
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة حاضر العالم اإلسالمي

  ٣٣٠٦   HADTرقم 
  

  :المقدمة 
  . خصائص المجتمع اإلسالمي وخصائص المجتمع الجاهلي  -
  . واقع العالم اإلسالمي قبيل الحروب الصليبية  -
  : الحروب الصليبية  -

I-  أسبابها ودوافعها.  
II-  جهاد المسلمين ضد الصليبيين – أهدافها .  

  .فشل الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها وتغيير خطة الغزو الفكري   -
  . الغزو الفكري  -

I-  الفرق بينه وبين العسكري –معناه .  
II-  أهدافه .  

III-  وسائله .  
  . وسائله – أهدافه –معناه : التبشير  -١
  . مدارسه – وسائله – أهدافه – دوافعه –معناه :  االستشراق  -٢
  .لعالقة بين التبشير واالستشراق واالستعمار  ا–ميزان البحث لدى المستشرقين  -
  : الموضوعات التي ركز عليها المستشرقون  -

  .القرآن الكريم  -١
  ) . تدوين الحديث– مصادر الحديث –شخصية الرسول ( السنة النبوية  -٢
  . اللغة العربية ومحاور الهجوم عليها  -٣
  . التاريخ اإلسالمي  -٤
  . الفقه اإلسالمي  -٥
  . والشبهات التي أثاروها حول حقوقها في اإلسالم  مكانة المرأة المسلمة -٦

  . خطته – وسائله – أهدافه –معناه : التغريب  -٣
  . البعث – النصيرية – الماسونية – البابية والبهائية –القاديانية :  الحركات الهدامة  -٤
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  : المذاهب الفكرية المعاصرة  -٥
   العلمانية-ج    الشيوعية-ب    القومية والوطنية -أ
   الرأسمالية-هـ      مقراطية  الدي- د

  .قضايا إسالمية معاصرة  -٦
  . الحركات اإلسالمية ودورها في مجابهة وسائل الغزو الفكري ومذاهبه  -٧

I-  نحن والحضارة الغربية.  
II-  ميزات الحركات اإلسالمية ودورها في المجابهة .  

III-  تعريف ببعض الحركات اإلسالمية .  
IV-  اإلسالم ومستقبل البشرية .  

  .صالح الرقب .  د– حاضر العالم اإلسالمي والغزو الفكري : للمادة الكتاب الرئيسي
  -:مصادر ومراجع 

  .عبد الرحمن الميداني     الثالث     أجنحة المكر -١
  .محمد علي الضناوي      الطريق إلى حكم إسالمي-٢
  .علي جريشة . د     أساليب الغزو الفكري-٣
   .عبد اهللا عزام. د     اإلسالم ومستقبل البشرية-٤
  .سيد قطب        المستقبل لهذا الدين-٥
  .محمد قطب     مذاهب فكرية معاصرة -٦
  .صالح ذياب هندي    دراسات في الثقافة اإلسالمية-٧
  .علي جريشة . د   االتجاهات الفكرية المعاصرة-٨

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة دراسات في العقيدة 

   ٢٣٠٣   HADTرقم 
  

  :المقدمة 
  . معنى العقيدة لغة واصطالحاً -
   - الواقعية - الشمول - التوحيد -الربانية :  خصائص العقيدة اإلسالمية - الحاجة إليها -

  . الثبات -   التوازن 
  . آثار العقيدة في النفس والمجتمع -
  .يمان والنفاق  الفرق بين اإل- أركان اإليمان وأركان اإلسالم وبيان الفرق بينهما -

  :الموضوعات 
  :اإليمان باهللا تعالى : أوالً 

 معنى اإليمان باهللا تعالى ، وبيان ما يتضمنه من توحيده في ربوبيته وألوهيته وفي أسـمائه                 -
  .وصفاته ، العالقة بين أنواع التوحيد الثالثة 

  . التركيز على توحيد األلوهية ببيان األصلين اللذين يقوم عليهما -
  . اإلخالص في العبادة -١  
  . عبادته وفق ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله -٢  

  . نواقض هذا التوحيد - األسس التي يقوم عليها توحيد األسماء والصفات -
 دراسة سـورة اإلخـالص   - دراسة آية الكرسي وما تضمنته من توحيد األسماء والصفات      -

  .ودالالتها على التوحيد 
  : بالمالئكة اإليمان: ثانياً 

  . عدد المالئكة - صفات المالئكة الِخلقية - معنى اإليمان بالمالئكة -
  . كونهم عباد اهللا المكرمين الذين يفعلون ما يؤمرون - عالقتهم بالكون واإلنسان -
  . أثر اإليمان بالمالئكة في حياة اإلنسان -

  :اإليمان بالرسل : ثالثاً 
 الفرق بين الرسول وبقية     - حقيقة الرسالة وموضوعها     -سلين   معنى اإليمان باألنبياء والمر    -

  . الواجب علينا نحو الرسل عليهم السالم -الزعماء 
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  . خصائص رسالته عليه الصالة والسالم -  اإليمان برسالة محمد -
  . دالئل صدقه - معجزاته الحسية والمعنوية - الواجب نحوه عليه الصالة والسالم -

  : بالكتب اإليمان: رابعاً 
 تحريف األمم السابقة للكتب السماوية      - الكتب المذكورة في القرآن الكريم والواجب نحوها         -

  .ومظاهر هذا التحريف 
  . اإليمان بالقرآن تفصيالً -خصائصه وميزاته :  القرآن الكريم -

  :اإليمان باليوم اآلخر : خامساً 
  .ر هذا االهتمام  اهتمام القرآن الكريم به ومظاه- معناه إجماالً -
  . اإليمان بالبعث والرد على شبه المنكرين - أدلة اإليمان باليوم اآلخر -
  .عذاب القبر ونعيمه وأدلة ذلك :  مظاهر اليوم اآلخر -
  . عالمات الساعة الصغرى والكبرى -
  . الجنة والنار - الصراط - الحوض والميزان - الحساب والعذاب - الحشر - البعث -

  : اإليمان بقضاء اهللا وقدره :سادساً 
  . تعريف القضاء والقدر -
  . درجات اإليمان بالقدر - معنى اإليمان بالقدر -
  . احتجاج الكفار بالقدر والرد عليهم -
  . أثر عقيدة اإليمان بالقدر في حياة المسلم -
  . التوكل والتواكل - اإليمان بالقدر واألخذ باألسباب -

   :الوالء والبراء: سابعاً 
  . معنى الوالء والبراء لغة واصطالحاً -
  . مظاهر الوالء والبراء واألدلة عليها -
  . التقية واإلكراه وشروطهما وأنواعهما -
  . الوالء والبراء وصلتهما بالشهادتين -
  . بعض الصور التطبيقية للوالء والبراء في الماضي والحاضر -

  .نسيم ياسين / شرح أصول العقيدة للدكتور : المرجع الرئيسي 
  :مراجع المادة 

  محمد نعيم ياسين. د        أركانه ، حقيقته ، نواقضه:  اإليمان -١
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  أبواألعلى المودودي     اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر-٢
  محمد بن سعيد القحطاني           الوالء والبراء في اإلسالم -٣
  ميدانيعبدالرحمن ال             العقيدة اإلسالمية -٤

  
  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١(مفردات مادة التوحيد 

  ١٣٣٦ HADT Aرقم 
  

  :المقدمة 
  .معناه وموضوعه ومنزلته وأهميته :  التوحيد -
  . أصول الدين عند أهل السنة والجماعة وغيرهم -
لة واألشاعرة في هذا العلم ، علم الكالم بـين          تعريفه وموضوعه ، أثر المعتز    :  علم الكالم    -

  .أنصاره وخصومه وموقف أئمة السلف منه 
  . مصادر التلقي في العقيدة عند السلف والمتكلمين -
  . منهج السلف والخلف في تقرير العقيدة ، أشهر المصنفين في التوحيد ومؤلفاتهم -

  :الموضوعات 
  :وجود اهللا تعالى : أوالً 

  .هللا عند المتكلمين والسلف  أدلة وجود ا-
  . الظواهر الدالة على وجود اهللا تعالى -
  . الرد على شبه المالحدة منكري وجود اهللا كالقائلين بالصدفة والطبيعة والدهرية -

  :الوحدانية : ثانياً 
  .أنواعه باعتبار ما يجب على الموحد وباعتبار متعلقه :  أنواع التوحيد عند السلف -
  .بيان معنى الرب لغة واصطالحاً : بوبية  توحيد الر-١
معنى اإلله واأللوهية لغة واصطالحاً ، المراد بتوحيد األلوهية ، األصول           :  توحيد العبادة    -٢

التي يقوم عليها هذا التوحيـد ، أنواع العبـادة ، أصـل الشـرك في توحيـد األلوهية ،               
  .ذكر ما يناقضها وإعرابها ، و) ال إله إال اهللا(معنى كلمة التوحيد 

  .معناه والواجب فيه :  توحيد األسماء والصفات -٣
  . عالقة أنواع التوحيد بعضها ببعض -
    . المنهج القرآني في عرض أدلة وحدانية اهللا تعالى وبيان أئمة السلف لذلك -

  :دراسة المباحث التالية : ثالثاً 
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اهللا ، مذهب السلف في صفة الكـالم        مذاهب اإلسالميين في كالم     :  مبحث كالم اهللا تعالى      -١
والرد على نفاة تكلمه تعالى بكالم حقيقي هو صفة له ، ونفاة أنه تكلم بحـرف وصـوت                  
مسموع ، القائلون بأنه كالم نفسي قائم بذاته أو أنه عبارة عن كالم اهللا ، القـائلون بخلـق                

 اهللا لعـدم قولـه      القرآن والرد عليهم ، ومذهب السلف في ذلك ، محنة اإلمام أحمد رحمه            
  .بخلق القرآن ، أقوال الناس في مسمى الكالم والقول الصحيح في ذلك 

ثبوت رؤية اهللا تعالى في الدار اآلخرة وأدلة ذلك ، الرد على منكـري              :  مبحث رؤية اهللا     -٢
  .هذه الرؤية ، إمكان رؤية اهللا في الدنيا والرد على منكري ذلك 

  . لربه تعالى في الدنيا إنكارهم للجهة ، رؤية رسول اهللا      إثبات األشاعرة لرؤية اهللا و
  . دراسة نصية لبعض الموضوعات السابقة خاصة مبحث الكالم والرؤية :مالحظة 

  :المراجع والمصادر 
  .شرح العقيدة الطحاوية :  المرجع المقرر والرئيسي -
  ،البن تيمية ) قسم اإللهيات( مجموع الفتاوى -
  .رح سلم الوصول إلى علم األصول لحافظ أحمد الحكمي  معارج القبول ش-
  . لوامع األنوار البهية للسفاريني -
  . عقيدة أهل األثر صديق حسن خان -
  . اإلرشاد للجويني -
  . التمهيد واإلنصاف للباقالني -
  . منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة عثمان بن علي حسن -
  .سالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته رسالة دكتور صالح الرقب  مناهج اإل-
  . المواقف لإليجي -
  . تلبيس إبليس البن الجوزي -

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٢(مفردات مادة التوحيد 

  ٢٣٣٦ HADT Bرقم 
  

  :توحيد األسماء والصفات : أوالً 
ه ، آثار اإليمان به في حياة المسلم ، تفسير سورة اإلخـالص             معناه وبيان حقيقته وأدلت     

  .وآية الكرسي وبيان داللة القرآن الكريم على هذا التوحيد 
  :القواعد واألسس التي يقوم عليها هذا التوحيد * 
  . أسماء اهللا تعالى وصفاته  توقيفية -١
ن معنى التمثيل والتشبيه المنفي  تنزيه أسماء وصفات اهللا تعالى عن المماثلة والمشابهة ، بيا       -٢

  .عن اهللا تعالى 
  . أسماء اهللا تعالى كلها حسنى وصفاته كلها كمال -٣
 بيـان معنـى   - اإليمان بصفات اهللا تعالى دون تكييف أو تحريف أو تأويـل أو تعطيـل            -٤

  .التكييف والتعطيل والتحريف واإللحاد في أسماء اهللا تعالى 
سنى وإثبات حقائقها وداللتها علـى الـذات والـصفات بالمطابقـة          اإليمان بأسماء اهللا الح    -٥

  والتضمن وااللتزام 
  . أسماء اهللا تعالى ليست محصورة في عدد معين -  
  .إن هللا تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة :  حديث -  

  .عالقة الصفات بالذات اإللهية وأقوال السلف والخلف في ذلك : ثانياً 
  . تعالى غير ذاته أم عين ذاته  صفات اهللا-١
  . صفات اهللا تعالى قديمة أزلية أم محدثة -٢
  . صفات اهللا تعالى قائمة بذاته أم منفكة عنها -٣

  :نفاة الصفات ومناقشتهم فيما ذهبوا إليه : ثالثاً 
  . نفاة جميع الصفات -١
  . نفاة بعض الصفات-٢
  .لمائهم في ذلك  منهج السلف في إثبات الصفات وأقوال أئمتهم وع-٣
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  :موقف المتكلمين من نصوص الصفات ومناقشتهم في ذلك : رابعاً 

  . خبر اآلحاد وحجيته في العقائد -١
 معنـاه عنـد     -معناه لغة واصطالحاً كما جاء في القرآن والسنة وأقوال السلف           :  التأويل   -٢

  . آثار التأويل وجنايته على التوحيد -المتكلمين 
  .ه وحقيقته عند السلف والخلف معنا:  التفويض -٣
  . تقديم العقل على النقل عند المتكلمين وبيان خطورة هذا المسلك -٤

  :أقسام الصفات عند السلف والخلف : خامساً 
  . أقسام الصفات عند المتكلمين -١
  . أقسام الصفات عند السلف -٢
  . دراسة بعض الصفات الذاتية الخبرية والعقلية -٣
  .صفات الفعلية الخبرية والعقلية  دراسة بعض ال-٤
  . مسألة استواء اهللا تعالى وعلوه على عرشه -٥

  . دراسة نصية لمبحث االستواء والعلو من كتاب شرح العقيدة الطحاوية :مالحظة 
  :المراجع والمصادر 

  . المرجع المقرر والرئيسي شرح العقيدة الطحاوية -١
  :ويضاف إليها ) ١(توحيد  المراجع والمصادر المذكورة في مادة -٢

  . الرسالة التدمرية البن تيمية والعقيدة الواسطية له -  
  . اإلبانة في أصول الديانة ألبي الحسن األشعري -  
  . القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى محمد صالح العثيمين -  

  . شرح األصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمذاني -
  .ات للبيهقي  األسماء والصف-

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٣(مفردات مادة التوحيد 

  ٣٣٣٦ HADT Cرقم 
  

  :اإليمان بالمالئكة : أوالً 
  . عقيدة الناس قبل اإلسالم بالمالئكة ، معنى اإليمان بالمالئكة -
  .الحي البشر  حقيقة المالئكة وأصنافهم وأعدادهم ، والمفاضلة بين المالئكة وص-
  . مراتب وأصناف المالئكة ووظائفهم وعالقتهم بالكون واإلنسان -
  . كونهم عباد اهللا المكرمين ال يعصون اهللا ما أمرهم -
  . أثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلم -

  :اإليمان بالكتب : ثانياً 
  . معنى الكتاب لغة واصطالحاً ، حاجة الناس إلى كتب سماوية -
  .مان بعموم الكتب التي أنزلها اهللا تعالى على رسله عليهم السالم  اإلي-
  . الكتب التي ذكرها اهللا تعالى في القرآن الكريم -
  . األحكام التي اشتركت فيها الكتب السماوية -
  . تحريف اليهود للتوراة والنصارى لإلنجيل ودالئل هذا التحريف وأهم مظاهره -
  .لكتاب الموجودة بين أيدينا  موقف اإلسالم من كتب أهل ا-
  . خصائص القرآن الكريم ومزاياه -

  :اإليمان بالجن : ثالثاً 
  . عقيدة الناس في الجن -    . وجوب اإليمان بالجن -
  . تكليف الجن والبعثة إليهم -
  . حقيقتهم وأصل مادتهم وأنواعهم ، طعامهم ومساكنهم ، عالقتهم بالشيطان -
  . وعالقاتهم بهم وحكم االستعانة بهم  تأثير الجن في اإلنسان-
  .أصله ومادته والحكمة من خلق اهللا تعالى له :  الشيطان -

  :السمعيات : رابعاً 
  . معناها ومصدرها ، اإليمان بعالم الغيب واألدلة عليه -
  . مكانة الحياة الدنيا من اآلخرة ، واهتمام القرآن باليوم اآلخر -
  .هما واالختالف في مسماهما  حقيقة النفس والروح وماهيت-
  . الروح محدثة مخلوقة والخالف في موتها -
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  . تعلقات الروح بالبدن وأيهما خلق أوالً ، مستقر األرواح بعد الموت وتفاوت األرواح في البرزخ -
  . أشراط الساعة الصغرى والكبرى األرضية والكونية -
   . عذاب القبر ونعيمه وأدلة ذلك ، وسؤال منكر ونكير-
  . السؤال في القبر للروح والبدن معاً ، عذاب القبر نوعان -
  .أدلته السمعية والعقلية والرد على شبهات المنكرين له :  البعث -
  . الصعق والنفخ وأهوال يوم القيامة -
معناه وصفات أهل المحشر ، مكان المحشر ، عموم الحشر لإلنـس والجـن والطيـور      :  الحشر   -

  .والحيوانات 
  " .وإن منكم إال واردها: " الصراط ومعنى قوله تعالى -.    عرض والحساب والصحف  ال-
  .معناها وأنواعها العامة والخاصة :  الشفاعة -        . الحوض والميزان -
  .بيان مكانهما وهل هما مخلوقتان وفناؤهما وأقوال الناس في ذلك :  الجنة والنار -
  " .كعرض السموات واألرضوجنة عرضها : " معنى قوله تعالى -
  . اإلسراء والمعراج وكونهما بالروح والجسد ، تواتر أحاديث اإلسراء والمعراج وحكم منكر ذلك -
  . الكرسي والعرش -       . اللوح المحفوظ والقلم -

  شرح العقيدة الطحاوية : الكتاب الرئيسي والمقرر 
  :المراجع والمصادر 

  . البن تيمية )قسم اإللهيات( مجموع الفتاوى -
  . معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم األصول لحافظ أحمد الحكمي -
  . لوامع األنوار البهية للسفاريني -
  . عقيدة أهل األثر صديق حسن خان -
  . اإلرشاد للجويني -
  . التمهيد واإلنصاف للباقالني -
  . عثمان بن علي حسن  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة-
  . مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته رسالة دكتور صالح الرقب -
  . المواقف لإليجي -
  . تلبيس إبليس البن الجوزي -

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٤(مفردات مادة التوحيد 

  ٣٣٣٦ HADT Dرقم 
  

  :النبوات : أوالً 
  .ة والرسالة لغة واصطالحاً وبيان الفرق بينهما  معنى النبو-
 الحكمة من إرسال الرسل ، النبوة والرسالة اصطفاء واختيار وليست كـسباً كمـا تـزعم                 -

  .الفالسفة 
  . وجوب اإليمان باألنبياء إجماالً وتفصيالً -
  . الفروق بين النبوة وغيرها -
  .لرسل  األنبياء المذكورون في القرآن ، أولو العزم من ا-
  . الصفات الضرورية لألنبياء ، ووظيفة األنبياء والرسل -
 المفاضلة بين األنبياء ، تفضيل األنبياء على غيرهم من المالئكة واألولياء خالفاً لما تزعمه               -

  .الصوفية 
  . عصمة األنبياء ، الشبه الواردة في عصمتهم والرد عليها -
ينها وبين كـل مـن الكرامـة والخارقـة والـسحر       المعجزة وداللتها على النبوة ، الفرق ب  -

مع التركيز على خصائص     واالستدراج والكهانة معجزات كل من موسى وعيسى ومحمد         
  .المعجزة المحمدية ، والواجب علينا نحوه عليه الصالة والسالم 

 ثبوت الخلة والشفاعة للرسول عليه الصالة والسالم ، حكم التوسل واالستشفاع به وبغيـره               -
  .في الدنيا 

  . والرد على المنكرين ذلك  ختم النبوة لمحمد -
  .معناه لغة واصطالحاً ، إمكانه العقلي ووقوعه الفعلي ، كيفياته من الكتاب والسنة :  الوحي -

  :اإليمان بالقضاء والقدر : ثانياً 
  . معنى القضاء والقدر لغة واصطالحاً -
  . وجوب اإليمان بالقضاء والقدر -
  . قدرته تعالى ، درجات اإليمان بالقدر  عموم-
  . احتجاج الكفار بالقدر والرد عليهم -
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 الدعاء المشروع وآثاره وعالقته بالقضاء والقدر ، أرزاق الناس وآجالهم مقدرة وأسـبابها              -
  .مختلفة 

  . نفي العلة الغائية عن أفعال البشر -
  .المحبة واإلرادة والفرق بينهما  اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية والفرق بينهما ، -
  . ما شاء اهللا تعالى كان وما لم يشأ لم يكن -
  . أفعال العباد بين الجبر واالختيار وأقوال الناس في ذلك -
  . الحسن والقبح ، االستطاعة والتكليف ، الهدى واإلضالل -
  . آثار اإليمان بقضاء اهللا وقدره في حياة المسلم -

  :اإليمان : ثالثاً 
  . حقيقته ومعناه واختالف الناس في ذلك -
  . أقوال العلماء في مسمى اإلسالم ، الفرق بين اإليمان واإلسالم والعالقة بينهما -
 التقليد فيه ، إيمان من مات من أطفال الكفار ، وحكم من لم تبلغه               - االسـتثناء في اإليمان     -

  .دعوة اإلسالم 
  . اإليمان زيادته ونقصانه -
  :ض اإليمان ومبطالته نواق* 
  .معناه وأنواعه وأمثلة كل نوع :  الشرك -١
  .معناه وحقيقته وأنواعه وأمثلة كل نوع :  الكفر -٢
  .معناه وحقيقته وأنواعه وأمثلة كل نوع :  النفاق -٣
  . أسباب سقوط العقوبة عن أهل المعاصي -
  . وعالقتهما باإليمان معناهما وحقيقتهما ، صورهما وأمثلتهما ،:  الوالء والبراء -
  .برهم وفاجرهم وحكم إمامتهم والصالة خلفهم :  أهل القبلة -

  :اإلمامة : رابعاً 
  . تعريف اإلمامة ، شروط اإلمامة وبما تثبت وكيفية نصب اإلمام -
  . حقوق اإلمام وواجباته ، ومتى يجوز خلعه والخروج عليه -
  . مع بيان أفضل الصحابة بعد رسول اهللا   إثبات إمامة الخلفاء األربعة على الترتيب -
  . الصحابة وبيان فضلهم ومكانتهم ، واجبنا نحوهم ، حكم اإلسالم فيمن يسبهم ويقدح فيهم -

  .شرح العقيدة الطحاوية : المرجع الرئيسي المقرر 
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  :المراجع والمصادر 
  .شرح العقيدة الطحاوية :  المرجع المقرر والرئيسي -
  .البن تيمية ) قسم اإللهيات( مجموع الفتاوى -
  . معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم األصول لحافظ أحمد الحكمي -
  . لوامع األنوار البهية للسفاريني -
  . عقيدة أهل األثر صديق حسن خان -
  . اإلرشاد للجويني -
  . التمهيد واإلنصاف للباقالني -
  .السنة والجماعة عثمان بن علي حسن  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل -
  . مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته رسالة دكتور صالح الرقب -
  . المواقف لإليجي -
  . تلبيس إبليس البن الجوزي -
  . النبوات البن تيمية -
  . عصمة األنبياء فخر الدين الرازي -
  . العقيدة اإلسالمية عبدالرحمن الميداني -
  .إليمان البن تيمية ، منهاج السنة النبوية له أيضاً  ا-
  . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية -
  . غياث األمم في التياث الظلم للجويني -
  . ومثله للماوردي - األحكام السلطانية ألبي يعلى -

  واهللا ولي التوفيق
  

  
  
  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  حيمبسم اهللا الرحمن الر
  مفردات مادة التصوف واألخالق

  ١٢١٣   HADTرقم 
  

  :مقدمة 
  . بدء التصوف وظهوره – أصله واشتقافه –تعريف التصوف لغة واصطالحاً   

  . عالقة التصوف بالزهد –مصادر التصوف وتأثره بالفلسفات واألديان السابقة لإلسالم : أوالً 
  -: مدارس التصوف في التاريخ اإلسالمي :ثانياً 

  . أشهر أعالمه ورجاله –ميزاته ومالمحه ) : الزهد والتقشف(لتصوف العملي ا -١
 ابـن   –ابن عربـي    ( أشهر أعالمه ورجاله     – ميزاتـه ومالمحه    : التصوف الفلسفي    -٢

  ) . عبد الكريم الجيلي– أبو يزيد البسطامي – ابن سبعين –الفارض 
  :أهم المباحث الصوفية الفلسفية : ثالثاً 

 أبـو يزيـد   –الحـالج  :  أشهر الحلوليـة  – مصدرها غير اإلسالمي    :عقيدة الحلول    -١
  . موقف علماء السنة من الحلولية –البسطامي 

 – عالقتها بوحدة الشهود     – نشأتها وتطورها    – معناها   :عقيدة االتحاد ووحدة الوجود       -٢
  .مصادرها الفلسفية والدينية 

  :بعض أقوال وآراء الصوفية في عقيدة وحدة الوجود  -
 أقوال الجيلي - أقوال ابن سبعين   د    - أقوال ابن الفارض    ج       - أقوال ابن عربي   ب      - أ   
.  
  :العقائد الصوفية المترتبة على وحدة الوجود  -

I-  وحدة األديان.  
II-  إيمان إبليس وفرعون .  

  :المحاذير المترتبة على عقيدة وحدة الوجود  -
I-  إبطال حقيقة التوحيد.  

II-  إبطال عقيدة الوالء والبراء .  
 معنـى   –الكشف والـذوق والوجـد      :  وسائلها   –مفهومها وغايتها   : المعرفة الصوفية    -٣

  .معناه وأنواعه :  الفناء – آدابه وطريقة تحصيله –الكشف لغة واصطالحاً 
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 التوسل بذاته   –) الحقيقة المحمدية  (عقيدتهم في الرسول محمد     :  عقيدتهم في النبوة     -٤
  .ياء وكراماتهم وتفضيلهم على األنبياء  عقيدتهم في األول–وغيره من الناس 

  . عند الصوفية – الظاهر والباطن – الحقيقة والشريعة  -٥
  . الشيخ والمريد – النجباء – العرفاء – األوتاد – األقطاب –األبدال :  مراتب الصوفية  -٦
 بـدعهم فـي الخلـوة       –بدعهم في األذكار واألدعية     :  دراسة بعض البدع الصوفية      -٧

  .الطريقة الصوفية وتعذيب الجسد 
  :المصادر والمراجع 

  .إبراهيم هالل . د     التصوف اإلسالمي بين الدين والفلسفة -
  .طلعت غنام . د           أضواء على التصوف-
  .إحسان إلهي ظهير          التصوف المنشأ والمصادر-
  .عبد الرحمن الوكيل            هذه هي الصوفية-
  .يمة صابر طع. د           الصوفية منشأ ومسلكاً-
  .ابن تيمية              االستقامة-
  .ابن تيمية            مجموع الفتاوى-
  .ابن القيم            مدارج السالكين-
إعداد صالح الرقب   / رسالة دكتوراه      مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته-
.  

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  فرق في التاريخ اإلسالميمفردات مادة ال
  ٢٣١٥   HADTرقم 

  
  :مقدمة 

  .عوامل وحدة األمة اإلسالمية  -
  . أسباب الفرقة واالختالف  -
 في اختالف اليهود والنصارى واختالف المسلمين إلى فرق مختلفة كلهـا   أحاديث النبي   -

  .في النار إال واحدة 
  ) .أهل السنة والجماعة( صفات الفرقة الناجية  -
  .التي ظهرت فيها الفرق  البيئة  -
  . االهتمام بدراسة الفرق التي لها أثر في حياتنا المعاصرة  -

  :الشيعة : أوالً 
 أثر الفلـسفة القديمـة    –التعريف اإلجمالي بهم ، وبيان ظروف نشأتهم وموطنهم اليوم          

  .والفكر اليهودي في التشيع 
  :فرق الشيعة 

 –هم من القرآن الكريم والسنة النبوية  موقف– أئمتهم – سبب تسميتهم :اإلثنا عشرية  -١
 عقائدهم – موقفهم من أهل السنة والجماعة –موقفهم من الصحابة رضي اهللا عنهم 

 منزلة اإلمام عند –)  الوالية والبداء– التقية –" المهدية "– الرجعة الغيبة –البداء (
  .اإلثنى عشرية وعقائدهم فيه أهم أدلتهم في اإلمامة والرد عليهم 
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 لمـاذا أطلـق علـيهم      – عقائدهم ومبادئهم    – أئمتهم   – سبب تسميتهم    :اإلسماعيلية    -٢
  .الباطنية 

 اختالفهم عن غيـرهم     –) اإلمام زيد بن علي   ( أهم أئمتهم    –سبب تسميتهم   :  الزيدية   -٣
  . منزلة اإلمام عندهم – موقفهم من الصحابة رضي اهللا عنهم –من الشيعة عقائدهم 

 العبـادات   – مبادئهم وأهم عقائـدهم      – أئمتهم   –سبب تسميتهم    ) :الحاكمية( الدروز   -٤
  . عالقتهم بالمسلمين – موطنهم اليوم –عندهم 

 موقفهم من أميـر المـؤمنين علـي    – أئمتهم – سبب تسميتهم   ) :العلوية(النصيرية    -٥
 مواقفهم من المسلمين قديماً     – العبادات عندهم    –رضي اهللا عنه مبادئهم وأهم عقائدهم       

  . موطنهم اليوم –اً وحديث
  

  :الخوارج : ثانياً 
 مرتكـب   – موقفهم من الصحابة رضي اهللا عنهم        – مبادئهم وعقائدهم    –نشأة الخوارج     

  .الكبيرة عند الخوارج 
  :أهم الفرق الخارجية 

  . اإلباضية – الصفرية – األزارقة –النجدات   
  . عالقتها بأهل السنة –  موطنها اليوم– مبادئها – نسبتها :دراسة الفرقة اإلباضية 

  :المعتزلة : ثالثاً 
 مذهب المعتزلـة وأصـولهم الخمـسة        – أهم أئمتهم    – سبب تسميتهم    –نشأة المعتزلة     

 األمر بالمعروف والنهي عـن      – المنزلة بين المنزلتين     – الوعد والوعيد    – العدل   –التوحيد  (
 الفلسفة اليونانيـة فـي التفكيـر         أثر – طريقة المعتزلة في االستدالل على العقيدة        –) المنكر

  .المعتزلي 
  :المرجئة : رابعاً 

  . موقفهم من مرتكب الكبيرة – آراؤهم –نشأتهم   
  :البهائية والبابية : خامساً 
 أهـم دعـاتهم وكتـبهم       – التشريع والعبادات عندهم     – عقائدهم   – أئمتهم   –نشـأتهم    

  . مواقفهم من المسلمين –مارية  عالقتهم بالدوائر االستع– موطنهم اليوم –المقدسة 
  :القاديانية : سادساً 
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 أهم دعاتهم وكتبهم المقدسة     – التشريع والعبادات عندهم     – عقائدهم   – أئمتهم   –نشأتهم    
  . عالقتهم بملسمي باكستان اليوم – عالقتهم بالدوائر االستعمارية – موطنهم اليوم –

  :الخاتمة 
  . ظاهرة الوحي والرد على مؤوليها –ا عقيدة ختم النبوة والرد على منكريه  

  :المراجع 
  .أبو منصور البغدادي            الفرق بين الفرق •
  .عبد الكريم الشهرستاني              الملل والنحل •
  .أبو الحسن األشعري        مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين •
  .عبد اهللا األمين      دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة •
  .محمد أحمد الخطيب . د      ات الباطنية في العالم اإلسالمي الحرك •
  .محمد أحمد الخطيب . د            عقيدة الدروز •

  واهللا ولي التوفيق
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة علم االجتماع

  ٤٢٣٣   HADTرقم 
  

  :المقدمة 
  .تعريف علم االجتماع وبيان موضوعه وأهداف دراسته  -

  .م االجتماع عند اإلغريق والرومان والمصريين القدماء نشأة عل: أوالً 
  .نشأة علم االجتماع عند المسلمين : ثانياً 

I-  التفسير اإلسالمي لتاريخ اإلنسان وحركة التاريخ.  
II-  الرؤية القرآنية للحياة االجتماعية .  

III-  الرؤية القرآنية ألحداث المستقبل .  
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IV- ن وخاصة الغزالي وابن خلدون مع  تاريخ التفكير االجتماعي عند علماء المسلمي
  .دراسة تحليلية لفكر ابن خلدون رائد الفكر االجتماعي اإلسالمي 

  :مصادر التفكير االجتماعي اإلسالمي : ثالثاً 
  .القرآن الكريم  -١
  . السنة النبوية  -٢
  . االجتهاد  -٣

  .أسس العالقات االجتماعية في اإلسالم : رابعاً 
دراسة تحليلية "أوروبا وأهم المدارس االجتماعية الحديثة نشأة علم االجتماع في : خامساً 
  " .نقدية

  . دوركايم –أوجست كونت : المدرسة االجتماعية في فرنسا  -١
ماكس فيبر وأثره في الفلسفة االجتماعية الماركسية :  المدرسة االجتماعية األلمانية  -٢

.  
  .هربرت سبنسر :  المدرسة اإلنجليزية  -٣
  . الماركسية –وضوية الف:  المدرسة الروسية  -٤
  :مناهج البحث في علم االجتماع : سادساً 

  .المنهج التاريخي  -١
  . المنهج التجريبي  -٢
  . منهج بحث الحالة  -٣
  . المنهج اإلحصائي  -٤

  
  :المصادر والمراجع العلمية 

  .نبيل السمالوطي .  د– المنهج اإلسالمي في دراسة المجتمع :المصدر الرئيسي للطالب  -١
  : مصادر عامة -٢

  .مصطفى الخشان          مدارس علم االجتماع-أ
  .زيدان عبد الباقي . د      علم االجتماع اإلسالمي-ب
  .صالح مصطفى الفوال . د   المقدمة لعلم االجتماع العربي واإلسالمي-ج
  .حسن الساعاتي        علم االجتماع الخلدوني- د
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  .ابن خلدون            المقدمة-هـ
  .ية مصطفى الخسان سام. د       علم االجتماع اإلسالمي-و

  واهللا ولي التوفيق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة مناهج الدعاة

  ٤٢٢٠   HADTرقم 
  :منهج الرسل في الدعوة : أوالً : المقدمة 
I-  الدعوة إلى التوحيد.  

II-  المناقشة والتوضيح .  
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III-  شرح التكاليف الشرعية .  
IV- خلقي بما يدعو إليه  التطبيق العملي وااللتزام ال.  

  .منهج السلف الصالح في الدعوة : ثانياً 
  .دراسة حديث التجديد ، وحديث ال تزال طائفة من أمتى على الحق : فكرة التجديد : ثالثاً 
  .الواقع اإلسالمي وضرورة نشأة الحركات اإلسالمية التجديدية : رابعاً 

  :الموضوعات 
  :ن التاسع عشر الحركات اإلسالمية في القر: أوالً 

  .الحركة الوهابية  -١
  . الحركة السنوسية  -٢
  . الحركة المهدية  -٣

  :الحركات اإلسالمية في القرن العشرين : ثانياً 
  .جماعة النور في تركيا  -١
  . اإلخوان المسلمون  -٢
  . الجماعة اإلسالمية في الباكستان والهند  -٣
  . جماعة التبليغ  -٤

  :األحزاب السياسية اإلسالمية : ثالثاً 
  .زب التحرير اإلسالمي ح -١
  . حزب الفضيلة حالياً –) حزب السالمة الوطني سابقاً( حزب الرفاه في تركيا  -٢

  :المصادر والمراجع 
  .حسين بن محسن بن علي جابر          الطريق إلى جماعة المسلمين-
  .صادق أمين    الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية-
  .كن فتحي ي          الموسوعة الحركية-
  .محمد أبو الفتح البيانوني          المدخل إلى علم الدعوة -

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة أصول الدعوة

  ٢٢١٧   HADTرقم 
  .أهمية الدعوة إلى اهللا وحاجة الناس إليها وحكمها 

  . األمم  التاريخ وتجارب– تجارب الصالحين – السنة – الكتاب :مصادر الدعوة 
 – األمثال – القصص – القدوة الحسنة – الموعظة الحسنة – الحوار :أساليب الدعوة 

  .الترغيب والترهيب 
  .قواعد الدعوة إلى اهللا 

  :الداعية 
  . أجره – وظيفته –مفهوم الداعية  -
  . أخالق وثـقافة الداعية  -
  . شبهات وعوائق في طريق الداعية وردها وحلّها  -

  :المدعوون 
  . المسلمون – المنافقون –الكفار :  المدعوين أصناف -
  . كيفية التعامل مع أصناف المدعوين  -

  -:منها : دراسة بعض اآليات واألحاديث المتعلقة بالدعوة إلى اهللا 
  . إلخ ..…من رأى منكم منكراً  : حديث – الدين النصيحة : حديث -
   .)ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة( :  آية -
  :صادر الم
  .عبد الكريم زيدان . د       أصول الدعوة-
  .همام سعيد . د       قواعد الدعوة إلى اهللا-
  .محمد أبو فارس . د   األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة الفلسفة

  ٤٣٣٤   HADTرقم 
  

  :المقدمة 
  . موضوع الفلسفة وغايتها –طالحاً  تعريف الفلسفة لغة واص -
  . معنى الفلسفة عند الفالسفة المحدثين – معنى الفلسفة قديماً وحديثاً  -
  . عالقة الفلسفة بالعلم والدين  -

  :الفلسفة اليونانية : أوالً 
  .نشأة الفلسفة اليونانية  -
  . مراحل الفلسفة اليونانية  -

  ) .السوفسطائيون(الفلسفة اليونانية قبل سقراط  -١
  . فلسفة سقراط  -٢
  . فلسفة أفالطون وبيان الجانب اإللهي فيها  -٣
 فلسفة أبيقور وبيان الجانب األخالقي – فلسفة أرسطو وبيان الجانب اإللهي فيها  -٤

  .فيها 
  . فلسفة مدرسة االسكندرية الحديثة بزعامة أفلوطين وبيان الجانب اإللهي فيها  -٥

  .كيف وصلت الفلسفة اليونانية إلى المسلمين  -
 –أثرها في التفكير الفلسفي لدى الفارابي :  آثار الفلسفة اليونانية في العقلية اإلسالمية  -

  . آثارها في علم الكالم –أثرها في التفكير الفلسفي لدى ابن سينا 
 دراسة ونقد في ضوء –أهم المباحث الدينية التي اشتغل فيها الفالسفة اإلسالميون  :ثانياً 

  .اعة عقيدة أهل السنة والجم
  :المقدمة 
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فلسفة ( صلة الفلسفة اإلسالمية بالفلسفة اليونانية –الفرق بين العقيدة اإلسالمية والفلسفة  -
  ) .أرسطو وأفالطون

  :  موقف علماء السنة من الفلسفة  -
  .موقفهم من دراستها  -١
  . آثار الفلسفة في علم الكالم – موقفهم من االشتغال بها في تقرير العقيدة  -٢

  :اإللهيات -١
  . تصورهم للذات اإللهية –وجود اهللا عز وجل وأهم أدلتهم في إثبات وجوده تعالى  -
  . القول بقدم العالم  -
  ) .كيفية صدور العالم عن اهللا عز وجل( نظرية الفيض  -
 أنواع التوحيد – أدلتهم على الوحدانية – تصورهم للوحدانية : وحدانية اهللا عز وجل  -

  .عندهم 
 القول بصفات لم –نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة : ية  موقفهم من الصفات اإلله -

  . دراسة موقفهم من صنفي العلم والكالم –ترد في الكتاب والسنة 
  . زعمهم بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد  -
  :النبوات -٢
  . هل النبوة فطرية أم مكتسبة –صفات النبي والحاجة إليه  -
  .ابن رشد  تفسير ظاهرة الوحي عند ابن سينا و -
  :الغيبيات -٣
  . الثواب والعقاب – خلود النفس – الحشر –البعث الجسماني والروحاني  -
  . الجنة والنار –طبيعتهم ووظائفهم :  المالئكة  -

 يراعى اإلجمال واإليجاز في المقدمة والمبحث األول والتفصيل واإليضاح في :مالحظة 
  .المبحث الثاني 

  :المصادر والمراجع 
 بيروت –محمد بيصار ، دار الكتاب اللبناني . د/  مقدمات ومذاهب –ونانية الفلسفة الي -

   .١٨٢المكتبة المركزية رقم ب ف (
عوض اهللا جاد . محمد السيد نعيم ، د. د/ في الفلسفة اإلسالمية وصالتها بالفلسفة اليونانية  -

  .حجازي دار الطباعة المحمدية بالقاهرة 
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  .أحمد أمين  مباديء الفلسفة رايوبرت ترجمة  -
  .يوسف كرم . د/  تاريخ الفلسفة اليونانية  -

  واهللا ولي التوفيق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مفردات مادة علم النفس

  ٤٢٣٢   HADTرقم 
  :المقدمة 
 – أهداف علم النفس     –تعريف علم النفس وبيان موضوعه وأهدافه وعالقته بالعلوم األخرى            

  .فروع علم النفس 
  :المباحث 

  .يخ علم النفس ومناهج البحث في الظواهر النفسية   تار - 
  . مناقشة النظريات النفسية الغربية في ضوء اإلسالم  - 
  . البناء النفسي لإلنسان في القرآن الكريم  - 
 – نظريـات الـدوافع      – تعريف الدوافع    –التصور اإلسالمي للدوافع    :  دوافع السلوك اإلنساني     - 

  .أنواع الدوافع 
   : العمليات العقلية - 

  . التفكير -٥   التذكر والنسيان -٤   التعليم-٣   اإلدراك الحسي-٢   االنتباه-١
  .الذكاء ومقاييسه  - 
  . الشخصية وطرق الحكم عليها  - 
  . التنشئة االجتماعية  - 
  . الصحة النفسية في الفكر اإلسالمي  - 

  .سمالوطي نبيل محمد توفيق ال. د  اإلسالم وقضايا علم النفس الحديث :الكتاب المقرر للطالب 
 الكتاب المذكور ألفه صاحبه لطالب الدراسات الشرعية كيما يساعدهم في مجال الـدعوة              :مالحظة  

  .والتعليم والخطابة 
  :مراجع أخرى 

  .سيد عبد الحميد مرسي . د           النفس البشرية  - 
  كمال إبراهيم مرسي .  د–محمد عودة محمد . د   الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم - 
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  .محمد قطب          دراسات في النفس البشرية - 
  .عباس محمود العقاد            اإلنسان في القرآن  - 

  واهللا ولي التوفيق
  

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١(مفردات مادة المنطق 

  ٢٣١٢ HADT Aرقم 
  :مقدمة 
  . علم المنطق بين أنصاره وخصومه –تعريف علم المنطق وبيان موضوعه وفائدته   
  :ث المباح

  .الدالالت وأقسامها  -
  . الكليات الخمس – الجزئي والكلي  -
  . المفهوم والماصدق  -
  .القضية الحملية والقضية الشرطية :  القضايا وأقسامها  -
  . المعرفة وطرق الوصول إليها  -
  . التقسيم والجمع والتحليل والتركيب  -
  . التناقض أو االستدالل المباشر  -
  .أقسامه وأشكاله : اس القي:  االستدالل غير المباشر  -
  . االستقراء  -
  . التمثيل  -
  . المقوالت العشر – الدور والتسلسل  -

عبـد الـرحمن      ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة :الكتاب المقرر على الطالب 
  .الميداني 
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  :المراجع 
  .أبو حامد الغزالي     معيار المنطق– مقاصد الفالسفة -
  .محمد شمس الدين سالم . د      ة تيسير القواعد المنطقي-
  .محيي الدين الصافي . د       توضيح المنطق القديم -
  .        ابن تيمية   المنطق+  الرد على المنطقيين -

  واهللا ولي التوفيق
                

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٢(مفردات مادة المنطق 

  ٣٢١٢ HADT Bرقم 
  

 – الحجة الشعرية – الحجة الخطابية –لجدلية  الحجة ا– الحجة البرهانية :مراتب الحجج  -
  .المغالطة السفسطة 

  . ما تجري فيه المناظرة وما ال تجري فيه – آدابها وأركانها وضوابطها :المناظرة  -
  . أنواعها وشروطها – تعريفها : المالحظة  -
  . أنواعها وشروطها – تعريفها : التجربة  -
  .لعلمي  شروط الفرض ا– أنواعه – تعريفه : الفرض  -
  

  :المراجع 
  .عبد الرحمن حسن الميداني      ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة-
  .محمود قاسم . د              المنطق الحديث ومناهج البحث-
  .علي سامي النشار . د       مناهج البحث عند مفكري اإلسالم-

  واهللا ولي التوفيق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  دات مادة اإلسالم والمذاهب المعاصرةمفر

  ٤٣٠٧   HADTرقم 
  

  :الفلسفة الحديثة 
دراسة بعض النظريات الفلسفية التي عرفتها أوروبا أخيراً وكان لها تأثير في العقلية  -

  .اإلسالمية 
 يدرس الطالب األفكار الرئيسة لهذه الفلسفات مع التعريف بأهم روادها ونقدها إجماالً على  -

  .دة اإلسالمية والمنهج العلمي ضوء العقي
  ) .ديكارت(فلسفة الشك  -١
  . الفلسفة الوضعية  -٢
  . الفلسفة البرجماتية  -٣
   أهم أقطابها – نشأتها – حقيقة الوجودية –معنى الوجود والعدم :  الفلسفة الوجودية  -٤
  . نظرية دارون – مذهب فرويد –) الشيوعية( الفلسفة المادية  -٥
  :المراجع 

عبد الرحمن حسن حنبكة     لمذاهب الفكرية المعاصرة  كواشف زيوف في ا •
  .الميداني 

  .محمود حمدي الزقزوق . د        دراسات في الفلسفة الحديثة  •
  .كريم متى . د        الفلسفة الحديثة عرض نقدي •
  .محمد قطب . أ             التطور والثبات •
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  .عبد الرحمن عميرة . د        اإلسالم والمذاهب المعاصرة •
  .محمد سعيد البوطي . د        مادية الجدلية نقض أوهام ال •
  .يوسف كريم            تاريخ الفلسفة الحديثة  •
  .عبد العليم إبراهيم . د           تهافت الفكر الماركسي •
  .عبد اهللا دراز                الدين •
  .صالح الرقب . د           حاضر العالم اإلسالمي •

  واهللا ولي التوفيق

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  سات في التاريخ اإلسالميمفردات مادة درا
  ٢٢٣٥   HADTرقم 

  
  -:يدرس الطالب في هذا المقرر الموضوعات التالية   

 إعطاء صورة موجزة عن الخلفاء األمويين وما تم في عهدهم من : الدولة األموية  •
  .أعمال وأحداث وتحليل أسباب سقوط هذه الدولة 

هم الخلفاء العباسيين ، وأهم  أسباب قيامها ، ودراسة موجزة أل: الدولة العباسية  •
  .مظاهر حضارتها 

 يجب أن يكون الطالب الذي يدرس هذا المساق قد درس مساق تاريخ الخلفاء : مالحظة  •
  .الراشدين 

  واهللا ولي التوفيق
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