
 المادة الكورس التخصص القسم الكلیة او المعھد ت
 ساعات

 عدد الوحدات
 المفردات

  عملي نظري

2 
التربیة ابن 

رشد / للعلوم 
 االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
 االول قران

دراسات 
في علوم 
 الحدیث

 3 ــ 3

. منظومة علوم الحدیث1  
 علم الدرایة واثره في مناھج المصنفین

واثره في مناھج المصنفینعلم روایة   
 علم الرجال واثره في مناھج المصنفین

. تقسیمات الحدیث2  
 أ. الصناعي 
 ب. القیاسي
 ج. الرباعي

. التقسیم بحسب عدد الرواة3  
. االحاد وحجیتھ1  
. نظریة التواتر2  

 أ. عند القدماء
 ب. عند الشیخ االنصاري

 ج. عند السید محمد باقر الصدر
لمشتركة النواع الحدیث واشكالیات االشتراك في المصطلح وتطبیقاتھ. االوصاف ا3  

 أ. الشھید الثاني وابن الصالح
 ب. بین السید محمد باقر الصدر ویوسف القرضاوي

. اشكالیات الزیادة والنقص في الحدیث ووسائل معالجتھا4  
. الفرق بین االختالف واالضطراب في النص الحدیثي والیات المعالجة5  

مشكلة االضمار عند االمامیة دراسة جدیدة .6  
. اشكالیة نقل الحدیث بالمعنى بین الواقع النظري والواقع التطبیقي7  

. الحاجة المعاصرة الى علم الرجال بحث استداللي8  
. وسائل التوثیق الرجالي الخاص والعام عند االمامیة9  

. وسائل التوثیق الرجالي عند العامة10  
لیة المعتمدة عند االمامیة/ المناھج والصالحیة. االصول الرجا11  

. مصادر الجرح والتعدیل عند العامة/ الموضوعیة والعدالة12  
. االشتراك الرجالي واالتحاد/ االسباب والمعالجات13  

. نظریة جھالة الرواة المباني والتطبیقات الفقھیة 14  
. مراجعات تطبیقیة15  



3 

التربیة ابن 
رشد / للعلوم 

 االنسانیة

 

علوم 
 القران

علوم 
العقائد  االول قران

 2 ــ 2 اإلسالمیة

. الحیاة العقلیة للعرب في عصر ما قبل اإلسالم وعصر الرسول والعصر األموي1  
. الحیاة العقلیة للمسلمین في العصر العباسي واثر الترجمة والفلسفة الیونانیة على 2

 العقائد
كالم. تشمل المنھج الفلسفي في علم ال3  

. نظرة عامة حول مناھج المتكلمین4  
. المنھج العقلي في روایات األئمة5  

. علم الكالم الفلسفي في طوره الفلسفي عند نصیر الدین الطوسي6  
. أقسام المنظومة الكالمیة: األمور العامة. الطبیعیات, االلھیات7  

. الوجود والماھیة8  
. المادة9  

. مباحث العلة10  
. اإللھیات11  

إثبات الوجود .12  
. الصفات اإللھیة 13  

. العدل 14  
. النبوة15  
. المعاد16  



4 
التربیة ابن 

رشد / للعلوم 
 االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
علم  االول قران

 2 ــ 2 األدیان

. مقدمة وتعریف1  
. مدخل الى االدیان2  

. مدخل الى الدین3  
. دراسات قدیمة4  

. البدایات كیف بدا الدین5  
االلھة واالرباب. تعدد 6  

. المعتقدات في بالد الرافدین7  
. المعتقدات في مصر 8  
. ظاھرة الدین في الھند 9  

. البراھمة10  
. الحلولیة11  
. الجینیة12  
. البوذیة13  
. لكنغوشینة14  

. العبریة والدین المسیحي15  
. الیھودیة16  
. المسیحیة17  
. لصھیونیة18  

. االلحاد19  
. لوجودیو20  
راق. االستش21  

. االسالم والدیانة السماویة22  



5 
التربیة ابن 

رشد / للعلوم 
 االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
 االول قران

منھج 
البحث 
وتحقیق 
 النصوص

 2 ــ 2

. تعریف البحث العلمي1  
. تعریف المنھج2  

. تعریف منھج البحث3  
. اھمیة البحث4  

. استعماالت البحث5  
. منھج البحث التاریخي6  
البحث المقارن. منھج 7  
. منھج البحث التجریبي8  
. منھجیة البحث وتنظیمھ9  
. توثیق المصادر والمراجع 10  
. منھج البحث في علوم القران11  
. منھج البحث في علوم الحدیث12  
. منھج البحث في الفقھ واصولھ13  
. منھج البحث في علوم االدیان14  

. منھج البحث في علم الكالم15  

6 
التربیة ابن 

رشد / للعلوم 
 االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
اللغة  االول قران

ترجمة معاني سور من القران الكریم،ترجمة حدیث الرسول الكریم (ص)، محادثة  2 ــ 2 االنكلیزیة
 ،قواعد

 

  



ساعات  المادة الكورس التخصص القسم الكلیة ت
 نظري

ساعات 
 عملي

عدد 
 مفردات الوحدات

التربیة ابن رشد /  1
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
دراسات فقھیة  الثاني قران

 3 ــ 3 معاصرة

نشأة المدارس  –األدوار التي مر بھا  –أھمیتھ  –الفقھ اإلسالمي • 
 –الحنابلة)  –الشافعیة  –المالكیة  –الحنفیة  –الفقھیة (االمامیة 

 مصادر استنباط األحكام الشرعیة في كل مدرسة.
یع اإلسالميخصائص التشر•   

التعریف بالقضایا الفقھیة المعاصرة وأنواعھا وخصائصھا وأھمیتھا • 
 وضوابط االجتھاد فیھا.

المراجع  –استقراء وجمع األحكام فیھا من : قرارات المجامع الفقھیة • 
الدینیة (المرجعیات في النجف االشرف مثالً) أبحاث وكتب العلماء 

 والمجالت العلمیة المعتمدة.
ھذه الدراسات: من •   

. المعامالت المالیة المعاصرة: إجراء العقود بوسائل االتصال 1
نظام التأمین التعاوني. –الحدیثة البطاقة االئتمانیة   

. اعتماد الحساب الفلكي في تحدید أوائل الشھور القمریة2  
. مسائل في فقھ االقلیات3  

. حكم التجنس بالجنسیة األجنبیة4  
البشریة (بعد الممات أو في الحیاة). التبرع باألعضاء 5  

. توظیف أموال األوقاف في عملیة التنمیة البشریة6  
. األخطاء الطبیة وحكم التعویض المالي7  

. عملیات التجمیل8  
. حریة التعبیر بین حّدي المسموح والمحّرم9  

. اعتماد أدلة اإلثبات الحدیثة في إثبات النسب, الجرائم, الطالق10  



ابن رشد / التربیة  2
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
دراسات قرآنیة  الثاني قران

 3 ــ 3 معاصرة

. االعجاز القراني1  
 أ. االعجاز خارج النص
 ب. االعجاز في النص

 ج. االعجاز في لغة النص
. ظاھرة الغموض والوضوح2  

 أ. االجمال والتفصیل
 ب. التناقض المتوھم (االختالف)

المقطعة في اوائل السورج. الحروف   
. تحلیل مفھوم النص ووظیفتھ (التاویل)3  

 أ. من القشر الى اللب
 ب. من االعجاز الى الحقیقة 
 ج. من الظاھر الى الباطن

. علم االسالیب والدراسات البالغیة 4  
 أ. االسلوب العلمي
 ب. االسلوب االدبي

 ج. االسلوباالسلوب العلمي واالدبي
القصص القراني  . دراسات في5  

 أ. ظاھرة التكرار واسبابھا الموضوعیة
 ب. الحریة الفنیة في قصص القران الكریم

 ج. واقعیة القصة القرانیة
. المذھب التاریخي في القران الكریم6  

 أ. قانون العلیة في التاریخ
 ب. حریة االرادة
 ج. الرعایة اإللھیة

الكریم. التعمیم والخطاب العالمي في القران 7  
 أ. موارد التعمیم

 ب. موقف القران من مسالة الحتمیة
 ج. القومیة في القران الكریم

 
 

. زمكانیة النص القراني8  
 أ. زمان النص/ دراسات في تاریخانیة النص
 ب. مكان النص/ دراسات في المكي والمدني

 ج. اثر الزمكانیة الشمولیة في توجیھ الداللة النصیة 
تقدیم والتاخیر في القران الكریم. دالالت ال9  

 أ. انواع التقدیم والتاخیر



 ب. اسباب التقدیم والتاخیر
 ج. اھمیة التقدیم والتاخیر 

. الخطاب النفسي في القران الكریم10  
 أ. الداللة االیحائیة لاللفاظ

 ب. التراكیب الدالة على المعاني
 ج. التحلیل االسلوبي النفسي في القران الكریم

. مناھج المفسرین المعاصرین11  
 أ. سید قطب في ظالل القران
 ب. االلوسي في روح المعاني

. السید محمد باقر الصدر في المدرسة القرانیة12  
 أ. التفسیر الموضوعي

ب. النظریات الرأسمالیة والماركسیة واالسالمیة في تقویم العمل 
 الصالح

ن . السید محمد صادق الصدر في منة المنا13  
 أ. نظریة االستقراء
 ب. منھج االطاریح 

. مقارنات تفسیریة منھجیة14  
 أ. المیزان محمد حسین الطباطبائي

 ب. تفسیر الشیخ محمد عبده
. مناقشة مشاریع الطلبة15  



التربیة ابن رشد /  3
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
 2 ــ 2 أصول الفقھ الثاني قران

النص المقدس الذي أحدث اوسع حركة فكریة عند  القرآن الكریم :
العرب واشملھا , فیھ من المضامین العقلیة والقیم االخالقیة السامیة , 
ومنظومة قانونیة متكاملة , وبناء متوازن النظمة المجتمع ( عقیدة 

وعبادات ونظم أجتماعیة وأقتصادیة وسیاسیة.... ) كفلت للبشریة أجمع 
.  سعادة الدنیا واالخرة  

وھو على ھذه الحقیقة یتعدى كونھ نصاً لغویاً بیانیاً معجزاً فھو      
مضمون فكري سعت الى ابرازه العدید من الدراسات االصولیة اذ 

أنصبت جھود علماء االصول الى وضع نظریة أصولیة لعلم المعنى , 
والكشف عن قوانین للتمیز بین الواضح والمبھم والغامض , وبیان 

لوضوح في االلفاظ المعبرة عن المعاني وما یترتب على درجة ھذا ا
 ذلك من أحكام تفید القطع أو الظن .
  -وعلى ما تقدم كان البد من البدء اوالً :

رؤیة قرآنیة عرض آداء الفالسفة  –بـ : عرض نظریات نشأة اللغة 
 الیونانین في نشأتھا ثم اراء العلماء المسلمین 

 –الغایة من دراستھ  –نشأتھ  –یفھ موضوع علم اصول الفقھ : تعر
  -طرائق التألیف فیھ :

طریقة المتكلمین واھم المؤلفات على وفق ھذه الطریقة  -1  
طریقة الحنفیة واھم المؤلفات على وفق ھذه الطریقة  -2  
طریقة تجمع بین الطریقتین واھم الكتب المؤلفة فیھا  -3  

الطریقة الشاطیة -4  
ھا نشأتھا تدوینھا معنا –القواعد االصولیة   
معناھا نشأتھا تدوینھا  –القواعد الفقھیة   

 الصلة بین القاعدة االصولیة والفقھیة 
 اوجھ الشبھ واالختالف بینھما 

 التطبیقات العملیة فیھما 
الجھد االصولي في : مباحث االلفاظ ومدى تأثره بالبحث اللغوي 

ھ :واللبحث الكالمي وصوالً الى ضبط علمي للداللة وفی  
داللة االمر على : الوجوب أو االباحة اثر ھذا االختالف في المسائل 

 الفقھیة 
داللة النھي على : التحریم أو الكراھة اثر ھذا االختالف في المسائل 

الفقھیة وأھم ھذه المسائل في التقسیم الرباعي للعقد عند جمھور الفقھاء 
عند الحنفیة  –والتقسیم الخماسي للعقد   

والرخصة ( الحكم االولي والحكم الثانوي )العزیمة   
  -المراجع والمصادر :

ھـ)-46عدة االصول للشیخ الطوسي (  -1  
الشیخ محمد رضا المظفر  –اصول الفقھ  -2  



اثر االختالف في القواعد االصولیة في اختالف الفقھاء د. مصطفى  -3
 سعید الخن 

د. مصطفى الزلمي  –اسباب اختالف الفقھاء  -4  
المستصفى لالمام الغزالي  -5  

الموافقات للشاطي -6  



التربیة ابن رشد /  4
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
 2 ــ 2 نحو القران الثاني قران

. نشأة النحو القرآني1  
. مراحل نشأة النحو القرآني2  

. خصائص النحو القرآني3  
. اسباب الدعوة للنحو القرآني4  
القرآني. المؤلفات في النحو 5  
. اراء العلماء في النحو القرآني6  

. دراسات لغویة في القران7  
. عالقة النحو بالتفسیر8  

. مباحث نحویة في القران9  
. ظواھر لغویة في القران10  

. مسائل لغویة مختلف فیھا في القران11  
. توجیھ نحوي لبعض القضایا النحویة 12  

. عود الضمیر في القران13  
ي القران. المرفوعات ف14  
. المنصوبات في القران15  



التربیة ابن رشد /  5
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
 الثاني قران

دراسات 
تفسیریة 
 معاصرة

 2 ــ 2

. المناھج الرائدة1  
 أ. تفسیر القران بالقران

 ب. تفسیر القران بالماثور
 التفسیر التاریخي للقران

. المناھج العقلیة2  
الكالميأ. التفسیر   

 ب. التفسیر العلمي
. المناھج المساعدة3  

 أ. التفسیر اللغوي
 ب. التفسیر البیاني

. المناھج التولیفیة4  
 أ. التفسیر الموضوعي للقران الكریم
 ب. التفسیر االجتماعي للقران الكریم

. المناھج المتشددة في التفسیر5  
 أ. التفسیر الجھادي
 ب. التفسیر الصوفي

غربیة/ مناھج المستشرقین . نماذج6  
. التفسیر التحلیلي للقران الكریم7  

ادوات التحلیل/ تحلیل الكلمات، اسباب النزول، المناسبة، القراءات، 
 االعراب، المسائل البالغیة، المعنى العام، ما یفاد من النص.

التربیة ابن رشد /  6
 للعلوم االنسانیة

علوم 
 القران

علوم 
االنكلیزیةاللغة  الثاني قران  2 ــ 2 

. تعریف المنھج والمنھجیة1  
. التحقیق في المعنى واالصطالح 2  

. كیفیة تحقیق النص3  
. وسائل تحقیق النص.4  

 


