميةل-2

 واالموى
ل4

ل4للمو ىجملالاةمللأل اللتل-3ل4للمةغرللم بع ر/لمةغرللمفىعس رل-3
ل4لبلغرللمقعلنل-4ل4للمتىع خللألوالىلاللم بىسنل-4
لوىاالوت ةهل2لر*لمةغرللألالعب ل-5ل4للماظملاللألسةالب رل-5
لوىاالوت ةهل2لتاع بىتلمغال ر**ل-6ل4للم ق االاللمواطقلالواى جللمبلثل-6
 4ل(***1لم عفلاللم عالض)ل-7 مادة متصمه 2للمةغرللألالعب ر*ل-7



للل مادة متصمه 2لتاع بىتلمغال ر**ل-8
لللل4للمقعلنللميع ملاللأللالللللميخ  رل-9

ل23للجوىمنللمسىاىتل31للجوىمنللمسىاىت
لةلالظىت:و
 واللالتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىلتلع ع ىلفنلااى رليللف للاعلسنلبا فللماعجرل

للموقععالمةوىاا.
 وىاالوت ةرلتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىليفا ىلفنلااى رليللف للالتال علاعجىتاىل

 نلااى رليللف ل.واى فرلب نلأالءللمطىميلفنلقىارللماعسلالل وتلىاىميفانلف

 .وااىلسىاتىنلتاع ب تىن 

 ـة الثالثـةالفرقـ
ل

 مواد الفصل الدراسى )الثانى( مواد الفصل الدراسى )األول(
 عدد اسم المقرر م

 الساعات 
عدد  اسم المقرر م

 الساعات
لل3ل(*3لمالالل)ل-1لوىاالوت ةهل3ل(*3لمالالل)ل-1
من العصر  نصوص ادبيةل-2ل6للألايللموقىعنلالاظع رللألايل-2

 العباسى واألندلسى
ل4

ل4للمةغرللم بع ر/لمةغرللمفىعس رل-3ل4للألايللم بىسنلاللألاامسنل-3
تىع خلو علل سلو رلاللموغعيلل-4

لاللألاامس
ل4للمتفس علاللملا ثل-4ل4

ل4 عمم الكالم والفمسفة االسالميةل-5ل4ل(***2لم عفلاللم عالض)ل-5
وىاالل2للمةغرللألالعب ر*ل-6ل4لاةمللمةغرلل جتوىانلالاةمللما مرل-6

لوت ةه
وىاالل2لتاع بىتلأاب ر**ل-7 مادة متصمه 2للمةغرللألالعب ر*ل-7

لوت ةه
للل مادة متصمه 2لتاع بىتلأاب رل**ل-8

ل23للجوىمنللمسىاىتل23للجوىمنللمسىاىت
لوةلالظىت:

 لسنلبا فللماعجرلواللالتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىلتلع ع ىلفنلااى رليللف للاعل
للموقععالمةوىاا.

 وىاالوت ةرلتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىليفا ىلفنلااى رليللف للالتال علاعجىتاىل
 واى فرلب نلأالءللمطىميلفنلقىارللماعسلالل وتلىاىميفانلفنلااى رليللف ل.

 .وااىلسىاتىنلتاع ب تىن 



 

 ـة الرابعةالفرقـ
ل

 مواد الفصل الدراسى )الثانى( ول(مواد الفصل الدراسى )األ 
 عدد اسم المقرر م

 الساعات 
عدد  اسم المقرر م

 الساعات
 3ل(*4لمالال)ل-1لوىاالووتاه3ل(*4لمالال)ل-1

الحروب الصميبية وتاريخ الشرق ل-2ل4للملضىعالاللماظملل سلو رل-2
 اإلسالمى الحديث

ل4

ل4لا الصلونللألايللملا ثل-3ل4للألايللم عبنللملا ثل-3
ل4لاةمللمةغرللموقىعنلاللمتقىبةنل-4ل4لل تجى ىتللمةغال رللملا ورل-4
ل4 النقد األدبى الحديثل-5ل4للم عفلاللمقىف ر***ل-5
لمت الفلاللمفيعلل سلونلل-6

للملا ث
 2للمةغرللألالعب ر*ل-6ل4

 2لتاع بىتلأاب ر**ل-7 وىاالووتاه2للمةغرللألالعب ر*ل-7

ل4لآ ىتللألليىملالأ اللللمفقهل-8 هوىاالووتا2لتاع بىتلأاب ر**ل-8
لللجوىمنللمسىاىتل27للجوىمنللمسىاىت

ل
لوةلالظىت:

 واللالتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىلتلع ع ىلفنلااى رليللف للاعلسنلبا فللماعجرل
للموقععالمةوىاا.

  للالتال علاعجىتاىلوىاالوت ةرلتاعسلطالللللم ىملال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىليفا ىلفنلااى رليللف
 واى فرلب نلأالءللمطىميلفنلقىارللماعسلالل وتلىاىميفانلفنلااى رليللف ل.

 .وااىلسىاتىنلتاع ب تىن 
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 ( :5) مادة
للمااى رللم ظونلمةوىاالايعالنلاعجرلوىاال:

للمالاللفنللمفعقللألعبع-1
للألايللموقىعنلالاظع رللألايلفنللمفعقرللموىمورل-2
للمقعلنللميع ملاللم بىالتلفنللمفعقرللألالمن.للتيالنلااة تاىللم ظونلولو نلاعجر.-3
ل

  ( :6) مادة
 خ صلميللفعقرلسىاتىلتاع يلوت ةتىنلالتيالنلوىاالاجىحلالعساليلفنللمفعقللألعبعلالتلااللألقسىمللمةغال رل

لاللألاب رللموقععلتللألعب رلماذهللموىاالاةنللمالالللمتىمنل:ل
 

لالمللنل:لقسمللمالاللال سونل)تاع بىتلالال ر(لمفعقللرللأل -
 لمفعقللرللموىا رل:لقسملاةمللمةغرلالتسونل)تاع بىتلمغال ر( -

 لمفعقللرللموىمورل:لقسمللماعلسىتللألاب رلالتسونل)تاع بىتلأاب ر(. -

 لمفعقللرللمعلب للرل:للقسمللمبلغرلاللماقاللألابنلاللألايللموقىعنلالتسونل)تاع بىتلبلغ ر( -

يفا ىلفنلااى رليللف للالتال علاعجىتاىلللال ؤاىللمطىميلف اىللوتلىاىلةرلتاعسلطالللللم ىمال نلوىاالوت 
التسةملاعجىتللمطليلونلل-واى فرلب نلأالءللمطىميلفنلقىارللماعسلاللوتلىنليفانلفنلااى رليللف ل

للللللللللللللللللللللمياتعاللللموختصلفنلااى رللم ىمللماعلسن.للمقسمللمن
  ( :7) مادة

لللمطىميلونللمفعقرللموق الباىللمنللمفعقرللمتنلتة اىللذللاجحلفنلجو عللموقععلتللالليىنلعسبىلف وىل ل اق -
   الانلوقعع نلونلفعقتهللاللونلفعقرللاانلالفنل ذهللملىمرل ؤاىللمطىميلل وتلىنلف وىلعسيلوعل



نلاالعلوىنلمطليلطليللمفعقللمتنل اعسلف اىللموقعع.لال  قالخلللياعلسبتوبعلونليللاىمللوتلى
لمذ نلتخةفالللف وىل    الانلوقعع نلونلفعقتامللاللونلفعقرللاان،اللذللتيععلعسالبامللمفعقرللمااىئ رل

للوتلاالللف وىلعسبالللف هلوعلطليللمف لللماعلسنللمذىل اعسلف هل ذلللموقعع.
وعلاىالل ل   الل لسيللمتقا عللم ىملماجىحللمطىميلانليللفعقرلالفقىلمةتقا علتللمتنلل للاة اىلوع -

 تقا عهلاةنلوقبالللفنللموقععللمذىلسبقللنلعسيلف هللاللتغ يلااهلبغ علاذعلوقبالل

 لوىلذللقاليىنلتغ يلب ذعلوقبالللف لسيلمهلتقا علماجىحللمذىلل للاة ه. -

ل
 ( : 8) مادة

ل قاعلاجىحللمطىميلفنللموقععلتلالفنللمتقا عللم ىملبألاللمتقا علتللآلت رل: -
 لونلوجوالعللماعجىتلل%لفأيوع99ووتى ل
 لونلوجوالعللماعجىت99لمنللقللونللل%89ج اجاللونل% 

 لونلوجوالعللماعجىت89ل%لمنللقللون65ج الونلل% 

 ونلوجوالعللماعجىتل%65%للمنللقللونل59وقبالللونلل 

للوىلعساليللمطىميلف قاعلبىلاللمتقا ع نللآلت  نل: -
 ل%لونلوجوالعللماعجىت59%للمنللقللونل35ض  فلونل
 لونلوجوالعللماعجىت35قللونلض  فلجاللل% 

ل
ل ( :9مادة )

لتطبقل ذهللملئلهلااال االع ىلاةنلجو عللمطليللموق ا نلبىمفعقرللألالمن
لل

ل ( :01مادة )
لت ةنلواللاليللف للاعلسنلمةطليلقبللبال رليللف للاعلسن.
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 "4ربثغ "يبدح 

 انًمزراد انذراصُخ وانًحزىٌ انؼهًٍ

 يزحهخ انهُضبَش –ر انؼهىو نالئحخ كهُخ دا

************** 

 قسم النحو والصرف والعروض  -1
 . تدرس مادة النحو بالنسبة لهذا القسم طوال العام في الفرق االربعة

 الفرقة األولي :

: أركان الجملة مقدمات الجملة ، االسم ،الفعل ،الحرف، االعراب والبناء ،المعرفة والنكرة  النحو ( أ)

لمنسوخة  ،الجملة الفعلية ، الفاعل ، نائب الفاعل ،المفعوالت ، الحال ،التمييز، ،الجملة األسمية ا

 حروف الجر، اإلضافة ،  التعجب ،التوابع ،النداء .

: تصريف األفعال : التصريف ، الميزان الصرفي ، المجرد و المزيد ، أبواب الفعل  ب (الصرف)

جمود الفعل  –تعدي الفعل ولزومه  –لسداسي الثالثي ، صياغة المضارع من الرباعي والخماسي وا

 إسناد األفعال الي الضمائر. –وتصريفه ، توكيد الفعل المضارع 

 

 الفرقة الثانية :

 –المعرب والمبني –دراسة مفصلة : الكالم وما يتألف منه :  مقدمات الجملة وعناصرهاالنحو : ( أ)

عرف بأداة التعريف ، االبتداء ، كان النكرة والمعرفة ، العلم ،أسماء اإلشارة ، الموصول ، الم

ظن وأخواتها  –ال التي لنفي الجنس –إن وأخواتها –أفعال المقاربة –المشبهات بليس  –واخواتها 

–المفعول المطلق –التنازع في العمل  –االشتغال –النائب عن الفاعل –الفاعل –أعلم وأري –

 المفعول معه . –الظرف –المفعول له 

 الصرف والعروض : ( ب)

 الصرف :  -1

صُغ –أثُُخ األصًبء انفبػهٍُ وانًفؼىنٍُ وانصفبد انًشجه ثهب  –رصزَف األصًبء : أثُُخ انًصبدر 

 أصًبء انزيبٌ وانًكبٌ .–اصى اِنه  –أفؼبل انزفضُم  –انًجبنغخ 

 العروض : البحور البسيطة : -2

 انًزذارن .–انًزفبرة –انزيم  –انهزج —انزخز –انىافز  –انكبيم 

 الفرقة الثالثة :

 النحو :  )أ(

اصى —إػًبل انًصذر –اإلضبفخ  –حزوف اندز  —انزًُز –انحبل  –يكًالد اندًهخ : االصزثُبء 

 . َؼى وثئش ويب خزٌ يدزاهًب –انزؼدت  –انفبػم 

 )ب(الصرف والعروض :

 الصرف : -1

 –ىص وانًًذود وخًؼهى رثُُخ انًمصىر وانًُم –انزأَُث  –رثُُخ األصًبء وانُضت إنُهب ورصغُزهب 

 انُضت –انزصغُز  –خًىذ انزكضُز 

 انؼزوض :  -2



 –انًدزث  –انًُضزذ  –انضزَغ  –انخفُف  –انًذَذ  –انجضُط  –انجحىر انًزكجخ : ثحز انطىَم 

 انًضبرع .–انًمزضت 

 الفرقة الرابعة :

 النحو :  )أ(

انُذاء  –انجذل  –انُضك  ػطف –ػطف انجُبٌ  –انزىكُذ —انزىاثغ وإػزاة انًضبرع : انُؼذ

يب  –أصًبء األفؼبل واألصىاد  –انزحذَز واالغزاء  –االخزصبص  –انززخُى  –انُذثخ  –األصزغبثخ 

 انىلف  –انؼذد  –إػزاة انفؼم انًضبرع  –ال َُصزف 

 

 

 )ب( الصرف والقافية : 

بالشزمبق وانًُبصجخ االػالل ثبنحذف وػاللزه ث –االػالل واالثذال : االػالل ثبنُمم الصرف :  -1

 انصىرُخ .

 ػُىثهب –حزوفهب  –اَىاػهب  –رؼزَفهب القافية :  -2

 

 قسن علن اللغة والدراسات الساهية والشرقية -2

 
 

 انهغخ انؼجزَخ. -انهغخ انفبرصُخ -و َذرس هذا انمضى ػهى انهغخ انؼزثُخ

 

 الفرقة االولى :

َحىي دالنً( انًضزىَبد  -حزفً -و )صىرًانهغخ َظب -حذهب وخىاصهب ورصُُفهب علن اللغة العام:  ( أ)

 انهغخ انًُطىلخ و انًكزىثخ . -غىَخانه

ػاللزه ثبنؼهىو  -يُبهح انجحث فً انهغخ -فزوع ػهى انهغخ -فمه انهغخ -َُخوضغ ػهى انهغخ ثٍُ انؼهىو االَضب

 االخزي.

 

انكزبثخ و  -دبد انؼزثُخانهه -انمزآٌ انكزَى و انهغخ انؼزثُخ -رحذَذهب و خىاصهب علن اللغة العربية:  ( ب)

 ػهىو انؼزثُخ . -يزاحم رطىرهب

 

 

 الفرقة الثانية :

 علن اللغة :  ( أ)

 انًكزجخ انهغىَخ . -: ػهى األصىاد انؼزثُخأوال

 يذارصهب( . -أَىاػهب -: انًؼبخى انؼزثُخ )ثذاَزهبثانيا

 

ميلإلاىللمةغت نلاللتاقسملإمنلمغرلفىعس رلالمغرلابع رلال ختىعللمطىل:لالدراسات السامية والشرقية ( ب)
 م اعساى.

ا الصلاوع رلوبسطرلمةتاع يلل-:للمقاللااللألسىس رلمقعلءاللمةغرللم بع رلاليتىبتاىلالمغة العبرية -1
 وقاورلونلتىع خللمةغىتللمسىو رلالالقرللمةغرللم بع رلبىم عب رل.ل-اةنللمقاللاا

ةتاع يلاةنللمتعجورلا الصلاوع رلوبسطرلمل-لمقاللااللألسىس رلمةغرللمفىعس رل:لالمغة الفارسية -2
للالقاللااللمةغر.لللل

ل
ل: الثةالفرقة الث 

 أوال: عمم المغة :



االلولللمتالل الاللمتفع قلفنلل-:لوالقعلاةمللمةغرلل جتوىانلفنللماعلسىتللمةغال رعمم المغة االجتماعى-1
 .لمةغرلالللموقىفرلاللمةغرلاللما نلالللمةغرلالللمس ىسرلل-لمةغرلاللمةاجرلالللمتاالعللمةغالىلاللأاوىطه

ل-وييلتهل-و ىا اهلاللوجى تهلاااللم عيل-وفاالوهلالالقتهلبىمةغىتللألخعىلعمم الداللة أو المعنى:-2
 القتهلبىم ةالمللألخعى.ل-أاوىطهل-أسبىبه

 
 ثانيا : المغة الفارسية والعبرية 

 ا الصلونللمتالعلهلالوقىعاتاىلبىمةغرللم عب رل.ل–لستيوىللقاللااللمةغرللالمغة العبرية : -1

 فيعالانلل ايللمفىعسنل.ل–ا الصلاوع رلالي ع رلل–لم  اللل اب رللمتىع خ رل: فارسية المغة ال -2

 
 
 
 
 

لالفرقة الرابعة : 
ل)أ(اةمللمةغرللملا ثل:

للموالعسللمةغال رللملا ور.ل-وييلتللم عب رللمو ى عال
ل)ي(اةاللمغرللموقىعارل:ل

ا الصلابع رلل–ىلبىمةغرللم عب رلا الصلابع رلالوقىعاتا–لمةغرللم بع رل:لظالل علمغال رلوقىعارلل-1
للاامس رلاللوعلذمكلاةنللم االالفنلل اامسل.

لمتىو علاللمتىوعللموتبىاللونلل–ل اب رللمفىعس رلللم  الع–لمةغرللمفىعس رل:لظالل علمغال رلاللاب رلوقىعارل-2لللللللل
للمةغت نلالل اب  نللمفىعسنلاللم عبنل.

 
 قسم الدراسات االدبية-3

 
 الفرقة االولى :

ل–تالو قهلل–تاال ارلو ىاعهلل–مغترلل–ايل:لل ايللمجى ةنلاللموؤوعلتللم ىورلف هلتىع خلل  (لأ)
 تعلجملألالمل ذلللم  عل.ل–لمي عللمجى ةنل

اعلسرللمظالل علل اب رلمة  علل–لمجى ةنللل ايلاللما الصل:لاعلسرلتلة ة رلما الصلل اي (لي)
 اب ر.قعلءلتلفنلو ىاعلل ايلاللمت عفلاةنللواىتللموعلجعلل ل–

 

 الفرقة الثانية :



لوعللمقعآنللميع ملاللملا ثلل–:لا عل اعلل سلمل)ل سلملاللمل ىاللم عب رلتىع خللألايل (لأ)
لماوعل)لمخطىبرلالااللوللعق اىلاللميتىبرلالتطالع ىل(لل–ل سلملاللمي عل--لميع فلفيللمةغرلالل ايل

 تعجوىتللاب رل(ل–للميتىبرلاللمخطىبرل–لم  علل واليل)لمل ىاللألاب رلالوىجالاة اىل

اعلسرلل–لألايلاللما الصل:لاعلسرلا الصلونللمقعآنللميع ملاللملا ثللماباليللميع فل (لي)
 ا الصلي ع رلالاوع رلونللم  ع نللألواليلالل سلويلاللفظلأج لءلوااىل.

 

 الفرقة الثالثة :
ل–املتطالعللمي علفيليللوال–لألايللم بىسيلاللألايللألاامسيل)لموؤوعلتللم ىورللتىع خللألايل: (لأ)

 تعلجملأاب رلميىلا عل(.ل–أقسىمليلللايل

اوىذجللاب رلمة  ع نللم بىسيلاللألاامسيلل–لألايلاللما الصل:لاعلسرللماصللألابيلالتلة ةهل (لي)
 تعجوىتلأاب رلألبع للميخ  ىتللألاب رل.ل–اللفظلأج لءلوااىل

ل
 الفرقة الرابعة : 

لألايللملا ثلالوختةفلفاراهلل–تىع خللألايل:للموؤوعلتللم ىورلفيللألايللملا ثلاللمو ى عل (لأ)
لمت ع فلبعاللاللمفاالنللألاب رلل–اللتجى ىتهللمفا رلفيللمي علاللمعالل رلاللمق رلاللموسعل رلاللموقىلل

 لموختةفرلالويىاتاملفيللملعيرللألاب رل

قعلءالا  رلماوىذجلونلل–لألايلاللما الصل:لاعلسرلوختىعلتلونللمي عللملا ثلاللفظاىل (لي)
 اعلسرلتلة ة رل.ل–اللموقىللالاعلستاىللمعالل رلاللمق رللموسعل رلالل

ل
لقسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن-4

 الفرقة األولي : 
تطالعهلل–لواخلللميللماعلسىتللمبلغ رلاللماقا رل:لتىع خللماعسللمبلغيلاللماقايلاااللم عيلاللم الاىن (لأ)

 الوااجهل.

اعلسرلب ضلل–مبلغرلالو طةلىتاىل(لاةمللمو ىايلاللمبا عل:لوقاورللالللايأالل1)لمبلغرللم عب رل (لي)
وبىلثلاةمللمو ىايلالاعلسرلل–لمقضى ىللماقا رلمو طةليللمف ىلرلاللمبلغرلل–لم العللمبا   رل

 ل سىم يللمت ب ع رليأسةاليللمخبعلاللإلايىءل.

 الفرقة الثانية : 
قض رلل–لباىءلق  اال–لماقاللألابيللمقا مل:لقضى ىللماقاللم عبيللمقا ملوولل:للمةفظلاللمو ايل (لأ)

 لمسعقىتل.ل

 (لاةمللمب ىنل:لاعلسرلتلة ة رلمة العللمب ىا رليىمتيب هلاللإلست ىعالاللموجى ل.ل2لمبلغرللم عب رل) (لي)

 الفرقة الثالثة : 
لتجى ىتللمبلثلل–والعسهلل–تطالعهلل–ايأاللألايللموقىعنللماقاللألابيللملا ثلاللألايللموقىعنل:ل

لوالضالعلوقىعنلب نللألايللم عبيلاللآلاليللم ىمو رل.لاعلسرلوقىعارلوعلاعلسرلتطب ق رلمل–ف هل



 الفرقة الرابعة : 
ويالاىتللمق  االلملا ورلايأاللموسعل رلفيلل–لماقاللألابيللملا ثل:لاظع رللمي علالتطالعلوفاالوهل

اعلسرلل–لموذل يللألاب رلل–ايأاللمفنللمق  يلفيللآلاليلل العب رلل–لألايللإلغع قيللمقا مل
للمعالل ىتللمو ع رللمو ى عالالتلة ةاىل.لاقا رلم االونل

 

لقسم الشريعة اإلسالمية -5
 

 الفرقة األولي :
واخللإميلاةالمللمقعآنللميع ملل–لمقعآنللميع ملاللم بىالتل:لا الصلوختىعهلونللمقعآنللميع ملل

ل–لم يىالل–لم بىالتللإلسلو رلونللمقعآنلاللمسارلاللم لالل–اللميع  رلل سلو رلالأسىس ىتاىل
للملجل(ل.ل–  ىمللم

 الفرقة الثانية : 
أليىمللمو علثلاللمال  رلوستخة رلل–لمقعآنللميع ملاللأللالللللميخ  رل:لأليىمللم اللجلاللمفعقرل

ونلا الصللمقعآنلاللمسارللم ل لرلالوىللختىعتهللمقاللا نللموطبقرلفيلو علونلأقالللللمفقاىءل
لفيل ذهللموالضالاىتل.

 الفرقة الثالثة :
لمتفس علاللملا ثل:ا
 ا الصلوختىعال.لل–لمتفس عل:لتىع خلتفس عللماصللمقعآايلالضاللبطهلالواى جللموفسع نلف هل (لأ)

 ا الصلوختىعال.لل–لملا ثل:لتىع خللملا ثللماباليلالاةالوهلالواى جللمتأم فلف هل (لي)

 الفرقة الرابعة : 
لآ ىتللألليىملالأ اللللمفقهل:ل

مو ى علاللموييلتللمتيلآ ىتللألليىمل:لا الصلونللمقعآنللميع ملتت للبقضى ىللموسةملل (لأ)
 تاللجاهلغيللمااللليللموىم رلاللمجاىئ رلالغ ع وىل.ل

للأل الم رل (لي) لاللمقاللاا للميعاي لاللمليم ل، لل ليىم لأامر لالاعلسر ل، لت ع فه ل: للمفقه أ الل
 الوقى اللميع  رل،لالب ضلقضى ىلل جتاىال.ل

ل
 قسم الفمسفة اإلسالمية -6

 
 الفرقة األولي :

ل:لللألخلقلاللمفةسفرللم ىور
اوىذجلمةقضى ىللألخلق رللمتيلتوسلل–عضللألسسللألخلق رلفيللمفيعللإلسلويللمخىمصلا -1

 لىضعللميبىيلالتساملفيللللويىيةاملوقىعارلبىموالعسللألخلق رلفيللمفيعللملا ثل.

والعسللمفةسفرللم الاىا رلل–لمت ع فلبىمفةسفرللم ىورلالوالضالاىتاىلالالقتاىلبفعالعللمو عفرللإلاسىا رل -2
 ىل.الوذل با



 الفرقة الثانية : 
للم ق االاللمواطقلالواى جللمبلثل:ل

واى جللمبلثلمايلل–اقاللموسةو نلمةواطقللم الاىايلل–لمت ع فلبىمواطقللألعسطيلاللاتقىمهلمة ىمملل سلويل
لموفيع نللموسةو نلالاعلسىتلفيلاةمللميلمل)للم ق االل سلو رلونللمقعآنلاللمسارلاللمبع اهللم قة رلاةيل

ل.للمق  االل سلو رلفيلتيال نللمفعاللم ىمحلالباىءللموجتوعللمفىضلل(ل. لتاىل
 الفرقة الثالثة : 

الواىلالوجى تاىلالأوع ىلفيل لمفةسفرلل سلو رلالاةمللميلمل:لايأاللمفةسفرلل سلو رلالأ ملوالعساىلالل 
للمااضرللألالعب رل.ل

 رل)للمسةفلاللمو ت مرلاللأليىاعالاللموىتع ا رلايأالاةمللميلملاااللموسةو نلالتطالعهلالأ اللللمفعقلل سلو
لاوىذجلونلقضى ىلاةمللميلمل.لل–اللمي  رل(لالأ ملأفيىع مل

 
 الفرقة الرابعة : 

 التصوف والفكر االسالمي الحديث : 
الوهلاللمطعقللم الف رلالايأتاىل ت ع فللمت الفلالتىع خلايأتهلالتطالعهللمت الفللإلسلويلاللتجى ىتهل،لالل 

للإل لحللفيللم  عللملا ثل.لالأفيىع ىلالاااللت
للمفيعلل سلويللملا ثلمةفةسفرلال اوىءلل  لحلأ مللفيىع ملاللتجى ىتللمفيعلل سلويللمو ى عل.

ل
 قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة االسالمية – 7

 
 الفرقة األولي : 

للمخةفىءللمعليا نل.للاعلسرلتلة ة رلا عل–لمس عاللمابال رلل–لمتىع خلل سلويل:لا علوىلقبلللإلسلمل
 الفرقة الثانية : 

لاعلسرلتىع خ رلمةخلفرلفيليللااال.لل–لمخلفرللم بىس رلل–لمتىع خلل سلويل:للمخلفرلل وال رل
 الفرقة الثالثة : 

تىع خللموغعيلل سلويلالل اامسلل سلويلل–لمتىع خلل سلويل:لتىع خلو علل سلويلاللضىعتاىل
لاللضىعتاوىل.ل

 الرابعة :  الفرقة
 لمس ىس رلالل جتوىا رلالل قت ىا رلوجى تللم ق االاللمس ىسرلاللماظملل:لملضىعالاللماظملل سلو رلل( أ)

لوفاالمللماظملل سلو رلالل ملخ ىئ اوىلالاعلسرللماظىمللمس ىسيللإلسلويل.ل–اللم لقىتللماالم رل
 خللميعقللإلسلويلفيلتىعلل–لمتىع خلل سلويل:للملعاليللم ة ب رلالجاىالو علاللميىملف اىل ( ب)

 لم  عللملا ثل.ل
ل

ل



 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل


