
 

  

 

 
 

 املقررات الدراسية
  (SISc) ‘اإلسالمية راساتيف ادلانوية  اثل’ورة دل

( ثلالث سنوات)  

 



 

 

 

 األول(  الدراس ي السنة األولى )الفصل

 األول  الدراس ي توزيع الحصص للفصل

 توجد حصتان في كل يوم إال السبت واألحد ففيهما أربع حصص                                
 

 

 
 املجموع الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع املواد 

يوم األحد والثالثاء ) 3  اللغة: 

 ( والخميس

 60 )في كل شهر( 12

 60 )في كل شهر( 12 (السبت واالثنين واألربعاء) 3 الفقه: 

 16 )يونيو,يوليو( 8 ( السبت واألحد) 2 العقائد: 

 120 )في كل شهر( 24 )كل يوم(  6  التزكية:  

مع  الحفظ

 التجويد 

 40 )في كل شهر(  8 ( السبت واألحد)  2

 296مجموع الحصص       : 

 التزكية  العقائد  الفقه اللغة األشهر 
مع  الحفظ

 التجويد 

حصة 12 حصة 12 يونيو حصص  8  حصص  8 حصة 24   

حصة 12 يوليو حصة 12  حصص  8  حصة 24  حصص  8   

حصة 12 أغسطس  حصة 12  حصة 24   حصص  8   

حصة 12 سبتمبر  حصة 12  حصة 24   حصص  8   

حصة 12 أكتوبر  حصة 12  حصة 24   حصص  8   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر



 

 الثاني(  الدراس ي السنة األولى )الفصل

 الثاني  الدراس ي  توزيع الحصص للفصل

 توجد حصتان في كل يوم إال السبت واألحد ففيهما أربع حصص 

 
 املجموع الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد 

يوم األحد والثالثاء  ) 3  اللغة:  

 ( والخميس
 60 )في كل شهر(12

 60 )في كل شهر(12 (السبت واالثنين واألربعاء) 3 الفقه:  

 40 شهر( )في كل    8    ( السبت واألحد) 2 العقائد:  

 120 )في كل شهر(24     )كل يوم( 6 التزكية:  

 40 )في كل شهر(  8 ( السبت واألحد)  2 الحفظ:  

 320مجموع الحصص       :  

 
 

  

 الحفظ  التزكية العقائد الفقه اللغة  األشهر 

حصة 12 حصة 12 ديسمرب حصص  8  حصص  8 حصة 24   

حصة 12 يناير حصة 12  حصص  8  حصة 24  حصص  8   

حصة 12 فرباير حصة 12  حصص  8  حصة 24  حصص  8   

حصة 12 مارس حصة 12  حصص  8  حصة 24  حصص  8   

حصة 12 أبريل حصة 12  حصص  8  حصة 24  حصص  8   

 التكرار واالمتحان  مايو



 

 

 السنة األولى 

 الفصل الدراس ي األول 

 الوحدة السادسة   من أول الكتاب إلى سلسلة اللغة العربية )الجزء األول(  :اللغة العربية 1

فضل  الفقه: 2 با  عبد هللا  للشيخ  اللطيف  إلى     املختصر  الكتاب  أول  مبطالت  “)من  في  فصل 
 ( ”الصالة

 كتاب التزكية )الجزء األول( من الدرس األول إلى الدرس السادس عشر  التزكية: 3

 )لإلمام الشيخ محمد بن صالح الرئيس املشهور ببافضل(   نبذة العقائد: 4

5 
القرأن  

 واألذكار:

اقعة  إلى سورة الناس األعلى سورة الفاتحة ومن سورة     وسورة يس وسورة امللك وسورة الو

 )الحفظ مع التجويد( 
 حفظ أذكار الوضوء والصالة

 الفصل الدراس ي الثاني

 من الوحدة السادسة إلى آخر الكتاب سلسلة اللغة العربية )الجزء األول(  :اللغة العربية 1

با فضل   الفقه: 2 للشيخ عبد هللا  اللطيف  آخر    املختصر  إلى  الصالة"  مبطالت  "في  )من فصل 
 الكتاب( 

 كتاب التزكية )الجزء األول( من الدرس السادس عشر إلى آخر الكتاب التزكية: 3

    معرفة الكبرى  للعالمة الشيخ عبد العزيز املخدوم الفنانيباب  العقائد: 4

5 
واألذكار   القرأن 

 واألدعية: 
 )الحفظ مع التجويد(   األعلى إلى سورة   النبأمن سورة  

 حفظ األدعية املأثورة  



 

 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  في الدراساتمن قسم الثانوية  ى من السنة األول  األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  الكتاب  املادة

التكرار   أكتوبر سبتمبر  أغسطس  يوليو يونيو الكتاب  املادة
 واالمتحان

اللغة  
 العربية: 

سلسلة اللغة  
 العربية 

 )الجزء األول( 
التكرار   الوحدة الخامسة   الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة  الوحدة الثانية   الوحدة األولى 

 واالمتحان

املختصر  الفقه 
   اللطيف

من األول إلى  
فصل في موجبات  

 الغسل 

من  فصل في  
موجبات الغسل إلى 

فصل فيما يطهر  
 وما ال يطهر

فيما       من   فصل 
يطهر  ال  وما  يطهر 

 إلى باب الصالة 

الصالة    من   باب 
في   فصل  إلى 

 شروط الصالة 

في    من   فصل 
إلى  الصالة  شروط 
مبطالت   في  فصل 

 الصالة 

التكرار  
 واالمتحان

 كتاب التزكية التزكية 
 )الجزء األول( 

األول   الدرس 
الثاني   والدرس 

 والدرس الثالث 

الدرس الرابع  
والدرس الخامس 
 والدرس السادس 

الدرس السابع  
والدرس الثامن  
 والدرس التاسع 

االدرس العاشر  
والدرس الحادي  
عشر و الدرس  

 الثاني عشر

الدرس الثالث 
عشر والرابع عشر  

والخامس عشر 
 والسادس عشر 

التكرار  
 واالمتحان

 نبذة العقائد 
من األول إلى  

ونعتقد أن عذاب  
 القبر حق

من ونعتقد أن  
عذاب القبر حق إلى 

 آخر الكتاب
التكرار     

 واالمتحان

الحفظ  
مع  

 التجويد 

سورة الفاتحة ومن  
إلى سورة   األعلىسورة 

وسورة يس   الناس
 وسورة امللك وسورة  
حفظ أذكار الوضوء  

 والصالة

سورة الفاتحة  
 وأذكار الوضوء 

 أذكار الصالة 
من سورة العصر  

 الناس سورة  الى 
الشمس من سورة 
 العصر   إلى  سورة 

إلى  األعلىمن سورة 
 الشمسسورة 

التكرار  
 واالمتحان

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  في الدراساتمن قسم الثانوية  ى من السنة األول ثانيلفصل الدراس ي الل
 أبريل  مارس  فبراير يناير  ديسمبر الكتاب  املادة

التكرار 
 واالمتحان 

اللغة  
 العربية: 

 سلسلة اللغة العربية 
    الوحدة 

   السادسة 
 العاشرة  الوحدة  التاسعةالوحدة  الثامنة الوحدة  لسابعة الوحدة ا

التكرار 
 واالمتحان 

   املختصر اللطيف الفقه 

من  فصل في  
مبطالت الصالة 

إلى فصل في  
 شروط الجمعة

من  فصل في  
شروط الجمعة إلى 

 باب الزكاة

باب الزكاة إلى  من  
 باب الصيام

با ب الصيام   من  
إلى فصل في  

 فروض السعي 

فصل في   من  
فروض السعي إلى  

 آخر الكتاب

التكرار 
 واالمتحان 

 كتاب التزكية التزكية 

الدرس السابع  
عشر والثامن 
عشر والتاسع  

 عشر

الدرس العشرون  
والحادي عشرون  
 والثاني والعشرون 

الدرس لثالث  
والعشرون والرابع  

والعشرون  
والخامس  
 والعشرون 

الدرس السادس  
والعشرون  

والسابع  
والعشرون  

والثامن 
 والعشرون 

من الدرس التاسع  
والعشرون إلى آخر 

 الكتاب

التكرار 
 واالمتحان 

 معرفة الكبرى  العقائد 

من األول إلى  
قوله "ما معنى  

اإليمان  
 بامللئكة"

إلى "ما معنى  
 اإليمان بالرسل" 

إلى قوله "ما  
معنى اإليمان  

 بالقدر" 

إلى قوله " إن  
هللا ملا سأل  

 األرواح" 
 إلى آخر الكتاب 

التكرار 
 واالمتحان 

الحفظ  
مع  

 التجويد 

  النبأمن سورة  
األعلى و  إلى سورة  

 األدعية املأثورة 

حفظ األدعية  
 املأثورة 

سورة  من 
االنشقاق الى  

 ألعلى  اسورة 

الفطار و  سورة 
    سورة املطففين

عبس و  سورة 
 التكوير سورة 

 الّنبإ  سورة 
 نازعات سورة ال و 

التكرار 
 واالمتحان 



 

 

 

 

 األول( الدراس ي السنة الثانية )الفصل

 األول  الدراس ي توزيع الحصص للفصل

 توجد حصتان في كل يوم إال السبت واألحد ففيهما أربع حصص                                
 

 

 
 املجموع الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع املواد 

األحد  السبت و  يوم) 4  اللغة: 

 ( والثالثاء والخميس

 80 )في كل شهر( 16

 60 )في كل شهر( 12 (السبت واالثنين واألربعاء) 3 الفقه: 

 120 )في كل شهر( 24 )كل يوم(  6  التزكية:  

مع  الحفظ

 التجويد 

 40 )في كل شهر(  8 ( السبت واألحد)  2

 300مجموع الحصص       : 

 مع التجويد  الحفظ التزكية  الفقه اللغة األشهر 

حصة 12 حصة 16 يونيو حصص  8 حصة 24   

حصة 16 يوليو حصة 12  حصة 24  حصص  8   

حصة 16 أغسطس  حصة 12  حصة 24  حصص  8   

حصة 16 سبتمبر  حصة 12  حصة 24  حصص  8   

حصة 16 أكتوبر  حصة 12  حصة 24  حصص  8   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر



 

 الثاني( الدراس ي )الفصل الثانيةالسنة 
 الثاني الدراس ي  توزيع الحصص للفصل

 توجد حصتان في كل يوم إال السبت واألحد ففيهما أربع حصص 

 
 املجموع الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد 

يوم األحد والثالثاء  ) 3  اللغة:  

 ( والخميس
 60 )في كل شهر(12

 60 )في كل شهر(12 (السبت واالثنين واألربعاء) 3 الفقه:  

 120 )في كل شهر(24     )كل يوم( 6 التزكية:  

 40 )في كل شهر(  8 ( السبت واألحد)  2 الحفظ:  

 40 )في كل شهر(  8 السبت واألحد( ) 2 التجويد 

 320مجموع الحصص       :  

 
 

  

 التجويد  الحفظ  التزكية الفقه اللغة  األشهر 

حصة 12 حصة 12 ديسمرب حصص  8 حصة 24  حصص  8   

حصة 12 يناير حصة 12  حصة 24  حصص  8  حصص  8   

حصة 12 فرباير حصة 12  حصة 24  حصص  8  حصص  8   

حصة 12 مارس حصة 12  حصة 24  حصص  8  حصص  8   

حصة 12 أبريل حصة 12  حصة 24  حصص  8  حصص  8   

 التكرار واالمتحان  مايو



 

 السنة الثانية 

 الفصل الدراس ي األول 

 سلسلة اللغة العربية )الجزء الثاني( من أول الكتاب إلى الوحدة السادسة  :اللغة العربية 1

الحضرمي   الفقه: 2 فضل  با  محمد  الشيخ  للعالمة  األبصار  نور  السابع   كتاب  الفرض  إلى  األول  من   (
 السجود مرتين( 

 كتاب التزكية )الجزء  الثاني( من الدرس األول إلى الدرس السادس عشر  التزكية: 3

4 
مع   الحفظ 

   التجويد
 التجويد( من سورة الجن إلى سورة النبأ  وسورة الجمعة)الحفظ مع 

 الفصل الدراس ي الثاني

 سلسلة اللغة العربية )الجزء  الثاني( من الوحدة السادسة إلى آخر الكتاب  :اللغة العربية 1

)من فرض  السابع السجود مرتين   كتاب نور األبصار للعالمة الشيخ محمد با فضل الحضرمي   الفقه: 2
 إلى الفصل العاشر في القصر والجمع( 

 كتاب التزكية )الجزء  الثاني( من الدرس السادس عشر إلى آخر الكتاب  التزكية: 3

 مختصر البيان   علم التجويد:  4

5 
مع   الحفظ 

 التجويد 
 من سورة امللك إلى سورة الجن وسورة املنافقون )الحفظ مع التجويد(  

 

 



 

 

 

 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  في الدراساتمن قسم الثانوية   الثانية من السنة   األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  الكتاب  املادة

 أكتوبر سبتمبر  أغسطس  يوليو يونيو الكتاب  املادة
التكرار  

 واالمتحان

اللغة  
 العربية: 

سلسلة اللغة  
 العربية 

 ( الثاني )الجزء 
 الوحدة الخامسة   الوحدة الرابعة الثالثة الوحدة  الوحدة الثانية   الوحدة األولى 

التكرار  
 واالمتحان

 نور األبصار الفقه 
من األول إلى  

قوله "وإذا صب  
 بدأ املاء غيره

إلى  الفصل الرابع  
 في بيان شروط
 طهارة الحدث 

 إلى الفرض السابع  إلى صفة الصالة  إلى أركان التيمم 
التكرار  

 واالمتحان

 كتاب التزكية التزكية 
 ( الثاني)الجزء 

 الدرس 
1,2,3 

 الدرس 

4,5,6 

 الدرس 

7,8,9 

 
 

 الدرس
10,11,12 

 الدرس
13,14,15,16 

التكرار  
 واالمتحان

 

الحفظ  
مع  

 التجويد 

من سورة الجن  
إلى سورة النبأ   

 وسورة الجمعة 

من سورة الجن  

إلى قوله "ثقيال" 

 في سورة املزمل 

عليها  إلى قوله

تسعة عشر في  

 سورة املدثر 

سورة   إلى قوله 
 اإلنسان

إلى قوله ويل 
 يؤمئذ للمكذبين

إلى سورة النبأ  
 وسورة الجمعة 

التكرار  
 واالمتحان

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  في الدراساتمن قسم الثانوية  الثانيةمن السنة  ثانيلفصل الدراس ي الل

 أبريل  مارس  فبراير يناير  ديسمبر الكتاب  املادة
التكرار 

 واالمتحان 

اللغة  
 العربية: 

 سلسلة اللغة العربية 
    الوحدة 

 السادسة   
 الوحدة  العاشرة  الوحدة التاسعة الوحدة الثامنة  الوحدة السابعة 

التكرار 
 واالمتحان 

  نور األبصار الفقه 
إلى قوله ويسن 
أن يؤذن على  

 موضع عال

إلى الشرط الثالث  
 الصالة من شروط 

السابع  إلى الشرط 
 من شروط الصالة 

ويكره أن  إلى قوله 
يؤما قوما من 

 يكرهه 

إلى الفصل العاشر  
 في القصر والجمع

التكرار 
 واالمتحان 

 التزكية 
 كتاب التزكية
 )الجزء الثاني( 

 الدرس  
17,18,19 

 الدرس  
20,21,22 

 الدرس  
23,24,25 

 الدرس  
26,27,28,29 

 الدرس  
30,31,32,33 

التكرار 
 واالمتحان 

الحفظ  
مع  

 التجويد 

من سورة امللك  
إلى سورة الجن  
 وسورة املنافقون 

 سورة القلم   سورة امللك
سورة الحاقة 

وثمان آيات من  
 سورة املعارج 

اآلية إلى 
الخامسة عشر 

 من نوح

آخر سورة  إلى 
نوح وسورة  

 املنافقون 

التكرار 
 واالمتحان 

 البيان مختصر   التجويد 
إلى جدول  
 الصفات

 إلى ترقيق الراء 
إلى كيفيات  

 الوقف 
 إلى آخر الكتاب  إلى البدل 

التكرار 
 واالمتحان 



 

 السنة الثالثة

 الفصل الدراس ي األول 

 سلسلة اللغة العربية )الجزء الثالث(  :اللغة العربية 1

با فضل الحضرمي   الفقه: 2 الشيخ محمد  للعالمة  نور األبصار  القصر    كتاب  في  العاشر  الفصل  ) من  
 والجمع  إلى آخر الكتاب( 

 كتاب التزكية )الجزء  الثالث(  التزكية: 3

4 
مع   الحفظ 

 واألذكار   التجويد
 )الحفظ مع التجويد( سورة الدهر و  السجدة سورة 

 حفظ األدعية املخصوصة 

 الدراس ي الثانيالفصل 

 سلسلة اللغة العربية )الجزء  الثالث(  : اللغة 1

 كتاب الصوم )من األول إلى اآلخر( للعالمة الشيخ إسماعيل الحضرمي   الفقه: 2

 كتاب التزكية )الجزء الثالث(  التزكية: 3

4 

مع   الحفظ 
واألذكار التجويد  
 واألدعية: 

 واألدعية التكرار لحفظ القرآن واألذكار  

 



 

 

 

 

 

 

 

 املقررات الدراسية
  ( HSISc) اإلسالمية راساتيف ادل ياانوية العلاثلورة دل

 ( لسنتني)



 

 

 دليل الجامعة 

 

 

 )الفصل الول(   لى و السنة ال 

 توزيع الحصص للفصل الول 

 في كل يوم   أربع حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد                    
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في السبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  : الصرف

 48 )في يونيو ويوليو( 24 كل يوم() 6 التدريبات الصرفية

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6 الفقه:  

 24 )في يونيو( 24 كل يوم() 6 :التزكية

 24 )في يوليو( 24 )كل يوم( 6  : العقائد 

)أغسطس وسبتمبر  24 )كل يوم( 6 النحو 

 وأكتوبر( 

72 

)أغسطس وسبتمبر   24 كل يوم() 6 الحفظ:  

 وأكتوبر( 

72 

 480مجموع الحصص       : 

 

 

 

 

 

  

تدريبات  الصرف  الشهر 

 الصرف 

 الحفظ  النحو العقائد  التزكية  الفقه

حصة  24 حصة  24 يونيو حصة  24  حصة  24      

حصة  24 يوليو حصة  24  حصة  24  حصة  24      

حصة  24 أغسطس حصة  24   حصة  24    حصة  24   

حصة  24 سبتمبر  حصة  24   حصة  24    حصة  24   

حصة  24 أكتوبر حصة  24   حصة  24    حصة  24   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر



 

 

 دليل الجامعة 

 

 (ثانيلى )الفصل الو السنة ال 

 توزيع الحصص للفصل الثاني 

 في كل يوم   أربع حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد                 
 

 املجموع  الحصص في الشهر الحصص في السبوع املواد 

 48 )ديسمبر، يناير(  24 كل يوم( ) 6  : الصرف

 48 )ديسمبر، يناير(  24 كل يوم( ) 6 التدريبات الصرفية 

 الفقه: 
 48 )ديسمبر، يناير، فبراير( 16 ( األربعاءمن األحد إلى ) 4

 48 )مارس، إبريل(  24 كل يوم( ) 6

 72 )فبراير، مارس، إبريل(  24 كل يوم( ) 6 : التزكية

 72 )ديسمبر، يناير، إبريل(   24 )كل يوم(  6 النحو 

 12 )فبراير(  12 السبت واالثنين واألربعاء( ) 3

 12 )فبراير(  12 )األحد والثالثاء والخميس(  3 التدريبات اإلعرابية 

 24 )إبريل(  24 )كل يوم(  6

 24 )ديسمبر، يناير، فبراير(  8 )الخميس والسبت( 2 الحفظ:  

 24 )إبريل(  24 )كل يوم(  6

 432مجموع الحصص       : 

 
 

تدريبات  الصرف  الشهر   

 الصرف 

تدريبات  النحو التزكية  الفقه

 إعرابية 

 الحفظ 

حصة  24 حصة  24 ديسمبر حصة  16  حصة  24   ص حص 8     

حصة  24 يناير حصة  24  حصة  16  حصة  24   ص حص 8     

حصة  16   فبراير  حصة  24  حصة  12  حصة  12  ص حص 8    

حصة  24   مارس  حصة  24      

حصة  24   إبريل حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  24   

 التكرار واالمتحان  مايو 



 

 

 دليل الجامعة 

  

 السنة األولى

 

 الدراسي األول الفصل  

 1 الصرف: ( صفحة 166) (  املضاعفإلى من الول ، زنجان ) جناسأميزان ، 

 2 :النحو صفحة(  77)  ( التثنيةباب إلى  من الول  عوامل ، تقويم اللسان ) 

 3 الفقه:  فحة( ص 55 )  ( أوقات الصالةإلى الول  منالول سالمي )الجزء خالصة الفقه اإل 

 4 التزكية:    فتح القيوم 

 5 العقائد: منظومة عقيدة العوام  

وسورة يس وسورة امللك وسورة    إلى سورة الناس  البروجسورة الفاتحة ومن سورة 

اقعة  )الحفظ مع التجويد(  الو

 املأثورة والدعية  حفظ أذكار الصالة

  الذكار و ن آالقر 

 :والدعية
6 

 

 الثاني الفصل الدراسي  

 1 الصرف: صفحة(  55) (واملعتالتمع ميزان املضاعف  إلى آخر الكتاب  املضاعفمن زنجان )

   ( مع التدريبات اإلعرابية إلى آخر الكتابالتثنية باب  )من تقويم اللسان 

 صفحة( 158)
 2  :النحو

 3 الفقه:  ( صفحة 58) ( الول آخر الجزء إلى  أوقات الصالة  من)سالمي خالصة الفقه اإل 

 4 التزكية:  صفحة(  56) إلى القسم الثاني(من الول )بداية الهداية 

 )الحفظ مع التجويد(  البروجإلى سورة  رسالتاملمن سورة 

 ة حفظ الدعية املخصوص 

  الذكار و ن آالقر 

 :والدعية
5 



 

 

 دليل الجامعة 

 

 اخلطة الشهرية 

 اإلسالمية دراساتفي ال من الثانوية العليا من السنة الولى الول  لفصل الدراس يل
 نومفبر أكتوبر سبتمبر أغسطس  يوليو يونيو  الكتاب املادة 

 :الصرف

 ميزان

ول  لى  من الأ ا 
مر الغائب   فصل اأ

 والحاضر 
صفحة مع   49)

نشطة(   الأ

مر   من فصل اأ
 الغائب والحاضر
خر الك تاب   ا 

صفحة مع   43)
نشطة(   الأ

 التكرار   
 متحانوال

   صغرى  الأجناس 
ول  خر  من الأ لى ا  ا 

 الك تاب
صفحة مع   16)

نشطة(   الأ

 التكرار  
 والمتحان

    كبرى الأجناس 

ول  خر  من الأ لى ا  ا 
 الك تاب

صفحة مع   29)
نشطة(   الأ

 التكرار 
 والمتحان

     زنجان 

لى   ول ا 
من الأ

 المضاعف 
صفحة مع   25)

نشطة(   الأ

 التكرار
 والمتحان

 :النحو

   عوامل 

ول الى   من الأ
ومنها كلمات  

سماء تسمى  اأ
فعال  الأ

صفحة مع   18)
نشطة(   الأ

كلمات   من ومنها
سماء  تسمى اأ

خر  لى ال  فعال ا 
 الأ
صفحة مع   27)

نشطة(   الأ

 التكرار 
 والمتحان

     تقويم اللسان

ول الى باب  من الأ
 التثنية

صفحة مع   27)
نشطة(   الأ

 التكرار
 والمتحان

 الفقه: 
خالصة الفقه  

 سالمياإل 

ول  لى  من الأ ا 
 الوضوءفروض 

 صفحة(  9)

 من فروض 
لى  الوضوء ا 

 مكروهات الوضوء 
 صفحة(  10)

مكروهات    من 
لى  الوضوء ا 

 فروض الغسل
 صفحة(  10)

فروض   من 
لى   الغسل ا 
 النجاسة

 صفحة(  12)

لى من النجاسة  ا 
وقات الصالة  اأ

 صفحة(  14)

 التكرار
 والمتحان

ول    فتح القيوم  :التزكية خر   من الأ لى ا  ا 
 التكرار     الك تاب

 والمتحان

 العقائد:  
 منظومة

 العوام  عقيدة
ول   خر   من الأ لى ا  ا 

 التكرار    الك تاب
 والمتحان

ظ مع الحف
 التجويد:

سورة الفاتحة ومن  
إلى  البروجسورة 

وسورة  سورة الناس 
يس وسورة امللك 
اقعة   وسورة الو
)الحفظ مع  
 التجويد( 

 

  

 الفاتحة 
أذكار الصالة  

من سورة  
  القارعة الى 

 الناس سورة

الفجر من سورة 
لى سورة   قارعة الا 

 بروجمن سورة ال
لى سورة ال  فجر ا 

 التكرار
 والمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  دراساتفي ال الثانوية العليامن   من السنة الولى الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل مارس فبراير  يناير ديسمبر  الكتاب  املادة

  :الصرف

 زنجان

  من المضاعف 
لى  النوع  ا 

الثالث المعتل  
 الالم

صفحة مع   22)
نشطة(  الأ

من  النوع الثالث  
لى  المعتل الالم  ا 
خر الك تاب 

 
 ا
صفحة مع   33)

نشطة(  الأ

 التكرار   
 متحان وال

ميزان  
املضاعف  
 واملعتالت 

ميزان 
المضاعف  

 المعتالتو
     المعتالتميزان 

 :النحو

تقويم 

 اللسان

التثنية   من باب
لى باب   ا 

الكلمات التي  
يقع ما بعدها  

 جملة 
صفحة مع   27)

نشطة(  الأ

من باب الكلمات  
التي يقع ما  

لى   بعدها جملة ا 
 باب النكرة 

صفحة مع   42)
نشطة(  الأ

النكرة   من باب
لى باب عسى   ا 

 وكاد
صفحة مع   40)

نشطة(  الأ

 

عسى   من باب
لىوكاد  خر  ا 

 
ا
 الك تاب

صفحة مع   49)
نشطة(  الأ

 التكرار
 متحان وال

التدريبات  

 اإلعرابية 
التدريبات    

عرابية التدريبات    ال 
عرابية  ال 

 التكرار
 متحان وال

 :الفقه
خالصة 

الفقه 

 سالمي اإل 

وقات  
أ
من ا

لى  الصالة ا 
ركان

أ
 الصالة ا
 صفحة(  11)

ركان
أ
الصالة   من ا
لى   سنن الركوع ا 
 صفحة(  13)

من   سنن  
لى   الركوع ا 
الشك في 
ركان  الأ

 صفحة(  11)

في   من الشك
ركان لى  الأ ا 

 سجود التالوة 
 صفحة( 7)

من سجود  
لى  التالوة خر  ا 

 
ا

ول  الجزء الأ
 صفحة(  16)

 التكرار
 متحان وال

 :التزكية
بداية 

 الهداية
  

لى  ول ا 
من الأ
داب

 
دخول   ا

 المسجد
 صفحة( 8)

داب 
 
  من    ا

 دخول المسجد 
لى   داب ا 

 
ا

الستعداد 
 لسائر الصلوات 

 (صفحة 5)

داب    من   
 
ا

الستعداد 
    لسائر الصلوات 

لى  القسم ا 
 الثاني

 صفحة( 8)

 التكرار
 متحان وال

ظ مع الحف
 التجويد:

من سورة  

إلى   مرسالت

 البروج سورة 

سورة 
المطففين 

 وسورةالنشقاق

وسورة التكوير و  
 سورة النفطار 

النازعات سورة 
  وسورة عبس

سورة 
 المرسالت 

 سورةو
أ
 النبا

 التكرار
 متحان وال



 

 

 دليل الجامعة 

 

 السنة الثانية )الفصل الول( 
 

 توزيع الحصص للفصل الول 

 في كل يوم   أربع حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد                  
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في السبوع  املواد

 120 شهر( )في كل  24 كل يوم() 6  : النحو

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6 الفقه:  

، يوليو، يونيوفي ) 16 ( من األحد إلى  األربعاء) 4 :التزكية

 (إغسطس، سبتمبر

64 

 16 (أكتوبر)في  16 ( من األحد إلى  األربعاء) 4 : العقائد 

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  اإلنشاء واإلمالء

 40 )في كل شهر(  8 ( والسبتالخميس ) 2 الحفظ:  

 480مجموع الحصص       : 
 

اإلنشاء  العقائد  التزكية  الفقه النحو الشهر 

 واإلمالء

 الحفظ 

حصة  24 حصة  24 يونيو حصة  16  حصة  24   حصص 8   

حصة  24 يوليو حصة  24  حصة  16  حصة  24   حصص 8   

حصة  24 أغسطس حصة  24  حصة  16  حصة  24   حصص 8   

حصة  24 سبتمبر  حصة  24  حصة  16  حصة  24   حصص 8   

حصة  24 أكتوبر حصة  24  حصة  16   حصة  24  حصص 8   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر

 

 

 

 



 

 

 دليل الجامعة 

 

 السنة الثانية )الفصل الثاني( 
 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم  أربع حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد            

 

 املجموع  الحصص في الشهر  السبوع الحصص في  املواد

ديسمبر، يناير، فبراير،  ) 24 كل يوم() 6  : النحو

 (إبريل

96 

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6 الفقه:  

ديسمبر، يناير، فبراير،  ) 16 ( من األحد إلى  األربعاء) 4 : العقائد 

 (إبريل

64 

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  اإلنشاء واإلمالء

ديسمبر، يناير، فبراير، ) 8 ( الخميس والسبت) 2 الحفظ:  

 (إبريل

32 

 الحفظ  اإلنشاء واإلمالء  العقائد  الفقه النحو الشهر 

حصة  24 حصة  24 ديسمبر حصة  16  حصة  24  حصص 8   

حصة  24 يناير حصة  24  حصة  16  حصة  24  حصص 8   

حصة  24 فبراير  حصة  24  حصة  16  حصة  24  حصص 8   

حصة  24  مارس  حصة  24     

حصة  24 إبريل حصة  24  حصة  16  حصة  24  حصص 8   

 التكرار واالمتحان إعداد املشروع و  مايو 

 432مجموع الحصص       : 

 
 

 



 

 

 دليل الجامعة 

 السنة الثانية

 

 الفصل الدراسي األول 

 1 :النحو  صفحة(  170)( الحال بابإلى  من أول الكتاب ) الندىقطر 

 2 :واإلمالء اإلنشاء صفحة(  219) (من الول إلى آخر الكتاب  قرأ" )الجزء الول إسلسلة "

 3 الفقه:  ( صفحة 57)( إلى الزكاة من أول الكتاب سالمي )الجزء الثانيخالصة الفقه اإل 

 4 التزكية:    ، الذكياءصفحة(   36)( إلى آخر الكتاب القسم الثاني  )من بداية الهداية 

 5 العقائد: عقائد أهل السنة والجماعة 

 )الحفظ مع التجويد(  من سورة الحاقة إلى سورة املرسالت  
  الذكار و ن آالقر 

 :والدعية
6 

 

 ثاني الفصل الدراسي ال

 1  :النحو صفحة(  90) (الكتابالحال إلى آخر  باب من الندي )قطر 

 2 :اإلنشاء صفحة(  175) قرأ" )الجزء الثاني من الول إلى آخر الكتاب(إسلسلة "

 3 الفقه:  صفحة  50( آخر الجزء الثاني إلىالزكاة من سالمي )خالصة الفقه اإل 

 4 العقائد: عقائد أهل السنة والجماعة 

 5 علم التجويد:    مختصر البيان

 )الحفظ مع التجويد(  القلمسورة و ، وسورة الدهر سورة السجدة 
الذكار    و ن آالقر 

 :والدعية
6 



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  دراساتفي ال الثانوية العليامن  الثانيةمن السنة  الول  الدراس يلفصل ل

 نومفبر  أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو  يونيو الكتاب  املادة

 قطر الندى :النحو

ول  لى من الأ ا 
 غير المنصرف 

صفحة   33)
نشطة(   مع الأ

غير  من 
لى المنصرف  ا 

 الموصول
صفحة   33)

نشطة(   مع الأ
 

  الموصولمن 
لى الثاني من  ا 

نواع النواسخ
أ
 ا
صفحة مع   31)

نشطة(  الأ

من الثاني من  
نواع النواسخ

أ
 ا

لى  باب  ا 
 الشتغال

صفحة مع   30)
نشطة(  الأ

من باب  
 الشتغال

لى    بابا 
 الحال

صفحة   37)
نشطة(   مع الأ

 التكرار
 متحان وال

 :اإلنشاء 

قرأ" اسلسلة "

لتعليم اللغة  

 العربية

 )الجزء الول( 

 الدروس
1 ،2 ،3 ،4 

 الدروس
5 ،6 ،7،8  ،9 

 الدروس
10 ،11 ،12  ،

13 ،14 

 الدروس
15 ،16 ،17  ،

18  ،19 

 الدروس
20 ،21  ،
22 ،23 ،24 

 التكرار
 متحان وال

 :الفقه
خالصة الفقه 

 سالمي اإل 

الجزء الثاني 
ول  لى من الأ ا 

داب الجماعة
 
 ا
 صفحة(  11)

داب  
 
من ا

لى الجماعة  ا 
داب الجمعة 

 
 ا
 صفحة(  13)

داب  
 
من ا

لى الجمعة  ا 
 الميت تجهيز

 صفحة(  11)

تجهيز  من 
لى الميت  دفن ا 

 الميت 
 صفحة(  10)

دفن  من 
 الميت 

لى    الزكاةا 
 صفحة(  11)

 التكرار
 متحان وال

 :التزكية

 بداية الهداية 

ومن 
أ
ل  ا

القسم الثاني 
لى  في القول ا 

 معاصي القلب 
 صفحة(  14)

في  القول من 
معاصي القلب 

لى  خر ا 
 
ا

 الك تاب
 صفحة(  21)

 التكرار   
 متحان وال

   الذكياء
ول  لى من الأ ا 

تصحيح النية 
 بالعلم 

تصحيح  من 
لى النية بالعلم  ا 
خر الك تاب 

 
 ا

 
 التكرار

 متحان وال

 : العقائد
عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

    

عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

 التكرار
 متحان وال

التحفيظ مع  
 :التجويد

من سورة  

الحاقة إلى  

سورة املرسالت  

و الذكار  

 والدعية 

وسورة 
نسان    ال 

و الذكار  

 والدعية 

 وسورة المدسر
  القيامةسورة و

 وسورة الجن
 المزمل سورة  و

 سورة المعارج 
   نوحسورة  و

 التكرار سورة الحاقة
 متحان وال



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية 

 اإلسالمية  دراساتفي ال الثانوية العليامن    الثانيةمن السنة  الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل مارس فبراير يناير  ديسمبر  الكتاب  املادة

 قطر الندى :النحو

لى  الحال من ا 
 المصدر 

صفحة مع   20)
نشطة(  الأ

لى  من المصدر  ا 
 عطف البيان

صفحة مع   27)
نشطة(  الأ

من عطف  
لى   البيان ا 

باب  
 التعجب 

صفحة   25)
مع  

نشطة(  الأ

 

باب  من 
لى  التعجب ا 

خر الك تاب 
 
 ا
صفحة مع   16)

نشطة(  الأ

 التكرار
 متحان وال

 :اإلنشاء 

قرأ" اسلسلة "

لتعليم اللغة  

)الجزء   العربية

 الثاني(

 الدروس
1 ،2 ،3 ،4  ،5 

 الدروس
6 ،7،8 ،9 ،10 

 الدروس
11 ،12 ،13  
 ،14 ،15 

 الدروس
16 ،17 

 الدروس
18 ،19  ،20   ،

21 ،22   

 التكرار
 متحان وال

 :الفقه
خالصة الفقه 

 سالمي اإل 

لى  الزكاةمن  ا 
 صيام رمضان

 صفحة(  11)

من صيام  
لى  رمضان الحج  ا 

 والعمرة
 صفحة( 9)

الحج  من
لى  والعمرة ا 
شروط  
 الطواف 

 صفحة(  12)

شروط   من 
لى    الطواف ا 

رمي جمرة  
 العقبة 

 صفحة( 6)

رمي جمرة   من 
لى   العقبة خر ا 

 
ا

 الجزء الثاني 
 صفحة(  13)

 التكرار
 متحان وال

 : العقائد
عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

عقائد  

أهل  

السنة  

 والجماعة

 

عقائد أهل  

السنة  

 والجماعة

 التكرار
 متحان وال

 مختصر البيان  :التجويد
ول من  الدرس الأ

لى الدرس   ا 
 السابع

لى  7من الدرس  ا 
 15الدرس 

من الدرس 
الي  15

 24الدرس 
 

  24من الدرس 
لى   ا 
 
خر ا

 الك تاب

 التكرار
 متحان وال

التحفيظ  
مع  

 :التجويد
 سورة الدهر لسجدةاسورة  

 القلمسورة 
 

  
 التكرار

 متحان وال



 

 

 دليل الجامعة 

 
 



 

  

 

 
 

 املقررات الدراسية
  ( BISc) اإلسالمية ادلراساتيف   ابلاكلورياورة دل

 ( خلمس سنوات)



 

 

 دليل الجامعة 

 
 
 

 
 
 

  

 الفصل الدراس ي األول -السنة األولى 
 توزيع الحصص للفصل األول 

 في كل يوم  خمس حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد 
 

 املجموع  الحصص في الشهر  األسبوع الحصص في  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 النحو 

 48 ( يونيو، يوليو) 24 كل يوم() 6 البالغة )مدخل( 

)أغسطس، سبتمبر،  24 كل يوم() 6 البالغة )متن النفائس( 

 أكتوبر(

72 

 48 ( يونيو، يوليو) 24 كل يوم() 6 أصول الحديث 

)أغسطس، سبتمبر،  24 )كل يوم( 6  الحديث  

 أكتوبر(

72 

واالثنين  السبت ) 3 الحفظ

 (واألربعاء

 60 ( في كل شهر) 12

األحد والثالثاء  ) 3 : اإلنشاء 

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 600مجموع الحصص       : 

أصول   البالغة  النحو الفقه األشهر 

 الحديث 

 اإلنشاء الحفظ  الحديث 

حصة  24 حصة  24 يونيو حصة  24  حصة  24  حصة  12   حصة  12   

حصة  24 يوليو حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12   حصة  12   

حصة  24 أغسطس حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

حصة  24 سبتمبر  حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

حصة  24 أكتوبر حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر

 



 

 

 دليل الجامعة 

 لثانيالفصل الدراس ي ا -السنة األولى 
 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم   خمس حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد 
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 النحو 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 40 )في كل شهر(  8 ( السبت واألحد) 2  العقائد  

االثنين والثالثاء  ) 4 املنطق

 واألربعاء والخميس(
 80 ( في كل شهر) 16

واالثنين السبت ) 3 الحفظ

 ( واألربعاء
 60 )في كل شهر(  12

األحد والثالثاء  ) 3 : اإلنشاء 

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 600مجموع الحصص       : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 اإلنشاء الحفظ  املنطق العقائد  الحديث  النحو الفقه األشهر 

حصة  24 حصة  24 ديسمبر حصة  24  حصص  8  حصة  12 حصة  16  حصة  12   

حصة  24 يناير حصة  24  حصة  24  حصص  8  حصة  16  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 فبراير  حصة  24  حصة  24  حصص  8  حصة  16  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 مارس  حصة  24  حصة  24  حصص  8  حصة  16  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 إبريل حصة  24  حصة  24  حصص  8  حصة  16  حصة  12  حصة  12   

 التكرار واالمتحان  مايو 



 

 

 دليل الجامعة 
 

 اإلسالمية  الدراسات في  البكالوريا

 األولىالسنة 

 الفصل الدراس ي األول 

 بيتا(  164)( أفعال املقاربةول الكتاب إلى أمن األلفية )الخالصة   :النحو 1

 صفحة(  64ركوع( )قوله وخامسها ول الكتاب إلى أفتح املعين )من  :الفقه 2

3 
لح مصط

 :الحديث
 ة امقدمة املشك 

 صفحة[  40إلى باب الغسل( ]من أول الكتاب ) املصابيحمشكاة  :الحديث 4

 ) األرتضيةالنفائس  متن (الرسالة العزيزية البالغة،مدخل إلى علم  :البالغة 5

6 
تحفيظ  

 :نآالقر 
 سورة املجادلة,سورة الحشر,سورة املمتحنة

 والثانية( ىالوحدة األول) NCPULتحت دورة اللغة العربية الوظيفية  اإلنشاء   7

 الدراس ي الثاني الفصل 

 بيتا(  260املصدر( )إعمال إلى  من أفعال املقاربةاأللفية )الخالصة   :النحو 1

 صفحة(   86امليت( )  ىإلى باب الصالة عل خامسها ركوعفتح املعين )من  :الفقه 2

 صفحة(   72الجمعة( )إلى باب  الغسل بابمشكاة املصابيح )من  :الحديث 3

  التوحيدجوهرة  :العقائد 4

  تصريح املنطق :املنطق 5

6 
تحفيظ  

 :نآالقر 
 سورة الصف,سورة التغابن,سورة الطالق,سورة التحريم 

7 

 
 اإلنشاء 

 
 الوحدة الثالثة والرابعة( ) NCPULتحت دورة اللغة العربية الوظيفية 



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  الدراساتمن قسم البكالوريا في  لفصل الدراس ي األول من السنة األولىل
 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو الكتاب  املادة

 لفيةاأل :النحو

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
بيت ))وألرفع  

وألنصب أجعلن 
عرأبا(( )   بيتا(  22أ 

من بيت "وألرفع  
لى ألنكرة   وألنصب" أ 

 بيتا(   29وألمعرفة )

من ألنكرة وألمعرفة 
لى   ألموصولأ 
 بيتا(  37)

لى  من ألموصول أ 
صل في  بيت  ))وأل 

ن يؤخرأ((  أل   خبار أ 
 بيتا(  40)

صل   من بيت ))وأل 
ن في أل   خبار أ 

فعال   لى أ  يؤخرأ(( أ 
 بيتا(  36ألمقاربة )

ألتكرأر 
 وألمتحان

 فتح املعين  :الفقه

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
فصل في شروط 

 ألصالة
 صفحة(  7)

من فصل في شروط  
لى  قوله ألصالة أ 

وألشهادتان عقبه  
 صفحة( 14)

   قوله من
  وألشهادتان عقبه 
لى قوله وكميتة  أ 

 صفحة( 14)

لى   من قوله وكميتة أ 
قوله وثانيهما تكبير  

 صفحة( 15ألتحرم )

من قوله وثانيهما  
لى  تكبير ألتحرم أ 

قوله وخامسها ركوع 
 صفحة( 14)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 حمصطل
 : الحديث

 مقدمة املشكاة 
ول  لى من أ  ألك تاب أ 

ما ألعدألة   ))فصل أ 
 فوجوه ألطعن....((

ما   من ))فصل أ 
ألعدألة فوجوه 

خر  لى أ  ألطعن....(( أ 
 ألك تاب

    

 شكاة م : الحديث
   املصابيح

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
ثبات عذأب   باب أ 

 صفحة[  14ألقبر ]
 

ثبات عذأب   من باب أ 
لى ك تاب ألعلم   ألقبر أ 

 صفحة[  13]
 

من باب ك تاب  
لى  باب ألعلم أ 
  15ألغسل ]
 صفحة[

 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :البالغة

مدخل إلى علم  
 البالغة

لي علم  ول أ 
من أل 

 ألبيان
 صفحة[  20]

لى  من علم ألبيان أ 
خر ألك تاب   أ 

 صفحة[  17]
    

 الرسالة العزيزية
النفائس )متن 
 (رتضيةاأل 

  
لى باب  ول أ 

من أل 
 ألقصر 

لى ألكناية   من ألقصر أ 
خر  لى أ  من ألكناية أ 

 ألك تاب
ألتكرأر 
 وألمتحان

التحفيظ  
مع  

 :التجويد

سورة 
املجادلة,سورة 
الحشر,سورة 

 املمتحنة

من  ول  أل  ألنصف 
 ألمجادلة

من  ألثاني  ألنصف 
 ألمجادلة

من  ول  أل  ألنصف 
 ألحشر 

من  ألثاني  ألنصف 
 ألحشر 

 نةسوؤة ألممتح
ألتكرأر 
 وألمتحان

 اإلنشاء
 

العربية  
 الوظيفية 

)الوحدة األولى  
 والثانية( 

 ألدرس: 
1  ،2   ،3   ،4 

 ألدرس: 
5  ،6   ،7 

 ألدرس: 
8  ،9   ،10 

 ألدرس: 
11   ،12   ،13 

 :ألدرس
14   ،15   ،16 

 
 
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 
 
 
 
 



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  الدراساتمن قسم البكالوريا في  من السنة األولى الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل مارس فبراير  يناير ديسمبر  الكتاب  املادة

 :النحو
الخالصة  

 لفية األ

فعال   من باب أ 
لى باب  ألمقاربة أ 

رى  علم وأ  أ 
خوأتهما   وأ 

 بيتا(  56)

رى  علم وأ  من باب أ 
لى باب   خوأتهما أ 

وأ 
 ألتنازع

 بيتا(  58)

من باب ألتنازع  
لى   باب ألحال أ 
 بيتا(  54) 

لى باب   من باب ألحال أ 
ضافة   أل 

 بيتا(  53)

لى من باب  ضافة أ  أل 
عمال ألمصدر   باب أ 

(39 ) 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 فتح املعين  :الفقه

من قوله وخامسها 
بعاض  لى أ  ركوع أ 

 ألصالة
 صفحة[  19]

بعاض ألصالة   من أ 
لى صالة ألنفل  أ 

 صفحة[  19]

من صالة ألنفل  
لى قوله وشرط  أ 

 لقدوة 
 صفحة[  18]

من قوله وشرط لقدوة 
لى قوله ورأبعها  أ 
 ظهروقوعها في وقت 

 صفحة[  18]

من قوله ورأبعها  
وقوعها في وقت ظهر 
لى فصل في ألصالة  أ 

 على ألميت 
 صفحة[  13]

ألتكرأر 
 وألمتحان

 املشكاة : الحديث

لى   من باب ألغسل أ 
باب تعجيل ألصالة  

 صفحة[  13]
 

من باب تعجيل  
لى باب  ألصالة أ 

  15صفة ألصالة ]
 صفحة[

 

من باب صفة  
لى باب  ألصالة أ 
ألذكر بعد ألصالة  

 صفحة[   13]
 

من باب ألذكر بعد  
لى باب ألسنن  ألصالة أ 

 صفحة[  15وفضائلها ]
 

من باب ألسنن  
لى باب  وفضائلها أ 

 صفحة[  16ألجمعة ]
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : العقائد
جوهرة 

 التوحيد
خر ألك تاب  بيتا   30 بيتا   30 بيتا   30 بيتا   25 لى أ   أ 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 تصريح املنطق  : املنطق

ول ألك تاب  من أ 
لى أل كليات  أ 

   ألخمس
 صفحة(  21)

كليات من أ أل
لى  ألخمس ألقضايا أ 

 ألمتصلة
 صفحة( 29)

من ألقضايا  
لى   ألمتصلة أ 

 ألقياس 
 صفحة(  23)

لى  ألقياس من ألقياس أ 
 ألشرطي 

 صفحة(  25)

ألقياس ألشرطي  من 
خر ألك تاب  لى أ   أ 

 صفحة(  25)

ألتكرأر 
 وألمتحان

التحفيظ  
مع  

 :التجويد

سورة 

الصف,سورة 

التغابن,سورة  

الطالق,سورة 

 التحريم 

ألتكرأر   سورة ألتحريم سورة ألطالق سورة ألتغابن سورة ألصف 
 وألمتحان

 اإلنشاء  
 

العربية  

 الوظيفية 

)الوحدة 

الثالثة  

 والرابعة( 

 ألدرس: 
17   ،18   ،19  ،20 

 

 ألدرس: 
21   ،22   ،23 

 ألدرس: 
24   ،25   ،26 

 ألدرس: 
27   ،28   ،29 

 :ألدرس
30   ،31   ،32 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 



 

 

 دليل الجامعة 

 السنة الثانية الفصل الدراس ي األول 
 توزيع الحصص للفصل األول 

 في كل يوم   خمس حصص للعلوم الدينية وأربع حصص للعلوم املاديةتوجد 
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 النحو 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 24 )يونيو(  24 (كل يوم) 6  علوم القرآن 

في يوليو، أغسطس،  ) 24 (كل يوم) 6 التفسير

 (سبتمبر، أكتوبر

96 

واالثنين السبت ) 3 املنطق

 ( واألربعاء
 60 )في كل شهر(  12

األحد والثالثاء  ) 3 : اإلنشاء 

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 600مجموع الحصص       : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم  الحديث  النحو الفقه األشهر 

 القرآن 

 اإلنشاء املنطق التفسير

حصة  24 حصة  24 يونيو حصة  24  حصة  24  حصة  12   حصة  12   

حصة  24 يوليو حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

حصة  24 أغسطس حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

حصة  24 سبتمبر  حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

حصة  24 أكتوبر حصة  24  حصة  24  حصة  24   حصة  12  حصة  12   

 التكرار واالمتحان  نوفمبر



 

 

 دليل الجامعة 

 

 السنة الثانية الفصل الدراس ي الثاني

 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم   حصص للعلوم املادية ثالثحصص للعلوم الدينية و  ستتوجد 
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 النحو 

 120 ( في كل شهر) 24 يوم(كل ) 6 الحديث 

)في كل شهر(  12 ( كل يوم) 6 البالغة   120 

)في كل شهر(  12 (كل يوم) 6 التفسير  120 

واالثنين السبت ) 3 املنطق

 ( واألربعاء
 60 )في كل شهر(  12

األحد والثالثاء  ) 3 : اإلنشاء 

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 720مجموع الحصص       : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلنشاء املنطق التفسير البالغة  الحديث  النحو الفقه األشهر 

حصة  24 حصة  24 ديسمبر حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 يناير حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 فبراير  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 مارس  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  12   

حصة  24 إبريل حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  12   

 التكرار واالمتحان  مايو 



 

 

 دليل الجامعة 

 الثانية السنة 

 الفصل الدراس ي األول 

 بيتا(  296والالم( )اإلخبار بالذي واأللف إلى  إعمال املصدر من األلفية )الخالصة   :النحو 1

    صفحة[ 98والرهن( ]القرض  إلى فصل امليت  علىفتح املعين )من باب الصالة  : الفقه 2

 زبدة العرفان في علوم القرآن   : علوم القرآن 3

الجاللين   :رالتفسي  4 البقرة  و الفاتحة  سورة  تفسير  تيسير   صفحة( 58)   اآلخر ى  لإسورة  مراجعة  مع 
 و عصمة األنبياء الجاللين 

 صفحة[  75] (إلى كتاب الدعوات الجمعة بابة املصابيح )من امشك  : الحديث 5

 صفحة[ 60] التناقض(من أول الكتاب إلى شرح التهذيب ) : املنطق 6

7 
 اإلنشاء  

 
 الوحدة الخامسة والسادسة( ) NCPULتحت دورة اللغة العربية الوظيفية 

 الفصل الدراس ي الثاني 

1 
النحو  

 :والصرف
 بيتا(  282) الكتاب( إلى آخر  اإلخبار بالذي واأللف والالممن األلفية )الخالصة 

 صفحة[  91النكاح( ] إلى بابفتح املعين )من فصل القرض والرهن  : الفقه 2
 صفحة[  27فرائض فتح املعين ] )كتاب الفرائض( بعد سالمياإل خالصة الفقه 

مع مراجعة تيسير    صفحة(   112)   سورة األعراف  عمران إلى سورة آل  تفسير الجاللين من   :التفسير 3
 وعصمة األنبياء  الجاللين

 صفحة[  73] (إلى كتاب النكاح الدعوات كتابمشكوة املصابيح )من  : الحديث 4

 صفحة(   129)املسند( حوال أ مختصر املعاني )من األول إلى : البالغة 5

 صفحة(  49) الكتاب(من التناقض إلي آخر شرح التهذيب ) : املنطق 6

 )الوحدة السابعة والثامنة(  NCPULتحت الوظيفية دورة اللغة العربية  اإلنشاء   7



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراسات من قسم البكالوريا في  الثانيةمن السنة  األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر أغسطس يوليو يونيو الكتاب  املادة

 لفية األ :النحو

من باب إعمال  
إلى باب املصدر 

 نعم وبئس 
 بيتا(  61)

نعم وبئس باب من 
عطف إلى باب 

 النسق
 بيتا(  55)

عطف باب من 
باب إلى  النسق

 الترخيم
 بيتا(  68)

إلى  من باب الترخيم
 باب إعراب الفعل 

 بيتا(  68)

من باب إعراب 

اإلخبار  إلى  الفعل
األلف و بالذي 

 والالم

 بيتا(  41)

التكرار  
 واالمتحان 

 فتح املعين  :الفقه

فصل في من 

الصالة على امليت 

 إلى زكاة املواش ي
 صفحة(  18)

زكاة املواش ي إلى من 
 مبطالت الصوم

 صفحة(  21)

مبطالت  من 

الصوم إلى 

 شروط الطواف 
 صفحة(  19)

شروط  من 

الطواف إلى باب  

 البيع 
 صفحة(  20)

باب البيع إلى  من 

فصل في القرض  

 والرهن
 صفحة(  20)

التكرار  
 واالمتحان 

علوم  
 : نآ القر 

زبدة  
العرفان في  

علوم  

 القرآن

     من األول إلى اآلخر 
التكرار  

 واالمتحان 

 :التفسير
تفسير  

 الجاللين 

 

 الجاللين تفسير 
مالحظة   مع 
 تيسير الجاللين  

الفاتحة سورة 

إلى  سورة البقرةو 
آية )) يا بني  

إسرائيل 
اذكروا.....اآلية  

40  )) 

 صفحة(  10)
 

)) يا بني   من آية 
إسرائيل 

اذكروا.....اآلية  
إلى آية ))إن   ((40

الصفا واملروة من  
شعائر هللا اآلية 

158 )) 
 صفحة(  18)

 

من  آية ))إن 
الصفا واملروة من  
شعائر هللا اآلية 

158 )) 
))الطالق   آية  إلى 

 (( 229مرتان  اآلية 
 صفحة(  15)

 

من آية ))الطالق  
مرتان  اآلية 

(( إلى سورة  229
 آل عمران 

 صفحة(  15)
 

التكرار  
 واالمتحان 

 املشكاة : الحديث

من باب الجمعة 

إلى كتاب الجنائز  
 [ صفحة 14]

 

من كتاب الجنائز  

إلى باب دفن امليت 
 [ صفحة 15]

 

من باب دفن  
إلى باب  امليت 

اإلنفاق وكراهية 
  16اإلمساك ]

   [صفحة

من باب اإلنفاق 
وكراهية اإلمساك  

إلى باب صيام 
  14التطوع ]

   [صفحة

من باب صيام 
التطوع إلى كتاب 

 16الدعوات ]
 [ صفحة

 

التكرار  
 واالمتحان 

 : املنطق
شرح 

 التهذيب 

إلى  من أول الكتاب 
 مقدمة 

 صفحة(  13)

مقدمة إلى  من 

فصل الكليان إن 
 تفارقا 

 صفحة(  14)

فصل الكليان من 
إن تفارقا إلى  
فصل مفهوم  

 الكلي
 صفحة(  13)

فصل مفهوم  من 

الكلي إلى القضايا  
 املوجهة

 صفحة(  10)

القضايا  من 

املوجهة إلى باب 
 التناقض

 صفحة(  11)

التكرار  
 واالمتحان 

 اإلنشاء  
 

العربية  

 الوظيفية 

)الوحدة 

الخامسة  

 والسادسة( 

 الدرس:
1  ،2  ،3   ،4 

 الدرس:
5  ،6  ،7 

 الدرس:
8  ،9  ،10 

 الدرس:
11  ،12   ،13 

 :الدرس
14  ،15   ،16 

التكرار  
 واالمتحان 



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  الدراساتمن قسم البكالوريا في  الثانيةمن السنة  الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل مارس فبراير  يناير ديسمبر  الكتاب  املادة

 لفية األ :النحو
خبار   من باب أل 
لى باب   بالذي أ 

 ألمقصور وألممدود
 بيتا(  54)

من باب ألمقصور  
لى باب  وألممدود أ 

 ألتصغير
 بيتا(  62)

من باب ألتصغير  
لى باب ألوقف  أ 

 بيتا(  48)

 من باب ألوقف 
بدأل  لى باب أل   أ 

 بيتا(  61)

لى   بدأل أ  من باب أل 
خر ألك تاب   أ 

 بيتا(  60)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :الفقه

 فتح املعين 
من فصل في  

لى  ألقرض وألرهن أ 
 ألقرأض

 صفحة(  25)

لى باب  من ألقرأض أ 
 ألوقف 

 صفحة(  28)

لى  من ألوقف أ 
 ألوصية

 صفحة(  20)

لى فصل   من ألوصية أ 
يدأع....   صح أ 

 صفحة(  16)

 بعد فرأئض ألخالصة  
ألبقية من فتح  

ألمعين )من فصل  
لى باب   يدأع.... (أ  صح أ 

 ألنكاح 
 صفحات(  3)

ألتكرأر 
 وألمتحان

خالصة  

الفقه  

 سالمياإل 

   

بعد فرأئض فتح ألمعين  
سالمي  خالصة ألفقه أل 

لى   من  باب ألفرأئض أ 
لة )

 
صول ألمسا  11أ 
 صفحة(

لة  
 
صول ألمسا من أ 

من خالصة ألفقه 
لى ألوصية  سالمي أ  أل 

 صفحة(  16)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التفسير
تفسير  

 الجاللين 

 

ل عمرأن  من سورة أ 
يه ية))يا أ  لى أ    اأ 

ن   منوأ أ 
ألذين أ 

ك فروأ  نتطيعوأ ألذي
ية )...  ل عمرأن أل  أ 

149 ) 
 صفحة(  22)

 

يها   ية ))يا أ  من أ 
ن  أ  ألذين  منوأ أ 

روأ تطيعوأ ألذين ك ف
ية )...  ل عمرأن أل  أ 

ل149 يها   ى(( أ  ))يا أ 
منوأ خذوأ   ألذين أ 
ية   )حذركم... ((أل 

 ( من ألنساء  72
 صفحة(  23)

 

يها   ية ))يا أ  من أ 
منوأ خذوأ   ألذين أ 
ية    72حذركم... ((أل 
لى  من ألنساء أ 
  
 
))وأتل عليهم نبا

ية  دم ...(( أل  أبني أ 
 ( من ألمائدة 27)

 صفحة(  23)

  
 
ية ))وأتل عليهم نبا من أ 

ية دم ...(( أل    27)أبني أ 
لى ))وما   (مائدةمن أل أ 

رض ول   من دأبة في أل 
ل   طائر يطير بجناحيه أ 

ية مم...(( أل  من   38  )أ 
نعام  (أل 

 صفحة(  22)
 

ية ))وما من دأبة   من أ 
رض ول طائر  في أل 
ل   يطير بجناحيه أ 

ية مم...(( أل  من   38  )أ 
نعام لى سورة  (أل  أ 

عرأف   أل 
 صفحة(  21)

 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 املشكاة : الحديث

من ك تاب ألدعوأت  
لى باب باب ما   أ 
يقول عند ألصباح  

  14وألمساء ]
 صفحة[

 

من باب ما يقول  
عند ألصباح  

لى باب  وألمساء أ 
قصة حجة ألودأع 

 صفحة[   16]

من قصة حجة  
لى ك تاب   ألودأع أ 

 صفحة[  17ألبيوع ]
 

لى  من ك تاب ألبيوع أ 
باب ألغصب وألعارية 

 صفحة[  14]
 

من باب ألغصب  
لى ك تاب وألعاري ة أ 
 صفحة[  12ألنكاح  ]

 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :البالغة
مختصر  

 املعاني 

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
قوله ألفصاحة في  

 ألكالم 
 صفحة(   16)

من قوله ألفصاحة 
لى ألفن  في ألكالم أ 

ول  أل 
 صفحة(   17)

لى   ول أ 
من ألفن أل 

ليه  حوأل ألمسند أ 
 أ 

 صفحة(   32)

ليه  حوأل ألمسند أ 
من أ 

لى قوله  قال عبد ألقاهر  أ 
ليه  وقد يقدم ألمسند أ 

 صفحة(   31)

من قال عبد ألقاهر 
ليه   وقد يقدم ألمسند أ 

حوأل  لى باب أ  أ 
 ألمسند

 صفحة(   33)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : املنطق
شرح 

 التهذيب 

لى   من ألتناقض أ 
قوله ألقياس قول  

 مؤلف
 صفحة(  13)

من قوله ألقياس 
لى  قول مؤلف أ 

 ألضابطة
 صفحة(  12)

لى من  ألضابطة أ 
 فصل ألستقرأء 

 صفحة(  5)

لى   من فصل ألستقرأء أ 
 ألخاتمة

 صفحة(  6)

خر  لى أ  من ألخاتمة أ 
 ألك تاب

 صفحة(  9)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 اإلنشاء  
 

العربية  

 الوظيفية 

)الوحدة 

السابعة  

 والثامنة(

 ألدرس: 
17   ،18   ،19  ،20 

 ألدرس: 
21   ،22   ،23 

 ألدرس: 
24   ،25   ،26 

 ألدرس: 
27   ،28   ،29 

 :ألدرس
30   ،31   ،32 

ألتكرأر 
 وألمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 الفصل الدراس ي األول  السنة الثالثة 
 توزيع الحصص للفصل األول 

 في كل يوم  وثالث حصص للعلوم املاديةحصص للعلوم الدينية  تستوجد                          
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 100 )في كل شهر(  20 ( إال الخميس كل يوم) 5    النكاح(-)فتح املعين:الفقه

 100 ( في كل شهر) 20 (إال األربعاء  كل يوم) 5 الجنايات(-)فتح املعين:الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 100 ( في كل شهر) 20 (السبتإال  كل يوم)5 البالغة 

 60 )في كل شهر(  12 (األحد,الثالثاء,الخميس)3 التاريخ 

 60 )في كل شهر(  12 ( واالثنين واألربعاءالسبت ) 3 املنطق

 20 ( في كل شهر) 4 ( يوم السبت) 1 اللغة األردية 

 40 ( في كل شهر)8 )األربعاء والخميس(2 قواعد اإلمالء

 840مجموع الحصص       : 
 

  

قواعد  اإلنشاء  املنطق  التاريخ  البالغة  الحديث  التفسير  الفقه  الفقه  األشهر

 اإلمالء

حصة 24 حصة  20 حصة 20 يونيو  حصة 24  حصة 20  حصة 12 حصة 12  صحص 4  حصص 8   

حصة 20 يوليو حصة 20  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 12  حصة 12  صحص 4  حصص 8   

حصة 20 أغسطس  حصة 20  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 12  حصة 12  صحص 4  حصص 8   

حصة 20 سبتمبر  حصة 20  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 12  حصة 12  صحص 4  حصص 8   

حصة 20 أكتوبر  حصة 20  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 12  حصة 12  صحص 4  حصص 8   

  التكرار واالمتحان  نوفمبر 



 

 

 دليل الجامعة 

 السنة الثالثة  الفصل الدراس ي الثاني

 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم   وثالث حصص للعلوم املادية ست حصص للعلوم الدينيةتوجد                 
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 يوم(كل ) 6 الحديث 

 100 ( في كل شهر) 20 (إال السبت كل يوم)5 البالغة 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 أصول الفقه 

 40 ( في كل شهر)8 )السبت,الخميس(2 اصطالحات الفقه 

واالثنين السبت ) 3 التاريخ 

 ( واألربعاء
 60 )في كل شهر(  12

 20 ( شهرفي كل ) 4 ( األحد ) 1   اللغة األردية

 20 ( في كل شهر) 4 (الثالثاء)1 قواعد اإلمالء

 720مجموع الحصص       : 
 

 

 

اصطالحات   أصول الفقه  البالغة  الحديث  التفسير  الفقه  األشهر

 الفقه 

قواعد  اإلنشاء  التاريخ 

 اإلمالء

ديسمب

 ر

حصة 24 حصة 24 حصة 24  حصة 20   
 حصة 24

صحص 8 حصة 12  صحص 4  صحص 4   

حصة 24 يناير  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 24  صحص 8  حصة 12  صحص 4  صحص 4   

حصة 24 فبراير  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 24  صحص 8  حصة 12  صحص 4  صحص 4   

حصة 24 مارس حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 24  صحص 8  حصة 12  صحص 4  صحص 4   

حصة 24 إبريل  حصة 24  حصة 24  حصة 20  حصة 24  صحص 8  حصة 12  صحص 4  صحص 4   

  التكرار واالمتحان  مايو



 

 

 دليل الجامعة 

 الثالثة السنة 

 الفصل الدراس ي األول 

 الفقه:  1
 صفحة[  93الجنايات( ] إلى بابفتح املعين )من باب النكاح 

 صفحة[  93الكتاب( ]فتح املعين )من باب الجنايات إلى آخر  2

من سورة األعراف إلى سورة    مع مراجعة تيسير الجاللين وعصمة الألنبياء  تفسير الجاللين :التفسير 3
 صفحة(  130)  اإِلْسراء

  النكاح كتابة املصابيح )من امشك  : الحديث 4
أ
 صفحة[  75] (راءس  إلى باب حكم األ

 (الخامسة إلى السنةمن أول الكتاب سيد البشر )سيرة  :التاريخ 5

 صفحة(  147)  واإلطناب( إلى اإليجاز حوال املسند أمختصر املعاني )من  : البالغة 6

 صفحة(   66)  األولى(  )املقالةالقطبي  : املنطق 7

 نيودلهياألردية القومي لترويج اللغة ردية تحت املجلس دبلوم في اللغة األ  اإلنشاء   8
 

 الترقيمعالمات قواعد اإلمالء و  قواعد اإلمالء  9

 الدراس ي الثاني الفصل 

  والحد الجامع))ول الكتاب إلى قوله أ )من جمع الجوامع  ،لإلمام املحلى الورقاتشرح  : صول الفقهأ 1
 صفحة( 132)  املانع((

 صفحة( 98إلى باب الحيض( ) من أول الكتابمحلي ) : الفقه 2

3 
اصطالحات  

 الفقه: 
 مختصر الفوائد املكية 

الجاللين   :التفسير 4 القصصتفسير  إلى سورة  اإلسراء  تيسير    صفحة(  116)  من سورة  مراجعة  مع 
 الجاللين وعصمة األنبياء 

 صفحة[ 76] (باب البر والصلةإلى  باب حكم األسراءة املصابيح )من امشك  : الحديث 5

 ( آخر الكتاب إلىمن السنة الخامسة سيد البشر )سيرة  :التاريخ 6

اإل  : البالغة 7 )من  املعاني  واإل مختصر  بالكناية(  يجاز  االستعارة  بيان  في  فصل  إلى    128) طناب 
 صفحة( 

 نيودلهي األردية،ردية تحت املجلس القومي لترويج اللغة دبلوم في اللغة األ  اإلنشاء   8

 الترقيمعالمات قواعد اإلمالء و  قواعد اإلمالء  9



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراسات من قسم البكالوريا في  الثالثةمن السنة  األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر أغسطس يوليو يونيو الكتاب  املادة

 :الفقه

 فتح املعين 
لى   من باب ألنكاح أ 

 قوله ثم قاض 
 صفحة(  20)

لى  من قوله ثم قاض أ 
 ألوليمة

 صفحة(  18)

لى  من ألوليمة أ 
 ألمطلقة بالثالث

 صفحة(  22)

من ألمطلقة بالثالث 
لى قوله وتسقط   أ 
 ألمؤن بنشوز 

 صفحة(  20)

من قوله وتسقط 
لى   ألمؤن بنشوز  أ 

 ك تاب ألجنايات 
 صفحة(  13)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 فتح املعين 
من ك تاب ألجنايات  
لى قطع ألسرقة   أ 

 صفحة(  19)

لى   من قطع ألسرقة أ 
 باب ألقضاء 

 صفحة(  21)

لى   من باب ألقضاء أ 
 وألبيناتألدعوى 

 صفحة(  17)

من ألدعوى وألبينات  
لى قوله وتقبل  أ 
 ألشهادة من فاسق

 صفحة(  19)
 

من قوله وتقبل  
ألشهادة من فاسق 
خر ألك تاب  لى أ   أ 

 صفحة(  19)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التفسير
تفسير  

 الجاللين 

لى  عرأف أ  من سورة أل 
نفال  سورة أل 

 صفحة(  25)
 

لى   نفال أ 
من  سورة أل 

ليك   ))يعتذرون أ 
 ( 11(()ألجزء 

 صفحة(  25)
 

من ))يعتذرون 
ليك(( )ألجزء  (  11أ 

ية ))ولقد  لى أ  أ 
جاءت رسلنا 

ية   برأهيم... (( أل  أ 
 من سورة هود   69
 صفحة(  27)

 

ية ))ولقد جاءت   من أ 
برأهيم... ((   رسلنا أ 

ية  من سورة هود    69أل 
برأهيم لى سورة أ   أ 

 صفحة(  27)
 

برأهيم   من سورة أ 
لى سورة أ سرأء أ   ل 

 صفحة(  25)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

ة امشك  :احلديث
 املصابيح 

لى   من ك تاب ألنكاح أ 
 باب ألخلع وألطالق

 صفحة(  16)
 

من  باب ألخلع  
لى ك تاب  وألطالق أ 

 ألقصاص
 صفحة(  16)

 

من  ك تاب ألقصاص  
لى باب ألشفاعة في   أ 

 ألحدود
 صفحة(  15)

 

من  باب ألشفاعة في 
لى ك تاب   ألحدود أ 

 ألجهاد
 صفحة(  15)

 

من  ك تاب ألجهاد  
سرأء لى حكم أل   أ 

 صفحة(  13)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

سيد  سيرة  : اتلاريخ
 البشر

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
لى   ألرحلة ألثانية أ 

 ألشام 
 صفحة(  47)

لى  من ألرحلة ألثانية أ 
لى وفادةألشام   ألجن أ 
 صفحة(  43)

لى  من وفادة ألجن أ 
ديب قريش 

 
 تا
 صفحة(  52)

لى  من  ديب قريش أ 
 
تا

 غزوة بني سليم 
 صفحة(  51)

من غزوة بني سليم 
لى ألسنة ألخامسة   أ 

 صفحة(  37)

ألتكرأر 
 وألمتحان

مختصر   :ابلالغة
 املعاني 

حوأل ألمسند  من أ 
خيره 

 
ما تا لى قوله وأ  أ 
 أي ألمسند

 صفحة(   33)

خيره أي  
 
ما تا من وأ 

لى قوله ومنها  ألمسند أ 
 ألنفي وألستثناء

 صفحة(   28)

من قوله ومنها ألنفي 
لى قوله  وألستثناء أ 
ثم أن هذه ألكلمات 

 ك ثيرأ ما 
 صفحة(   29)

لى قوله ثم أن  من أ 
هذه ألكلمات ك ثيرأما  
ما ألوصل  لى قوله وأ  أ 

يهام  لدفع أل 
 صفحة(   30)

ما   من قوله وأ 
يهام  ألوصل لدفع أل 
لى ألباب ألثامن  أ 
طناب  يجاز وأل   أل 

 صفحة(   27)

ألتكرأر 
 متحانوأل

 : املنطق 
 القطبي  

املقالة  )
 األولى ( 

ول ألك تاب  لى من أ  أ 
 قال وليس كله بديهيا 

 صفحة(   13)

من  قال وليس كله 
لى قال  بديهيا ن  أ  وهو أ 

ن يخبر به   لم يصلح ل 
 صفحة(   13)

ن لم  قال  من  وهو أ 
ن يخبر به   يصلح ل 

لى قال  ن لم يكن  أ  وأ 
 تمام ألمشترك

 صفحة(  13)

ن لم قال  من  يكن وأ 
لى  تمام ألمشترك قال أ 

 ألرأبع ألجزئي
 صفحة(   15)

من  قال ألرأبع  
لى ألمقالة   ألجزئي أ 

 ألثانية
 صفحة(   11)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 دبلوم  : اإلنشاء
ردو   رديةفي اللغة األ   ے یل کے سب أ 

ردو  یأبتدأئ  أ 
 9 -1سبق 

ردو  یأبتدأئ  أ 
 18  -10 سبق

ردو  یأبتدأئ  أ 
 27  -19 سبق

ردو نثر  نتخابأ  أ 
 7 -1 سبق

ألتكرأر 
 وألمتحان

قواعد  
 اإلمالء

قواعد  
اإلمالء  
 والترقيم 

لى ألحالة   ول أ 
من أل 

 ألرأبعة
لى  من ألحالة ألرأبعة أ 
 معرفة ألوأوي وأليائي

من معرفة ألوأوي  
لى ألباب  وأليائي أ 

 ألرأبع

لى   من ألباب ألرأبع أ 
 نقص ألوأو

لى   من نقص ألوأو أ 
 ألباب ألخامس 

ألتكرأر 
 وألمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية  الدراساتمن قسم البكالوريا في  الثالثةمن السنة  الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل  مارس فبراير  يناير  ديسمبر  الكتاب  املادة

صول  أ
 :الفقه

شرح ألورقات    الورقات
 للمحلي 

    
ألتكرأر 
 وألمتحان

جمع  
 الجوامع  

 

ول ألك تاب  من أ 
لي  ألكالم في  أ 

 ألمقدمات
 صفحة(   29)

من ألكالم في 
لى  ألمقدمات أ 
ول حكم قبل 

 ألشرع 
 صفحة(   32)

من ول حكم قبل 
لى وألسبب ما  ألشرع أ 

ليه    يضاف أ 
 صفحة(   32)

من وألسبب ما  
ليه    يضاف أ 

لى وألحد عند  أ 
صوليين  أل 

 صفحة(   39)

ألتكرأر 
 وألمتحان

اصطالحات  
 الفقه: 

مختصر  
الفوائد 

 املكية

ول  من لى أل    أ 
ول  ألفصل   في أل 

 ألجتهاد 

ول  ألفصل من  أل 
لى ألجتهاد في    أ 

ولى فوأئد  في أل 
 ألعلماء  مرأتب

ولى فوأئد  من  أل 
  مرأتب في

لى ألعلماء  أ 
 ألثاني ألفصل

 شيء ذكر في
  أصطالحات من

 ألشافعية  فقهاء

  في ألثاني ألفصل من
  من شيء ذكر

 فقهاء أصطالحات
لى ألشافعية  فائدتان أ 

لى فائدتان من خر أ    أ 
 ألك تاب

ألتكرأر 
 وألمتحان

 محلي   :الفقه
ول ألك تاب  من أ 
لي ك تاب ألطهارة   أ 

 صفحة(   15)

من ك تاب ألطهارة 
لى فصل في  أ 
دأب ألخالء   أ 

 38صفحة(  22)
 

من فصل في  
لى   دأب ألخالء أ  أ 
 باب ألغسل

 صفحة(   23)

لى   من باب ألغسل أ 
فصل يتيمم بكل  

 ترأب 
 صفحة(   25)

من فصل يتيمم  
 بكل ترأب 

لى باب ألحيض   أ 
 صفحة(   12)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 

:التفسير  
تفسير  

 الجاللين 

سرأء   من سورة أل 
ظلم   لى ))ومن أ  أ 
ممن ذكر.....((  

 صفحة(   26)

ظلم  من )) ومن أ 
.((   ممن ذكر...

لى   من ألكهف أ 
نبياء    سورة أل 

 صفحة(   26)

من سورة 
لى   نبياء  أ 

أل 
  28سورة ألنور ) 
 صفحة( 

لى   من سورة ألنور أ 
 سورة ألشعرأء 

 صفحة(   18)

من سورة ألشعرأء 
لى سورة ألقصص  أ 

 صفحة(   18)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : الحديث
ة امشك 

 املصابيح 

سرأء  من حكم أل 
لى ك تاب ألصيد   أ 

 وألذبائح
 صفحة(  15)

 

من ك تاب ألصيد  
لى  وألذبائح أ 
 ك تاب أللباس

 صفحة(  16)
 

من ك تاب  
لى   أللباس أ 
ك تاب ألطب 

 وألرقى  
 صفحة(  14)

من ك تاب ألطب  
لى باب ألقيام   وألرقى أ 

 صفحة(  15)
 

لى   من باب ألقيام أ 
 باب ألبر وألصلة

 صفحة(  15)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :البالغة
مختصر  
 املعاني  

من ألباب ألثامن  
طناب   يجاز وأل  أل 
لى ألفن ألثاني   أ 

 صفحة(   27)

من ألفن ألثاني 
لى قوله وألمركب   أ 

 ألحسي 
 صفحة(   26)

من قوله 
وألمركب  

لى قوله   ألحسي أ 
 وألتشبيه ألبليغ 

 صفحة(   26)

من قوله وألتشبيه 
لى قوله وهي  ألبليغ أ 
 باعتبار ألطرفين

 صفحة(   26)

ي من قوله وه
باعتبار ألطرفين  
لى فصل في بيان   أ 
 ألستعارة بالكناية 

 صفحة(   22)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التاريخ
سيد    سيرة

 البشر 

من ألسنة 
لى صلح   ألخامسة أ 

 ألحديبية 
 صفحة(  49)

من صلح 
لى   ألحديبية أ 
 ألسنة ألثامنة

 صفحة(  49)

 
من ألسنة 
لى  ألثامنة أ 
 ألسنة ألتاسعة 

 صفحة(  44)

من ألسنة ألتاسعة 
لى زوأج ألنبي   ملسو هيلع هللا ىلصأ 

 صفحة(  47)

 ملسو هيلع هللا ىلص من زوأج ألنبي 

خر ألك تاب  لى أ   أ 
 صفحة(  48)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 دبلوم  اإلنشاء  
   رديةفي اللغة األ 

ردو نثر  أنتخاب  أ 
 14 -7 سبق

ردو نثر  أنتخاب  أ 
 21  -14 سبق

ردو نثر  أنتخاب  أ 
 28  -21 سبق

سان ردو أ   ی شاعر  أ 
 8 -1سبق 

سان ردو أ   ی شاعر  أ 
 15 -8 سبق

ألتكرأر 
 وألمتحان

قواعد  
 اإلمالء

قواعد اإلمالء  
 وعامات الترقيم

من ألباب ألخامس  
لى فصل في هاء   أ 
نيث وتائه 

 
 ألتا

في هاء   من فصل 
لى  أ  وتائه  نيث 

 
ألتا

خر ألكلمة   ألهمزةأ 

خر  من ألهمزةأ 
لى   ألكلمة أ 
 ألخاتمة

لى   من ألخاتمة أ 
نماذج لوضع عالمات  

 ألترفيم

من نماذج لوضع  
لى  عالمات ألترفيم أ 

خر ألك تاب   أ 

ألتكرأر 
 وألمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 

 السنة الرابعة الفصل الدراس ي األول 
 توزيع الحصص للفصل األول 

 في كل يوم  وحصتان للعلوم املادية سبع حصص للعلوم الدينيةتوجد                   
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  أصول الفقه

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 :الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 البالغة 

 120 ( في كل شهر) 24 يوم(كل ) 6 التاريخ 

 48 )في يونيو ويوليو( 24 كل يوم() 6 املناظرة

في أغسطس، سبتمبر ) 24 كل يوم() 6 :  الحساب

 (أكتوبر

72 

 840مجموع الحصص       : 
 

 

  

أصول   األشهر

 الفقه 

 الحساب  املناظرة  التاريخ  البالغة  الحديث  التفسير  الفقه 

حصة 24 حصة 24 حصة 24 يونيو  حصة 24  حصة 24  حصة 24 حصة 24    

حصة 24 يوليو حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 أغسطس  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 سبتمبر  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 أكتوبر  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

 التكرار واالمتحان  نوفمبر 



 

 

 دليل الجامعة 

 السنة الرابعة الفصل الدراس ي الثاني 

 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم وثالث حصص للعلوم املادية  ست حصص للعلوم الدينية توجد 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  أصول الفقه

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 :الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 72 ( ديسمبر، يناير، فبراير) 24 كل يوم() 6 التاريخ  

 48 (مارس، إبريل) 24 كل يوم() 6 الحكمة

واالثنين السبت ) 3 مصطلح الحديث 

 ( واألربعاء
 60 كل شهر( )في  12

األحد والثالثاء  ) 3 العقائد

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 720مجموع الحصص       : 
 

 

أصول   األشهر

 الفقه 

مصطلح   الحكمة التاريخ  الحديث  التفسير  الفقه 

 الحديث 

 العقائد 

حصة 24 حصة 24 حصة 24 ديسمبر  حصة 24  حصة 24  حصة 12   حصة 12   

حصة 24 يناير  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 12   حصة 12   

حصة 24 فبراير  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 12   حصة 12   

حصة 24 مارس حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24   حصة 12  حصة 12   

حصة 24 إبريل  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24   حصة 12  حصة 12   

 التكرار واالمتحان  مايو



 

 

 دليل الجامعة 

 

 

 

 الرابعةالسنة 

 الدراس ي األول الفصل 

 صفحة(   202) الحروفإلى مبحث   الجامع املانع(())والحد قوله )من جمع الجوامع   : صول الفقهأ 1

 صفحة( 121)  محلي من باب الحيض إلى كتاب صالة الجماعة : الفقه 2

مع مراجعة تيسير    صفحة(   119)  من سورة القصص إلى سورة األحقافتفسير الجاللين   :التفسير 3
 الجاللين وعصمة األنبياء 

 صفحة[  77] (إلى باب صفة الجنة وأهلها والصلة البر  بابة املصابيح )من امشك  : الحديث 4

 صفحة(   190)الخالفة الراشدة  :التاريخ 5

 صفحة(  139)آخر الكتاب(  رة بالكناية إلىفي بيان االستعا من فصلمختصر املعاني ) : البالغة 6

 رشيدية  : املناظرة 7

 ( خالصة الحساب )إلى الباب الرابع : الحساب 8

 الفصل الدراس ي الثاني 

في السنة(( من إلى    من الجزء األول   مبحث الحروف)من  جمع الجوامع   : صول الفقهأ 1 الثاني  ))الكتاب 
 صفحة((  188الجزء الثاني ) 

 صفحة(   133) ة الجماعة إلى آخر الجزء األول محلي من صال  : الفقه 2

الجاللين   :التفسير 3 القرآن  تفسير  آخر  إلى  األحقاف  سورة  تيسير   صفحة(   125)من  مراجعة  مع 
 الجاللين وعصمة األنبياء 

 صفحة[ 89] إلى آخر الكتاب( وأهلها الجنة صفة بابمشكاة املصابيح )من  : الحديث 4

5 
مصطلح 
 : الحديث

 صفحة(  182) نخبة الفكر 

 العروة الوثقى بأحاديث األتقى العقائد:  6

 صفحة(   170) الخالفة األموية :التاريخ 7

 الهداية متن امليبدي   : الحكمة 8



 

 

 دليل الجامعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراساتمن قسم البكالوريا في  الرابعةمن السنة  األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو الكتاب  املادة

صول  أ
 :الفقه

جمع  
 الجوامع  

لى  من قوله وألحد....أ 
مر بوأحد   مسئلة أل 

 صفحة(   42)

مر   من  مسئلة أل 
لى مسئلة ل  بوأحد أ 
ل بفعل  تكليف أ 

 صفحة(   37)

من  مسئلة ل 
لى  ل بفعل أ  تكليف أ 

 وهو صفة 
 صفحة(   36)

لى   من  وهو صفة أ 
 مسئلة ألمشترك وأقع

 صفحة(   43)

من  مسئلة  
 ألمشترك وأقع

لى مبحث ألحروف  أ 
 صفحة(   43)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 محلي   :الفقه
لى   من باب ألحيض أ 
قامة ذأن وأل 

 فصل أل 
 صفحة(   26)

ذأن   من  فصل أل 
لى ويسن   قامة أ  وأل 
 سورة بعد ألفاتحة 

 صفحة(   28)

من  ويسن سورة 
لى باب   بعد ألفاتحة أ 

 شروط ألصالة
 صفحة(   23)

من  باب شروط  
لى ولو نسي   ألصالة أ 

 قنوتا 
 صفحة(   26)

من  ولو نسي قنوتا  
لى ك تاب صالة  أ 

 ألجماعة 
 صفحة(   20)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التفسير
تفسير  

 الجاللين 

لى  من سورة ألقصص أ 
 سورة لقمن 

 صفحة(  24)
 

لى   من سورة لقمن أ 
 سورة فاطر 

 صفخة(  25)
 

لى  أ  فاطر  سورة  من 
 سورة ألزمر

 صفحة(  27)
 

لى   أ  ألزمر  سورة  من  
 سورة ألشورى  

 صفحة(  24)
 

ألشورى  سورة  من  
حقاف  لى سورة أل   أ 

 صفحة(  20)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : الحديث
ة امشك 

 املصابيح 

من باب ألبر وألصلة  
ني  

 
لى باب ألحذر وألتا أ 

مور في   أل 
 صفحة(  11)

 

ني   من 
 
باب ألحذر وألتا

مور  لى باب   في أل  أ 
 فضل ألفقرأء

 صفحة(  17)
 

من باب فضل  
لى ك تاب  ألفقرأء أ 

 ألفتن 
 صفحة(  15)

 

 من  ك تاب ألفتن 
لى باب قصة أبن   أ 

 ألصياد
 صفحة(  17)

 

من  باب قصة أبن  
لى باب   ألصياد أ 
هللها   صفة ألجنة وأ 

 صفحة(  17)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :البالغة
مختصر  
 املعاني  

من فصل في بيان  
لى   ألستعارة بالكناية أ 

 ألكناية
 صفحة(   27)

لى قوله  من ألكناية أ 
 ومنه ألجمع

 صفحة(   28)

من قوله ومنه  
لى قوله وأما  ألجمع أ 

 أللفظي 
 صفحة(   27)

من قوله وأما أللفظي 
لى خاتمة  أ 

 صفحة(   23)

لى  من قوله خاتمة أ 
خر ألك تاب   أ 

 صفحة(   34)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التاريخ
الخالفة  
 الراشدة 

ول  لى طليحة من أل  أ 
 بن خويلد ألسدي 

 صفحة(   35)

طليحة بن خويلد   من 
لى  موقعة ألسدي أ 

 ألقادسية 
 صفحة(   46)

من  موقعة  
لى   ألقادسية أ 

حدأث في عهده   أل 
 صفحة(   46)

حدأث في عهده  من  أل 
لى  ولده أ  زوأجه وأ   أ 
 174صفحة(  40)

 

ولده زوأجه وأ   من  أ 
خر ألك تاب  لى أ   أ 

 صفحة(   23)

ألتكرأر 
 وألمتحان

ول ألى ألبحث  رشيدية   :املناظرة من أل 
ول    أل 

لى  ول أ 
من ألبحث أل 

خر ألك تاب   أ 
   

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : الحساب
خالصة 

 الحساب 
  

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
ألفصل ألخامس من  

ول  ألباب أل 

من ألفصل ألخامس  
ول من   لى ألفصل أل  أ 

 ألباب ألثاني 

ول  ألفصلمن   أل 
لى   ألثاني ألباب من أ 

 ألباب ألرأبع

ألتكرأر 
 وألمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراساتمن قسم البكالوريا في  الرابعةمن السنة  الثاني لفصل الدراس يل

 مايو أبريل  مارس فبراير  يناير  ديسمبر  الكتاب  املادة

صول  أ
 :الفقه

جمع  
 الجوامع  

من مبحث ألحروف 
لى مسئلة ألقائلون   أ 

 بالنفسي 
 صفحة(   36)

ئلة ألقائلون من مس 
لى مسئلة   بالنفسي أ 

 ي صيغ ألعمومف
 صفحة(   37)

ي فمن مسئلة 
لى صيغ  ألعموم أ 

ألثاني من  
ألمخصصات  

 ألشرط 
 صفحة(   40)

من ألثاني من  
لى  ألمخصصات ألشرط أ 

 ألمجمل
 صفحة(   38)

لى   من ألمجمل أ 
ألك تاب ألثاني في 

 ألسنة 
 صفحة(   36)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 محلي   :الفقه

من ك تاب ألجماعة  
لى فصل تجب   أ 
مام   متابعة أل 

 صفحة(   27)

من فصل تجب  
لى  متابعة  مام أ  أل 

 ألرأبع ألجماعة
 صفحة(   27)

من ألرأبع  
لى   ألجماعة أ 

فصل يحرم على  
 ألرجل أستعمال..

 صفحة(   28)

من فصل يحرم على 
لى  ألرجل أستعمال.. أ 
 فصل في ألتك فين

 صفحة(   26)

من فصل في ألتك فين 
ول خر ألجزء أل   أ 

 صفحة(   26)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التفسير
تفسير  

 الجاللين 

حقاف  من سورة أل 
لى سورة ألطور   أ 

 صفحة(  25)
 

لى   من سوة ألطور أ 
 سورة ألحشر  

 صفحة(  26)
 

من سورة ألحشر 
لى سورة ألحاقة   أ 

 صفحة(  27)
 

لى  من سورة ألحاقة أ 
 
 
 سورة ألنبا

 صفحة(  22)
 

 جزء عم
 صفحة(  25)

 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 : الحديث
مشكاة 

 املصابيح 

ألجنة  من باب صفة 
لى باب فضائل سيد   أ 

 ألمرسلين 
 صفحة(  16)

 

من باب فضائل  
لى  سيد ألمرسلين أ 
 باب في ألمعجزأت 

 صفحة(  19)
 

من باب في  
لى  ألمعجزأت أ 
باب وفاة ألنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص

 صفحة(  16)
 

  ملسو هيلع هللا ىلص من باب وفاة ألنبي 

لى باب مناقب ألعشرة  أ 
 صفحة(  19)

 

من باب مناقب  
خر   لى أ  ألعشرة أ 

 ألك تاب
 صفحة(  19)

 

ألتكرأر 
 وألمتحان

مصطلح 
 : الحديث

نخبة 
 الفكر 

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
 قوله ثم ألغرأبة

 صفحة(  42)
 

من قوله ثم ألغرأبة  
لى ثم ألطعن   أ 

 صفحة(  37)
 

من قوله ثم  
لى قوله   ألطعن أ 
ول  فالقسم أل 

 صفحة(  39)
 

ول   من قوله فالقسم أل 
لى قوله وألجرح مقدم  أ 

 صفحة(  39)
 

مقدم  من قوله وألجرح 
خر ألك تاب  لى أ   أ 

 صفحة(  24)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 العقائد: 
العروة  
 الوثقى

لى   ول أ 
من أل 

 ألمعجزة وألكرأمة

من ألمعجزة  
لى   وألكرأمة أ 
 ألشفاعة 

لى  من ألشفاعة أ 
 ألترأويح

لى ألرقية  من ألترأويح  أ 
خر  لى أ  من ألرقية أ 

 ألك تاب
ألتكرأر 
 وألمتحان

 :التاريخ
الخالفة  
  األموية

لى  ول أ 
مروأن  من أل 

 بن ألحكم
 صفحة(    57)

  بن مروأن من
لى  يزيد بن   ألحكم أ 

 عبد ألملك
 صفحة(   60)

  عبد بن يزيد من
لى ألملك خر أ    أ 

 ألك تاب
 صفحة(   48)

  
ألتكرأر 
 وألمتحان

 :الحكمة
الهداية 

متن  
 امليبدي 

لهيات ألطبعيات     أل 
ألتكرأر 
 وألمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 الخامسة الفصل الدراس ي األول السنة 
 توزيع الحصص للفصل األول 

 في كل يوم    ثماني حصص للعلوم الدينيةتوجد                                         
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  أصول الفقه

 120 ( كل شهرفي ) 24 كل يوم() 6 :الفقه

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 العقائد  

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 التاريخ 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 )اإلحياء(علم األخالق

)أغسطس، سبتمبر،  24 يوم(كل ) 6 )األنوار( علم األخالق 

 أكتوبر(
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 48 )يونيو، يوليو(  24 كل يوم() 6 :  الهندسة

 960مجموع الحصص       : 

 

  

أصول   األشهر

 الفقه 

علم   التاريخ  العقائد  الحديث  التفسير  الفقه 

 األخالق

األخالق  علم 

 )أنوار( 
 الهندسة 

حصة 24 حصة 24 حصة 24 يونيو  حصة 24  حصة 24  حصة 24 حصة 24  حصة 24    

حصة 24 يوليو حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 أغسطس  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 سبتمبر  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

حصة 24 أكتوبر  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24  حصة 24    

 التكرار واالمتحان  نوفمبر 



 

 

 دليل الجامعة 

 السنة الخامسة الفصل الدراس ي الثاني 

 توزيع الحصص للفصل الثاني  

 في كل يوم  حصص للعلوم الدينية  ثماني توجد                                            
 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  :  الفقه

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 :الفقه

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 أصول الفقه 

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 التفسير

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الحديث 

واالثنين السبت ) 3 العقائد  

 ( واألربعاء
 60 ( في كل شهر) 12

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 األخالقعلم 

 24 )في ديسمبر( 24 كل يوم() 6 علم األخالق

 96 ( في يناير، فبراير، مارس، إبريل) 24 كل يوم() 6 املنطق

األحد والثالثاء  ) 3 علم الفلك 

 ( والخميس

 60 ( في كل شهر)12

 960مجموع الحصص       : 
 

 
األخالق  علم األخالق العقائد الحديث  التفسير  أصول الفقه الفقه  الفقه  األشهر  علم 

 )أنوار(

 علم الفلك املنطق 

  24 ديسمبر 

 حصة 

حصة  24 حصة  24 حصة  24 حصة  24  حصة  12  حصة  24  حصة  24  حصة  12    

  24 يناير

 حصة 

حصة  24 حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  24  حصة  24   حصة  12   

  24 فبراير 

 حصة 

حصة  24 حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  24  حصة  24   حصة  12   

  24 مارس 

 حصة 

حصة  24 حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  24  حصة  24   حصة  12   

  24 إبريل 

 حصة 

حصة  24 حصة  24  حصة  24  حصة  24  حصة  12  حصة  24  حصة  24   حصة  12   

 التكرار واالمتحانإعداد املشروع و  مايو



 

 

 دليل الجامعة 

 الخامسة السنة 

 الفصل الدراس ي األول 

 صول الفقه: أ 1
 ))الكتاب الثاني في السنة(( من الجزء الثاني إلى مسالك العلة  من جمع الجوامع

 صفحة(  168)

 صفحة(   131) باب في محرمات اإلحراممحلي من كتاب الزكاة ]الجزء الثاني[ إلى  الفقه:  2

) التفسير: 3 البيضاوي  الكتاب  تفسير  أول  )من  آمنا  إلى  يقول  من  الناس  وباليوم   باهلل)ومن 
 صفحة(   25) من البقرة( 8 ة(. اآلياآلخر...(

 صفحة(   62) أول الكتاب إلى كتاب الصالة( )منالبخاري  الحديث 4

 صفحة(   63)( صفة إلى والتكوينمن أول الكتاب شرح العقائد ) العقائد:  5

األنوار    (، والرياء  الجاه   ذم  كتابو   كتاب ذم الغضب والحقد والحسدحياء علوم الدين )إ علم األخالق:  6
 للشعراني  القدسية في معرفة قواعد الصوفية

   تاريخ العالم اإلسالمي التاريخ: 7

 أوقليدس )إلى شكل ك(  الهندسة  8

 الفصل الدراس ي الثاني 

 صفحة(   177) الكتاب العلة إلى آخر  من مسالك 2جمع الجوامع صول الفقه: أ 1

2 
 الفقه: 

 صفحة(   126) مندوب فصل اإلقراضإلى  محرمات اإلحرامباب في محلي من 

 صفحة(  94) آخر الجزء الثانيإلى  مندوب فصل اإلقراضمحلي من  3

 التفسير: 4
من   8  ة(. اآليوباليوم اآلخر...(  من آية ))ومن الناس من يقول آمنا باهلل تفسير البيضاوي )

التي أنعمت عليكم........((. اآلية     42) (  40البقرة إلى آية ))يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
 صفحة(  

 صفحة(  77) (من كتاب الصالة إلى كتاب الجمعةبخاري )ال الحديث:  5

 صفحة(  116) إلى  الختام(   والتكوين صفةشرح العقائد ) من  العقائد:  6

األنوار القدسية في    ،(كتاب ذم الكبر والعجبو   كتاب ذم الجاه والرياءعلوم الدين )حياء  إ علم األخالق:  7
 معرفة قواعد الصوفية 

 صفحة(   32الكل من كل منهما بديهيا( )  إلى وليسحسن ) مال  املنطق:  8

 تشريح األفالك    الفلك،مدخل في علم  الهيئة:  9



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراساتمن قسم البكالوريا في  الخامسةمن السنة  األول  لفصل الدراس يل
 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو الكتاب  املادة

صول  أ
 الفقه:

جمع  
   الجوامع

من ألك تاب ألثاني في 
لى مسئلة خبر   ألسنة أ 

 ألوأحد ل يفيد 
 صفحة(   36)

من مسئلة خبر ألوأحد  
 ل يفيد
لى مسئلة ألمرسل  أ 

 قول غير ألصحابي
 صفحة(   38)

من  مسئلة ألمرسل  
 قول غير ألصحابي
لى ألك تاب ألرأبع  أ 

 في ألقياس 
 صفحة(   34)

من  ألك تاب ألرأبع في  
لى ومن  ألقياس أ 
لحاق بها  شروط أل 

 صفحة(   34)

من  ومن شروط  
لى   لحاق بها أ  أل 
 مسالك ألعلة 

 صفحة(   26)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 محلي   الفقه:
لى  من ك تاب ألزكاة أ 

 باب زكاة ألنقد 
 صفحة(   21)

لى   من باب زكاة ألنقد أ 
فصل ل يصح تعجيل  

 ألزكاة 
 صفحة(   22)

من  فصل ل يصح  
لى  تعجيل ألزكاة أ 
 باب صوم ألتطوع 

 صفحة(   28)

من  باب صوم ألتطوع   
لى   أ 

 باب صفة ألنسك
 صفحة(   29)

من   باب صفة 
لى  باب في  ألنسك  أ 

حرأم  محرمات أل 
 صفحة(   31)

ألتكرأر 
 وألمتحان

 التفسير:
تفسير  

 البيضاوي 

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
 تفسير ألحمد لل 

 صفحات(   5)

من  تفسير ألحمد لل  
خر ألفاتحة  لى أ   أ 

 صفحات(   6)

لى   ول ألبقرة أ 
من أ 

تفسير ألذين يؤمنون  
 بالغيب

 صفحات(   5)

من  ألذين يؤمنون  
لى سوأء   بالغيب أ 
نذرتهم  أ   عليهم أ 

 صفحات(   6)

من  سوأء عليهم  
لى ومن  نذرتهم أ 

أ  أ 
 ألناس من يقول 

 صفحات(   3)
 

ألتكرأر 
 وألمتحان

ول ألك تاب  البخاري   الحديث   من أ 
لى ك تاب أل    يمانأ 

 يمان  ك تاب أل  من 
لى ك تاب ألعلم  أ 

 ك تاب ألعلم  من 
لى ك تاب   ألوضوء أ 

 ك تاب ألوضوء  من 
لى ك تاب ألغسل  أ 

ك تاب ألغسل  من 
لى ك تاب ألصالة  أ 

ألتكرأر 
 وألمتحان

 العقائد: 
شرح  

 العقائد
  )مع الخيالي(

لى  ول ألك تاب أ  من أ 
سباب ألعلم قوله  وأ 

 ثالثة 
 صفحات(   9)

سبابقوله من    وأ 
لى ثالثةألعلم  قوله  أ 

جزأئه  وألعالم بجميع أ 
 صفحة(   12)

بجميع   وألعالممن 
جزأئه لى أ  قوله ليس  أ 

 بعرض 
 صفحة(   13)

  بعرض  ليسقوله من 
لى وهي  ألعلم  أ 

 صفحة(   14)

ألعلم وهي من قوله 
لى وألتكوين   أ 

 صفحة(   13)

ألتكرأر 
 وألمتحان

علم  
 األخالق:

حياء إ
علوم  
 الدين 

من ألك تاب ألخامس  
 )ك تاب ذم ألغضب( 
لى ألباب ألثانى في  أ 

 ألحلم 
 صفحة(  21)

  في ألثانى ألبابمن 
لى ألحلم ألفصل   أ 

 ألثاني من ألباب ألرأبع 
 صفحة(  28)

  ألثاني ألفصل من
لى  ألرأبع  ألباب من أ 

  سادسأل ألك تاب
   (ألدنيا ذم ك تاب)

 صفحة(  24)

من ألك تاب ألثامن  
)ك تاب ذم ألجاه  

لى  ألفصل وألرياء( أ 
  ألباب من تاسعأل

ول  أل 
 صفحة(  24)

  ألتاسع ألفصل من 
ول  ألباب من لى  أل  أ 

ألفصل ألثالث من 
 ألباب ألثاني

 صفحة(  27)

ألتكرأر 
 وألمتحان

األنوار 
 القدسية  

  

(  17من مقدمة)ص 
لى  ألفقه في ألدين “أ 

 ”مفاتيح ألطريق
 صفحة(   51)

 ألدين في ألفقه“من 
لى   ”ألطريق مفاتيح أ 

ل بذكر هللا تطمئن  “ أ 
 ”ألقلوب

 صفحة(   49)

ل“من    هللا بذكر أ 
لى  ”ألقلوب تطمئن أ 

حياء في  “ ولياء هللا أ  أ 
 ”قبورهم

 صفحة(   46)

ألتكرأر 
 وألمتحان

ول ألك تاب  أوقليدس  الهندسة  من أ 
لى شكل ه   أ 

   شكل ه  من 
لى شكل ك  أ 

   
ألتكرأر 
 وألمتحان

 التاريخ:
تاريخ 

العالم 
   اإلسالمي

مون 
 
لى ألما ول أ 

 من أل 
 59صفحة(  50)

لى  من  مون أ 
 
ألما

سباب سقوط ألدولة  أ 
 ألعباسية

 صفحة(   48)

سباب سقوط   من  أ 
لى   ألدولة ألعباسية أ 

يوبية  ألدولة أل 
 صفحة(   49)

لى   يوبية أ 
من  ألدولة أل 

سالم في شبه  تاريخ أل 
 ألقارة ألهندية

 صفحة(  53)

سالم   من تاريخ أل 
في شبه ألقارة  
خر  لى أ  ألهندية أ 

 ألك تاب
 صفحة(   41)

ألتكرأر 
 ألمتحانو



 

 

 دليل الجامعة 

 اخلطة الشهرية

 اإلسالمية الدراساتمن قسم البكالوريا في  الخامسةمن السنة  الثاني لفصل الدراس يل
 مايو أبريل  مارس فبراير  يناير  ديسمبر  الكتاب  املادة

صول  أ
 الفقه:

جمع  
 الجوامع

لى  من مسالك ألعلة أ 
 ألقوأدح

 صفحة(  32)

لى ومنها   من ألقوأدح أ 
 ألضابطأختالف 

 صفحة(  35)

من ومنها أختالف 
لى مسئلة  ألضابط أ 
سناد   يرجح بعلو أل 

 صفحة(  34)

من مسئلة يرجح بعلو 
سناد مسئلة أختلف في   أل 
صول ألدين 

 
 ألتقليد في أ

 صفحة(  38)

من مسئلة أختلف في  
صول ألدين  

 
ألتقليد في أ

خر ألك تاب 
 
لى أ  أ 
 صفحة(  38

 ألتكرأر وألمتحان 

 الفقه:

 محلي  
باب في محرمات  من 

حرأم لى ك تاب   أل  أ 
 ألبيع 

 صفحة( 20)

لى  من ك تا ب ألبيع أ 
من   باب فيما نهي عنه

 ألبيوع 
 صفحة(  24)

من باب فيما نهي  
لى   عنه من ألبيوع أ 

فصل للمشتري 
 ألخيار 

 صفحة(  22)

من فصل للمشتري ألخيار  
صول  

 
لى باب بيع أل أ 
 وألثمار

 صفحة(  27)

صول  
 
من باب بيع أل
لى  فصل وألثمار أ 

قرأض مندوب   أل 
 صفحة( 32)

 ألتكرأر وألمتحان 

 محلي  

قرأض  من  فصل أل 
 مندوب 

لى  ذأ أختلفا  أ  فصل أ 
 في ألرهن 

 صفحة(  24)

ذأ أختلفا  من  فصل أ 
لى  في ألرهن باب  أ 

 ألحجر 
 صفحة(  19)

 باب ألحجر من 
لى باب   ألحوألة أ 

 صفحة(  18)

لى  ألحوألةباب من  ك تاب  أ 
 ألوكالة 

 صفحة( 18)

 ك تاب ألوكالةمن 
خر ألجزء ألثاني

 
لى أ  أ 
 صفحة( 11)

 ألتكرأر وألمتحان 

تفسير   التفسير:
  البيضاوي 

من ومن ألناس من  
لى صم بكم   يقول أ 

 عمي
 صفحات(  9)

لى  من صم بكم عمي أ 
ن كنتم في ريب مما  وأ 

 نزلنا 
 صفحات(  8)

ن كنتم في   من وأ 
لى  ريب مما  نزلنا أ 

ن هللا ل يستحي  ي   أ 
 صفحات(  8)

لى   ن هللا ل يستحي  ي أ  من أ 
تجعل فيها من يفسد 

 
 قالوأ أ

 صفحات(  8)

تجعل فيها  
 
من قالوأ أ

لى يا بني   من يفسد أ 
سرأئيل أذكروأ  أ 

 صفحات(  9)

 ألتكرأر وألمتحان 

 بخاري  ال الحديث: 
لى صمن ك تاب أل الة أ 

باب رفع ألصوت في 
 ألمساجد

رفع ألصوت من باب 
لى باب  في ألمساجد أ 

 موأقيت ألصالة

من باب موأقيت 
لى باب  ألصالة أ 
فضل صالة 
 ألجماعة

من باب فضل صالة 
لى باب ألقرأءة   ألجماعة أ 

 في ألفجر 

من باب ألقرأءة في  
لى ك تاب ألجمعة  ألفجر أ 

 ألتكرأر وألمتحان 

 العقائد: 
شرح  

 العقائد 

لى قوله   من وألتكوين أ 
فعال وللعباد 
 
أ

 أختيارية
 صفحة(  18)

قوله وللعباد  من 
فعال أختيارية

 
لى  أ أ 

 وألحرأم رزق 
 صفحة(  14)

  وألحرأم رزق من 
لى قوله  وهللا ل  أ 

ن يشرك
 
 يغفر أ

 صفحة(  17)

ن من قوله 
 
وهللا ل يغفر أ

لى قوله  يشرك وكرأمات  أ 
ولياء 

 
 أل

 صفحة(  33)

وكرأمات  من قوله 
ولياء

 
خر ألك تاب  أل

 
لى أ  أ 

 صفحة(  35)

 
 ألتكرأر وألمتحان 

علم  
 األخالق:

حياء إ
علوم  
 الدين 

  من ألثالث ألفصلمن 
لى ألباب   ألثاني ألباب أ 

 صفحة( 31ألسابع )

لى   ألسابع ألبابمن  أ 
 ألفصل ألحادي عشر 

 صفحة( 29)

  ألحادي ألفصلمن 
لى ألفصل عشر  أ 

ألسادس من ألباب  
ول من 

 
  ألك تابأل

   لتاسعأ
 صفحة( 31)

  من لسادسأ ألفصلمن 
ول ألباب

 
  ألك تاب من أل
لى ألفصل ألعاشر  ألتاسع  أ 
 صفحة( 39)

لى  عاشر أل ألفصل من أ 
 ألك تاب ألعاشر 

 صفحة(  24)
 ألتكرأر وألمتحان 

األنوار  
 القدسية  

ولياء“من 
 
حياء هللا أ

 
  أ

خر    ”قبورهم في
 
لى أ أ 
ول 

 
 ألجزء أل

 صفحة(  40)

 ألتكرأر وألمتحان     

  حسن   مال  املنطق: 
لى   ول ألك تاب أ 

 
من أ

 قوله ول يتصور 
من قوله ول يتصور  

لى ول يتغير   أ 
لى وألحق   من ول يتغير أ 
جل ألبديهيات 

 
نه من أ

 
 أ

جل 
 
نه من أ

 
من وألحق أ
لى ألبديهيات  وليس  أ 

 ألكل من كل 
 وألمتحان ألتكرأر 

 الهيئة:

في  مدخل 
علم  

 الفلك  

لى   من أول ألك تاب أ 
رض 

 
 مناطق أل

لى ألقسم ألرياضي  خر ألك تاب  أ 
 
لى أ  ألتكرأر وألمتحان    أ 

تشريح 
 األفالك   

   
 من 
 
لى  أ ول ألك تاب أ 

ول 
 
 ألفصل أل

لى   ول أ 
 
من ألفصل أل

 ألفصل ألثاني 
 ألتكرأر وألمتحان 



 

 

 دليل الجامعة 

 

 



 

  

 

 املقررات الدراسية
 ( MISc)  يف العلوم اإلسالمية املاجست ورة دل

 ( لسنتني)



 

 

 دليل الجامعة 
 
 

 
 

 (  األولى األول )السنة  الحصص للفصل توزيع 
 في كل يوم  سبع حصص للعلوم الدينية توجد                                               

 

 املجموع  الحصص في الشهر  األسبوع الحصص في  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  التفسير

السبت واالثنين ) 3 علوم القرآن

 (واألربعاء 

 60 ( في كل شهر) 12

 120 ( كل شهر)في  24 كل يوم() 6 الحديث )بخاري( 

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 )مسلم( الحديث

 120 ( كل شهرفي ) 24 كل يوم() 6 الفقه )محلي(

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الفقه )تحفة(

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 القواعد الفقهية 

األحد والثالثاء  ) 3 امليقات

 (والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 840مجموع الحصص       : 
 

 
 

  

علوم   التفسير  األشهر

 القرآن

القواعد   الفقه  الفقه  الحديث  الحديث 

 الفقهية

 امليقات 

 حصة 12 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 24 يونيو 
حصة 24 يوليو  حصة 12 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 

حصة 24 أغسطس   حصة 12 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 
حصة 24 سبتمبر   حصة 12 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 
حصة 24 أكتوبر   حصة 12 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 
 التكرار واالمتحان  نوفمبر 



 

 

 دليل الجامعة 

 (  األولى الثاني )السنة  الحصص للفصل توزيع 
 في كل يوم  حصص للعلوم الدينية  سبعتوجد                                          

 

 املجموع  الحصص في الشهر  األسبوع الحصص في  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  التفسير

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  الحديث )بخاري( 

السبت واالثنين )3 )أبو داود( الحديث

 (واألربعاء 

 60 ( كل شهر)في  12

األحد والثالثاء  ) 6 الحديث )الترمذي( 

 (والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الفقه )محلي(

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الفقه )تحفة(

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 أصول الفقه 

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  العقائد

 840مجموع الحصص       : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أصول   الفقه  الفقه  الحديث  الحديث  الحديث  التفسير  األشهر

 الفقه 

 العقائد 

 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 حصة 24 ديسمبر 
حصة 24 يناير   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 

حصة 24 فبراير   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 مارس  حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 إبريل   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
 التكرار واالمتحان  مايو



 

 

 دليل الجامعة 
 

 في العلوم اإلسالمية اجستر امل

 السنة األولى

 الفصل الدراس ي األول 

 ( وسورة يسوسورة املؤمنون  تفسير النسفي )سورة آل عمران التفسير  .1

 تحلي اإلنسان بعلم القرآن علوم القرآن   .2

3.  
 الحديث

 من كتاب الجمعة إلى كتاب املناسك( )  صحيح البخاري 

 من املقدمة إلى كتاب اإليمان ومن كتاب اآلداب إلى كتاب البر والصلة() صحيح مسلم  .4

5.  
 الفقه: 

 صفحة  180من كتاب اإلقرار إلى كتاب الوديعة [ ]الجزء الثالثمحلي 

6.  
املنهاج بشرح  املحتاج  الحاجة()   تحفة  قاض ي  آداب  في  إلى فصل  الكتاب  أول    175  من 

 صفحة

 )من األول إلى الكتاب الثالث(   جالل الدين السيوطيلإلمام  األشباه والنظائر  القواعد الفقهية  .7

 رسالة املارديني ورسالة الحساب امليقات   .8

 الفصل الدراس ي الثاني 

 الرازي )سورة الكهف( تفسير  التفسير:  .1

2.  

 الحديث: 

 من كتاب املناسك إلى كتاب السلم()  صحيح البخاري 

 من كتاب القضاء إلى كتاب األدب() سنن أبي داود  .3

 من أول الكتاب إلى أبواب الزكاة() الجامع للترمذي  .4

5.  
 الفقه: 

 صفحة 184)من كتاب الوديعة إلى آخر الجزء الثالث(  [ ]الجزء الثالثمحلي 

6.  
املنهاج بشرح  املحتاج  الحاجة)من    تحفة  قاض ي  آداب  في  التيمم(  فصل  باب    190  إلى 

 صفحة

 صفحة  58املستصفي )من القطب الرابع إلى آخر الكتاب(   أصول الفقه:   .7

اقف الجزء الثامن املوقف الخامس )اإللهيات( العقائد:   .8  شرح املو



 

 

 دليل الجامعة 

 الفصل الدراس ي األول من السنة األولى

 في العلوم اإلسالمية  اجستر من قسم امل
 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو الكتاب  املادة

تفسير   التفسير
 النسفي  

ل عمرآن من  سورة آ 
لى تفسير ول   ول آ 

آلأ
ل لمن تبع   تؤمنوآ آ 

ية   71دينكم آل 

ول تؤمنوآ   من  تفسير
ل لمن تبع دينكم  آ 

ية  لى تفسير   71آل  آ 
لي مغفرة   وسارعوآ آ 

ية   121آل 

من تفسير وسارعوآ 
ية  لي مغفرة آل    121آ 

خر آلسورة  لى آ   آ 
 سورة يس سورة آلمؤمنون

آلتكرآر 
 وآلمتحان

علوم  
 القرآن

تحلي  
اإلنسان 

بعلم 
 القرآن 

لى   ن آ 
من علوم آلقرآ 

ن   نزول آلقرآ 

لى  من نزول  ن آ 
آلقرآ 

آلعلوم آلمستنبطة من 
ن   آلقرآ 

من آلعلوم 
آلمستنبطة من 

ن حرف  آلقرآ  لى آلأ آ 
 آلسبعة 

حرف آلسبعة  من آلأ
لى آلتزآم آلرسم   آ 

 آلعثماني

من آلتزآم آلرسم 
خر  لى آ  آلعثماني آ 

 آلك تاب

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الحديث

صحيح 
 البخاري 

لى   من ك تاب آلجمعة آ 
بوآب آلستسقاء  آأ

 صفحة(  16)

بوآب آلستسقاء 
من  آأ

لى باب قيام آلنبي   آ 
 صلعم في رمضان

 صفحة(  18)

من  باب قيام آلنبي  
صلعم في رمضان 
لى باب ما يكره من   آ 
 آلنياحة على آلميت 

 صفحة(  18)

من  باب ما يكره من  
آلنياحة على آلميت  
لى باب آلرياء في   آ 

 آلصدقة
 صفحة(  17)

من  باب آلرياء في  
لى ك تاب  آلصدقة آ 

 لمناسكآ
 صفحة(  16)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

صحيح 
 مسلم 

لى ك تاب   من آلمقدمة آ 
يمان ومن ك تاب   آل 
لى باب منع   دآب آ  آل 
آلمخنث من آلدخول  
جانب   على آلنساء آلأ

منع آلمخنث    باب من 
من آلدخول على 

لى   جانب آ  آلنساء آلأ
 ك تاب آلفضائل 

 

ك تاب آلفضائل   من 
لى ك تاب فضائل   آ 

 آلصحابة

ك تاب فضائل   من 
لى باب من   آلصحابة آ 
فضائل جرير بن عبد  

 هللا

باب من فضائل   من 
لى   جرير بن عبد هللا آ 
 ك تاب آلبر وآلصلة

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الفقه: 

محلي  
]الجزء 
 [ الثالث

ول آلجزء آلثالث  من آأ
   لى ك تاب آلشفعة آ  

42 صفحة( 41)  

لى ك تاب آلشفعةمن   آ 
يجب على   فصل

78آلمكري   

يجب على من فصل 
لى آلمكري  ك تاب  آ 

115آللقطة   

لى من  ك تاب آللقطة آ 
ب يرث   142فصل آلأ  

ب يرث  من  فصل آلأ
لى ك تاب آلوديعة   آ 

180 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

تحفة 
املحتاج 
بشرح  
    املنهاج

لى  ول آلك تاب آ  من آأ
صحابنا  ك ثر آأ  وقد آأ

 48صفحة(  34)

صحابنا   ك ثر آأ من   وقد آأ
لى ك تاب آلطهارة   آ 

 84صفحة(  36)

من   ك تاب آلطهارة  
لى وآلقلتان   آ 

 126صفحة(  42)

لى باب   من   وآلقلتان  آ 
سباب آلحدث   آأ

 157صفحة(    31)

سباب   من   باب آأ
لى فصل في   آلحدث آ 

دآب قاضي   آلحاجةآ 
 191صفحة(  34)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

القواعد  
 الفقهية 

األشباه 
 والنظائر

ول  من لى آلأ   آ 
  في آلخامس آلمبحث

 آلنية  محل

  آلخامس آلمبحث من
لى آلنية محل في   آ 

صل قاعدة  في آلأ
بضاع  آلتحريم  آلأ

صل قاعدة من  في آلأ
بضاع   آلتحريم آلأ
 تعارض  في فصل
 آلشرع مع آلعرف

  تعارض  في فصل من
 آلشرع مع آلعرف
 آلحر آلسابعة آلقاعدة

 آليد  تحت يدخل ل

  آلسابعة آلقاعدة من
  تحت  يدخل ل آلحر
لى آليد  آلك تاب آ 

 آلثالث

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 امليقات 

رسالة 
املارديني  
ورسالة 
 الحساب

رسالة آلمارديني من 
لى   ول آلك تاب آ  آأ
 آلباب آلرآبع

لى   من  آلباب آلرآبع آ 
 آلباب آلرآبع عشر

من آلباب آلرآبع  
خر   لى آ  عشر آ 

 آلك تاب
 

لى  رسالة آلحساب آ 
 آلباب آلثاني

لى   من  آلباب آلثاني آ 
خر آلك تاب   آ 

آلتكرآر 
 وآلمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 الفصل الدراس ي الثاني من السنة األولى

 في العلوم اإلسالمية  اجستر من قسم امل

 مايو أبريل مارس فبراير  يناير ديسمبر  الكتاب  املادة

تفسير   التفسير:
 الرازي  

ول  سورة من آأ
لى  آلكهف لة  آ 

أ
آلمسا

آلسابعة في آلفرق  
بين آلكرآمات  

   86وآلستدرآج 

لة  من 
أ
آلمسا

لى تفسير   آلسابعة آ 
ليك   وحي آ 

وآتل ما آأ
105 

تفسير وآتل  من 
لى  ليك آ  وحي آ 

ما آأ
ذ قلنا  تفسير وآ 
للملئكة آسجدوآ  

124 

ذ من  قلنا  تفسير وآ 
لى   للملئكة آسجدوآ آ 

تيا   ذآ آأ فانطلقا حتى آ 
هل قرية    143آأ

ذآ من  فانطلقا حتى آ 
هل قرية  تيا آأ خر آأ لى آ  آ 
 161آلسورة 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الحديث: 

صحيح 
 البخاري 

من ك تاب آلمناسك  
لى باب ما جاء بين   آ 

 آلصفا وآلمروة 
 صفحة(  18)

لى باب ما جاء   من آ 
 بين آلصفا وآلمروة 

لى باب  ما يفعل في  آ 
 آلعمرة

 صفحة(  18)

من باب ما يفعل  
لى   في آلعمرة آ 
باب آلصوم في  

 آلسفر 
 صفحة(  19)

من باب آلصوم في  
نظر   لى باب من آأ آلسفر آ 

 معسرآ
 صفحة(  19)

نظر   من باب من آأ
لى ك تاب   معسرآ آ 

 آلسلم 
 صفحة(  19)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

أبي  سنن 
 داود

ول ك تاب   من آأ
لى ك تاب  آلقضاء آ 

 آلطب 

لى من  ك تاب آلطب آ 
 ك تاب آلترجل 

من ك تاب آلترجل  
لى ك تاب آلحدود   آ 

لى ك تاب آلحدود   من آ 
لى ك تاب آلسنة   آ 

لى  من ك تاب آلسنة آ 
دب   ك تاب آلأ

آلتكرآر 
 وآلمتحان

الجامع  
 للترمذي

لى  ول آلك تاب آ  من آأ
باب ما جاء في  

 آلغسل من آلجنابة 

ما جاء في   من  باب
آلغسل من آلجنابة  
لى باب ما جاء في   آ 
فضل آلصلوآت  

 آلخمس

من  باب ما جاء  
في فضل 

آلصلوآت آلخمس  
لى باب ما جاء   آ 
 في سترة آلمصلي 

من  باب ما جاء في 
بوآب  لى آأ سترة آلمصلي آ 

 آلوتر

لى   بوآب آلوتر آ  من  آأ
بوآب آلزكاة  آأ

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الفقه: 

محلي  
]الجزء 
 [ الثالث

ك تاب آلوديعة  من 
لى فصل ل تزوج  آ 

ةنفسها   221آمرآأ

فصل ل تزوج  من 
ةنفسها  لى باب آمرآأ آ 
 261آلخيار 

ر  باب آلخيا من 
لى ك تاب آلقسم   آ 

 299وآلنشوز 

ك تاب آلقسم من 
لى وآلنشوز  في فصل آ 

 336تعدد آلطالق  

في تعدد  فصل 
خر آلطالق  لى آ  آ 

 364 آلجزء آلثالث

آلتكرآر 
 وآلمتحان

تحفة 
املحتاج 
بشرح  
 املنهاج 

دآب   من فصل في آ 
لى   قاضي آلحاجة آ 
 ومن دآم حدثه 

 233صفحة(  42)

من ومن دآم حدثه  
خذ آلشاك 

أ
لى ويا آ 

 باليقين
 275صفحة(  42)

خذ آلشاك 
أ
من ويا

لى باب   باليقين آ 
 آلغسل

صفحة(   29)
304 

لى باب   من باب آلغسل آ 
 آلنجاسة

 338صفحة(  34)

 آلنجاسة من باب 
لى باب آلتيمم   آ 
 380صفحة(  42)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

أصول 
 الفقه: 

  ىاملستصف

من آلقطب آلرآبع 
 في حكم آلمستثتر
لى آلشبهة آلثالثة   آ 

 صفحة(   20)

من آلشبهة آلثالثة 
لى  مسئلة آلعامي آ 

يجب عليه 
 آلستفتاء

 صفحة(   19)

من مسئلة 
آلعامي يجب  
عليه آلستفتاء 

خر  لى آ   آلك تاب آ 
 صفحة(   19)

  
آلتكرآر 
 وآلمتحان

شرح   العقائد: 
 املواقف  

آلجزء آلثامن  
آلموقف آلخامس  
لى  لهيات آ  في آل 
آلمرصد آلرآبع في 

 44آلصفات 

آلمرصد آلرآبع  من 
لى  في آلصفات  آ 

آلمقصد آلسادس 
87 

آلمقصد  من 
آلسادس آلمسلك 

 134آلثاني 

آلمسلك آلثاني من 
 173آلمقصد آلرآبع 

آلمقصد آلرآبع  من 
آلموقف آلسادس في  

 217آلسمعيات 
 

آلتكرآر 
 وآلمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 األول )السنة الثانية ( الحصص للفصل توزيع 
 في كل يوم  حصص للعلوم الدينية  سبعتوجد                                       

 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  التفسير

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  الحديث )بخاري( 

السبت واالثنين )3 )نسائي(  الحديث

 (واألربعاء 

 60 ( كل شهر)في  12

األحد والثالثاء  ) 3 الحديث )ابن ماجه( 

 (والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 الفقه )محلي(

 120 ( في كل شهر) 24 يوم(كل ) 6 الفقه )تحفة(

 72 ( يونيو,يوليو,أغسطس) 24 (كل يوم) 6 البالغة

 48 (سبتمبر,أكتوبر) 24 (كل يوم) 6  العروض

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 علم األخالق

 840مجموع الحصص       : 

 
 
 

 

 

 

علم   العروض  البالغة  الفقه  الفقه  الحديث  الحديث  الحديث  التفسير  األشهر

 األخالق

 حصة 24  حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 حصة 24 يونيو 
حصة 24 يوليو  حصة 24  حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 

حصة 24 أغسطس   حصة 24  حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 سبتمبر   حصة 24 ةحص 24  حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 أكتوبر   حصة 24 ةحص 24  حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
  التكرار واالمتحان  نوفمبر 



 

 

 دليل الجامعة 

 الثاني )السنة الثانية ( الحصص للفصل توزيع 
 في كل يوم  حصص للعلوم الدينية  سبعتوجد                                    

 

 املجموع  الحصص في الشهر  الحصص في األسبوع  املواد

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  التفسير

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6  الحديث )بخاري( 

السبت واالثنين  ) )موطأ( الحديث

 (واألربعاء 

 60 ( كل شهر)في  12

األحد والثالثاء  ) 3 الحديث )شمائل(

 (والخميس

 60 ( في كل شهر) 12

 120 ( في كل شهر) 24 يوم(كل ) 6 الفقه )محلي(

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6 الفقه )تحفة(

 120 )في كل شهر(  24 كل يوم() 6 املنطق

 120 ( في كل شهر) 24 كل يوم() 6 العقائد

 840مجموع الحصص       : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العقائد  املنطق  الفقه  الفقه  الحديث  الحديث  الحديث  التفسير  األشهر

 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 حصة 24 ديسمبر 
حصة 24 يناير   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 

حصة 24 فبراير   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 مارس  حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
حصة 24 إبريل   حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 24 حصة 12 حصة 12 حصة 24 
 التكرار واالمتحان  مايو



 

 

 دليل الجامعة 

 الثانية السنة 

 الفصل الدراس ي األول 

اقعة  تفسير ابن عجيبة )سورة الحجرات التفسير:  .1  ( وسورة امللك وسورة الو

2.  

 الحديث

 من كتاب السلم إلى كتاب الوصايا( )  صحيح البخاري 

 من كتاب النكاح إلى كتاب آداب القضاة()  النسائيسنن   .3

 من أبواب األضاحي إلى آخر الكتاب() سنن ابن ماجه  .4

5.  

 الفقه: 

 صفحة   185من كتاب الرجعة إلى كتاب قطع السرقة( [ ]الجزء الرابعمحلي 

 آخر الجزء األول  إلى التيمممن باب  تحفة املحتاج بشرح املنهاج   .6

 املطول )إلى أحوال املسند إليه( :البالغة  .7

8.  
العروض 
 :والقوافي

 متن الكافي في علمي العروض والقوافي 

 رحمه للا مع شرح الشرقاوي الحكم العطائية  علم األخالق:   .9

 الفصل الدراس ي الثاني 

 تفسير أبي السعود )جزء عم(  التفسير:    .1

2.  

 :الحديث

 األنبياء( من كتاب الوصايا إلى كتاب صحيح البخاري )

3.  
لى  آلصالة  وقوت  ك تاب  من)املوطأ   ضاحي  \  آلصالة  تابك   آ  لى ك تاب آلأ لى ك تاب آلنكاح   \من ك تاب آلجهاد آ  من ك تاب آلفرآئض آ 

لى ك تاب آلعقول  \ خر آلك تاب(   \من ك تاب آلحدود آ  لى آ   من ك تاب آلجامع آ 

 شمائل الترمذي   .4

5.  
 الفقه: 

 صفحة 190السرقة إلى آخر الجزء الرابع(  )من كتاب قطع [ ]الجزء الرابعمحلي 

6.  
تحفة املحتاج بشرح املنهاج )من كتاب النكاح إلى فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه ومن  

 صفحة  200كتاب الطالق إلى فصل في تعليق الطالق باألزمنة ونحوها( 

إلى  ( ، قاض ي مباركsyllogism)     املنطق الحديث : املنطق  .7 األول  اعتقادا لنسبة()من  كان   49قوله فان 
 صفحة

 في رد الدهرية والصهاينة كتاب  العقائد:   .8



 

 

 دليل الجامعة 

 ثانيةصل الدراس ي األول من السنة الالف

 في العلوم اإلسالمية  اجسترامل من قسم 
 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر أغسطس يوليو يونيو الكتاب  املادة

ابن  التفسير: تفسير 
 عجيبة  

ول سورة  من آأ
يها   لى يا آأ آلحجرآت آ 
منوآ ل يسخر   آلذين آ 

 قوم من قوم 

منوآ   من  يها آلذين آ  يا آأ
  ل يسخر قوم من قوم

خر آلسورة  لى آ   آ 
آلتكرآر  سورة آلملك  سورة آلوآقعة  سورة آلوآقعة 

 وآلمتحان

 الحديث

صحيح 
 البخاري 

 من ك تاب آلسلم
رض  لى باب كرآء آلأ آ 
 بالذهب وآلفضة

 صفحة(  17)

رض  من  باب كرآء آلأ
لى  بالذهب وآلفضة آ 
ذآ خاصم فجر    باب آ 

 صفحة(  17)

ذآ خاصم  من باب آ 
لى ك تاب آلهبة  فجر آ 

 صفحة(  17)

لى   من  ك تاب آلهبة آ 
باب بلوغ آلصبيان  

 وشهادتهم
 صفحة(  17)

من  باب بلوغ  
آلصبيان وشهادتهم 
لى ك تاب آلوصايا  آ 

 صفحة(  16)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

سنن  
 النسائي

 ك تاب آلنكاح من 
لى باب آلشغار  آ 

 صفحة(  16)

لى   من باب آلشغار آ 
باب آلتوقيت في  

 آلخيار 
 صفحة(  16)

من  باب آلتوقيت  
لى  ك تاب   في آلخيار آ 

 آلخيل
 صفحة(  17)

يمان   من ك تاب آل 
لى باب خاتم   وشرآئعه آ 

 آلذهب
 صفحة(  15)

باب خاتم    من  
ك تاب   لى  آ  آلذهب 

دآب آلقضاة  آ 
 صفحة(  15)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

ابن  سنن 
 ماجه 

ضاحي   بوآب آلأ من آأ
شربة بوآب آلأ لى آأ  آ 

شربة  بوآب آلأ  من آأ
دب بوآب آلأ لى آأ  آ 

لى  دب آ  بوآب آلأ من  آأ
بوآب آلفتن  آأ

لى  بوآب آلفتن آ  من  آأ
بوآب آلزهد   آأ

لى   بوآب آلزهد آ  من آأ
خر آلك تاب   آ 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الفقه: 

محلي  
]الجزء 
 [  الرابع

ول آلجزء آلرآبع    من آأ
لى ك تاب آلعدد   39آ 

لى ك تاب آلعدد من  آ 
نها تجب   فصل آلجديد آأ

77 

فصل آلجديد  من 
لى باب   نها تجب آ  آأ

 116كيفية آلقصاص 

باب كيفية  من 
لى فصل دية  آلقصاص آ 

 
أ
 154آلخطا

 من 
أ
فصل دية آلخطا
لى ك تاب قطع  آ 

 185آلسرقة 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

تحفة 
املحتاج 
بشرح  
 املنهاج 

لى   من باب آلتيمم آ 
 ويجب قرنها بالنقل 

 422صفحة(  42)

من  ويجب قرنها  
لى  بالنقل آ 

وآلستحاضة حدث 
 دآئم

 461صفحة(  39)

من  وآلستحاضة 
لى    حدث دآئم آ 
قلت يكره تسمية 

 آلمغرب
 504صفحة(  43)

من قلت يكره تسمية 
 آلمغرب

لى  وتندب لجماعة آ 
 آلنساء

 591صفحة(  43)

من  وتندب لجماعة 
 آلنساء

خر آلجزء  لى آ  لى  آ  آ 
ول  آلأ

 591صفجة(  44)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 املطول  :البالغة
لى  ول آلك تاب آ  من آأ
 وآلفصاحة في آلمفرد

(39 ) 

من وآلفصاحة في 
ول   لى آلباب آلأ آلمفرد آ 
سناد آلخبري  حوآل آل 

 آأ
(73 ) 

ول من آلباب  آلأ
سناد  حوآل آل 

آأ
لى آلباب  آلخبري آ 

حوآل آلمسند  آلثاني آأ
ليه )  ( 112آ 

  
آلتكرآر 
 وآلمتحان

العروض 
 :والقوافي

لى     متن الكافي  ول آلك تاب آ  من آأ
 آلبحر آلعاشر

من آلبحر آلعاشر  
خر آلك تاب  لى آ   آ 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

علم 
 األخالق: 

الحكم 
 العطائية 

من أول الكتاب إلى  
الحكمة السادسة 

 والخمسين 

من الحكمة  
السادسة  

والخمسين إلى  
الحكمة التاسعة 

 عشر بعد املائة 

من الحكمة  
التاسعة عشر 
بعد املائة إلى  

الحكمة الثمانين  
 بعد املائة

من الحكمة الثمانين 
بعد املائة إلى  

الحكمة الثانية  
والثالثين بعد 

 املائتين 

من الحكمة  
الثانية والثالثين 

ائتين إلى  بعد امل
 آخر الكتاب 

آلتكرآر 
 وآلمتحان



 

 

 دليل الجامعة 

 ثانية الفصل الدراس ي الثاني من السنة ال

 في العلوم اإلسالمية  اجستراملمن قسم 

 مايو أبريل مارس فبراير  يناير ديسمبر  الكتاب  املادة

أبي   التفسير:   تفسير 
 السعود  

لى   آ 
أ
من سورة آلنبا
 ( 29سورة عبس )

لى  من سورة عبس آ 
 ( 58آلبروج )سورة 

من سورة آلبروج 
لى سورة آلبلد  آ 

(82 ) 

لى  من سورة آلبلد آ 
 ( 109سورة آلزلزلة )

لى   من سورة آلزلزلة آ 
ن ) خر آلقرآأ  ( 136آ 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 :الحديث

صحيح 
 البخاري 

من ك تاب آلوصايا  
لى باب سفر  آ 

ثنين  آل 
 صفحة(  17)

من باب سفر  
لى باب   ثنين آ  آل 
آستئذآن آلرجل  

مام  آل 
 صفحة(  17)

من باب آستئذآن  
مام  آلرجل آل 

لي باب ل هجرة   آ 
 بعد آلفتح 

 صفحة(  17)

لي باب ل هجرة   من آ 
لى باب   بعد آلفتح آ 
 فضل آلوفاء بالعهد 

 صفحة(  17)

من باب فضل آلوفاء  
لى ك تاب   بالعهد آ 

نبياء   آلأ
 صفحة(  18)

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 املوطأ 
من ك تاب وقوت  

لى  متاب  آلصالة آ 
 آلصالة

من ك تاب آلجهاد  
ضاحي   لى ك تاب آلأ آ 

ومن ك تاب  
لى ك تاب   آلفرآئض آ 

 آلنكاح 

من ك تاب آلحدود  
لى ك تاب آلعقول و  آ 
من ك تاب آلجامع  
لى باب آلمالبس   آ 

لى   من باب آلمالبس آ 
 باب آلسالم

من باب باب آلسالم  
خر آلك تاب  لى آ   آ 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

شمائل 
 الترمذي

ول  آلك تاب من آأ
لى باب ما جاء في   آ 
نعل رسول هللا  

 صلعم
45 

من باب ما جاء في  
نعل رسول هللا  

لى باب ما   صلعم  آ 
جاء في صفة 

وضوء رسول هللا 
 96صلعم 

لى باب ما جاء   من آ 
في صفة وضوء 
رسول هللا صلعم 
لى باب ما جاء في   آ 
عيادة رسول هللا 

 142صلعم 

من باب ما جاء في  
عيادة رسول هللا صلعم  

اب ما جاء في خلق  ب
 رسول هللا صلعم 

182 

من باب ما جاء في  
خلق رسول هللا 
خر   لى آ  صلعم آ 

 آلك تاب
218 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 الفقه: 

]الجزء  محلي 
 [  الرابع

ك تاب قطع  من 
لى فصل   آلسرقة آ 
يصح من كل مسلم 

225 

فصل يصح من  من 
لى  كل مسلم آ 
ك تاب آلمسابقة 

 264وآلمناضلة 

آلمسابقة ك تاب من 
لى   وآلمناضلة آ 
دآب   فصل في آ 

 300آلقضاء 

دآب  من  فصل في آ 
لى ك تاب  آلقضاء آ 
 334آلدعوى وآلبينات 

ك تاب آلدعوى  من 
خر  لى آ  وآلبينات آ 

 375آلك تاب 

آلتكرآر 
 وآلمتحان

تحفة 
 املحتاج 

من ك تاب آلنكاح  
ركان  لى فصل في آأ آ 
 آلنكاح وتوآبعها

ركان   من فصل في آأ
وتوآبعها  آلنكاح 

لى فصل في موآنع   آ 
 آلنكاح 

من فصل في موآنع  
لى باب ما   آلنكاح آ 
 يحرم من آلنكاح 

من باب ما يحرم من  
لى فصل في  آلنكاح آ 
نكاح من فيها رق ومن  
لى  ك تاب آلطالق آ 
فصل في بيان محل  

 آلطالق

فصل في بيان  من 
لى   محل آلطالق آ 
فصل في تعليق  
زمنة  آلطالق بالأ

آلتكرآر 
 وآلمتحان

 : املنطق

املنطق  
     الحديث

(syllogism) 
آلتكرآر      

 وآلمتحان

لى قوله ل      قاض ي مبارك  ول آ 
من آلأ

 يتغير 
من قوله ل يتغير فان  
  كان آعتقادآ لنسبة 

      كتاب جديد  العقائد: 
آلتكرآر 
 وآلمتحان

 


