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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 أخي الطالب 

 بة أختي الطال

           

 وبركاته، وبعدالسالم عليكم ورحمة هللا   

 

سانية سواء في الكلية األوروبية للدراسات  فقد اخترتم االنتساب إلى املعهد األوروبي للعلوم اإلن 

أ املراسلة.اإلسالمية  طريق  عن  الشرعية  العلوم  لدراسة  واملربين  األئمة  تكوين  معهد  في  فنشكركم   و 

أو  التي  الثقة  هذه  الشرعية على  العلوم  تدريس  ميدان  في  الرائدة  اإلسالمية  املؤسسة  لهذه  ليتموها 

ر   املعتمدة لديها حانيةاالمتراكز والتي يتجاوز عدد امل باالنتساب
َ
 عش

َ
 أوروبا.  أنحاء في كل  األربعة

 

إليه  ونسأ  به والداعين  العاملين  ل هللا تعالى أن يعينكم على تحصيل العلم الشرعي وأن يجعلكم من 

 على بصيرة. 
 

ويحتاج   واجتهاد  جهد  إلى  يحتاج  وهو  وأجلها  األعمال  أفضل  من  يعد  الشرعي  العلم   طلب 
 
إن

أهم الصفات التي يجب أن    مناملصابرة    ده إلى إخالص النية هلل عز وجل. كما أن الصبر و قبل ذلك وبع

تعالى   هللا  إلى  اإلنابة  دوام  مع  العلم  طالب  بها  واستغفار القصدو للنية  تصحيحا  يتحلى  من    ا ،  وتوبة 

لهالخطاي يتيسر  حتى  واستعانة  وتوكال  الع  ا،  التماس  كما  طريق  الجنة  إلى  هو طريق  الذي  في و لم  رد 

 :الحديث الشريف

 1« من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إلى الجنة »

 

 

 أخي الطالب، أختي الطالبة

 
 
وبا. لذا  ؤ ا ودتية فقط وذلك يقتض ي منكم عمال جاد  الدراسة باملراسلة تعتمد على جهودكم الذا إن

 فإننا نوص ي كل واحد منكم بما يلي :

ن حد   .أ  وحاول أن تحافظ عليها بانتظام.  ،للدراسة أسبوعيا ةد لنفسك ساعات معي 

 
 رواه مسلم  1
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  .ب
 
ع ساعات الدراسة على أيام األسبوع ما استطعت واجعل لنفسك وقتا يوميا للدراسة  وز

 ل خالل عطلة األسبوع. مع تخصيص فترات أطو  مهما قل  

يستحسن عند دراسة الكتب املقررة في البرنامج في مختلف املواد أن تعد مذكرات مختصرة   .ج

من رؤوس أقالم في كل درس. وذلك مما يساعد على استيعاب املادة ويعين على التحضير  تتض

 ان. لالمتح

لبريد با ،النتساباإذا صادفتم صعوبات فيمكنكم االستفسار بالكتابة إلى قسم  .د

،بالهاتف أو بالفاكس حتى يجيبكم األستاذ املختص. ونرجو أن يكون ذلك في وسط   2اإللكتروني 

 لها بقليل. قب أو ال أيام االمتحان  السنة الجامعية

 إخوتي الطلبة 

ا األمر ليس  ولكن هذ   ؛ملباشر من الشيخ واألستاذإن األصل في التحصيل الشرعي في اإلسالم هو األخذ ا

 متيسرا لكل ا
 
 لناس وخاصة املوجودين في أوروبا و"ما ال يدرك ك
 
في الكلية  " ولذلك وفرناجلهه ال يترك ل

على أن تكون االمتحانات حضورية في (مع تسجيل دروس) أساتذتنا    تساب فرصة الدراسة باالن

  الشفافية في تقييم التحصيلو  ةلتوفير أكبر قدر ممكن من املصداقي كز املعتمدة لدى املعهداملرا 

 العلمي للطالب.

 وكل هذا ال يغني عن التحصيل املباشر عن العالم أو األستاذ متى توفر ذلك لطالب العلم.

 الى لكم التوفيق والسداد.  تعنسأل هللا

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

 

 

 

 قسم االنتساب 

 
2  h58@googlemail.comies 
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ليسانس  السنة األولى  

 

ر     ةاملاد  اسم       املقر 
 
 فاملؤل

ل الفصل  األو   
 

 اللغة العربية 

 

 محمد محي الدين عبد الحميد  األجرومية  ة السنية بشرحالتحف

 التاريخ اإلسالمي

 

 ين خليل عماد الدد/ ة "التاريخ اإلسالمي"مذكر 

 بن قدامة املقدس ي ال  : مختصر منهاج القاصدين كتاب  تزكيةال

 "مباحث في علوم القرآن" كتاب:  القرآن علوم 

 

ان 
 
اع القط

 
 الشيخ من

 الشيخ محمد علي الصابوني  مذكرة من كتاب "صفوة التفاسير" تفسير تحليلي 

 بوطي رمضان ال محمد سعيدد/  كتاب: فقه السيرة النبوية  فقه السيرة

 قسم االنتساب  البحث " مناهج مذكرة "املكتبة و  املكتبة ومناهج البحث 

 الفصل الثاني 

 
 د/يحي عبد الرزاق الغوثاني  كتاب: علم التجويد  أحكام التجويد

 الوهاب خالف  عبد  كتاب: أصول الفقه أصول الفقه

 كتاب: تيسير فقه العبادات  فقه العبادات

اية ونهداية املجتهد  نصوص مختارة من"ب -

 املقتصد"

 الشيخ فيصل مولوي  -

 ابن رشد -

 من جمع األستاذ عبد املنعم الغرياني مذكرة " األدب العربي "  األدب العربي

 د/محمد عجاج الخطيب  أصول الحديث  : كتاب  علوم الحديث

 اوي الحنفي الطح جعفر  يلإلمام أب تن العقيدة الطحاويةم لعقيدة اإلسالمية ا

 مذ الثقافة اإلسالمية 
 
 مجموعة من املؤلفين رة الثقافة اإلسالمية ك

ر من كتاب "علوم القرآن " اهج املفسرين نم  الشيخ عبد هللا الجديع  جزء مصو 
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 توصيف املواد  

رة ــهج املقــرات املنــفق  ر 

ل الفصل   األو 
 

غة
 
ة الل    العربي 

 

 : هدفال

جملة  تهدف  إلى  ة  العربي  غة 
 
الل رات  الذي هدأ   مقر  األدبي   غوي 

 
الل منها  م    اف،  سايقو 

 
ويكسب    نالل

بتاريخ   يعر ف  الذي  الحضاري   ومنها  يا، 
 
فن لطفا  ث  ويور  ةالفصاحة  و    األم  وثقافتها،  ة  اإلسالمي  ة  العربي 

ة  امنها العقدي الذي يعر ف بأبعاد عقدي  ل أ  إم 
 
قويم. على سبيل التمث

 
قد والت

 
 و على سبيل الن

 

 :  املفردات 

 الكتاب املقرر.   ملكا  

 

مة األجرومية. ح ابشر التحفة السنية   :املقرر   ملقد 

 

   : مساعدة مراجعو  صادر م
 

غة ا -
 
الل حو الواضح في قواعد 

 
ةالن أمين    ملدارس  لعربي  ة: لعلي الجارم ومصطفى  انوي 

 
الث املرحلة 

 . وغيرها

 

 :غة العربيةتوصيات خاصة بمادة الل 
 

 :يليا م  ة بد من مراعاكم بذل جهود معتبرة ولذلك ال منن إن مادتي النحو و الصرف تتطلبا 

 أن تكون لديكم رغبة شديدة ومحبة لدراستها  •

تتريثوا • تتجاوزو   أن  فال  قاعدة  كل  أمام  الفهم  دوما  إذ  العميق.  الفهم  بعد  إال  غيرها  إلى  ها 

 درسونه بعد ذلك. تسطحي يحدث اضطرابا وتشويشا فيما سال

 ملعلومات فتنس ى ا لتأن تديموا املراجعة كيال تنف  •

صبالعودة إلى بعض الكتب في هذا  كنات وذلمريالتو أن تكثروا من التطبيقات  •  . التخص 
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اريخ
 
                          اإلسالمي                                الت

 

 :  الهدف

ة  يشرح اريخي 
 
ر من خالل منهج تحليلي الوقائع واألحداث الت ة    املقر  مالمحها    صواستخال اإلسالمي 

و  ة  في  العام  الكبرى  واهر 
 
الظ بمتابعة  ة  األساسي  اريخ دالالتها 

 
ات   الت سلبي  تتجاوز  فصول،  أربعة  عبر 

ة، التي تغلب عليها   اريخ    ةؤيالر  الصيغ التقليدي 
 
ة لكل ظاهرة عبر الت ة، بدال من املتابعة العمودي  التجزيئي 

حت  مناإلسالمي   األولى  و منابعه  الحديث.  العصر  ال  دفيه ى 
 
الط تمكين  اريخ  إلى 

 
للت عميق  فهم  من  ب 

ه إلى   اإلسالمي رات الخاطئة، ويوج  صو 
 
ح الت عليل، ويصح 

 
حليل والت

 
لوكيقوم على الت  األفضل.  الس 

 

 :  اتاملفرد  

مة 1 ة.  في.مقد  اريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمي 
 
ة دراسة الت  أهمي 

ار ضوابط ومعايير م في.تمهيد 2
 
 سالمي. اإل يخ نهج كتابة الت

اريخ اإلسالمي.  هم  بأ .موجز 3
 
 وقائع الت

ل .الفصل 4 لطة والقيادة: األو  ولة والس   : الد 

الث.  -   
 
وائر الث

 الد 

ة،   الفتنةلخالفة الر اشدة،  دولة اإلسالم األولى: ا  -     اسيون، الكيانات اإلقليمي  ون، العب  الكبرى، األموي 

ون، عوامل    .السقوطالعثماني 

ار  -     غيير و   تي 
 
 االلتزام.  محاوالت  الت

اني.الفصل 5
 
عامل مع اآلخر:  الث

 
عوة واالنتشار والت  : الد 

ة اإلسالم ومغزى الجهاد.  -      عاملي 

رات األو  -    
 
 لى. املؤش

 الفتوحات األولى في العصر الر اشدي.  -    

انية. -    
 
 العصر األموي واملوجة الث

اس  -      اليم.يون ودور األقالعب 

ون و  -     الثة.العثماني 
 
 املوجة الث

 التعامل مع اآلخر: مقارنة. -    

ابعة وقنوات االنتشار األخرى.  -      املوجة الر 

الث.الفصل 6
 
ولية:  لهجمات املضاد  : التحديات واالث  ة والعالقات الد 
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ة.-     ة، الشعوبي  ة، اليهودي   الوثني 

ليبي   -      ة.الحركة الص 

 الحركة اال -    
 
ة والت  . نصيرستعماري 

ابع.الفصل 7 ة:الر   : الحياة االجتماعي 

ة ( أو  -     ل: الطبقات االجتماعي  ركيباإلطار األو 
 
 االجتماعي ).  الت

    -  
 
ة.اني: العناصر غياإلطار الث  ر العربي 

ة.  -     الث: العناصر غير اإلسالمي 
 
 اإلطار الث

ابع: -      الر جل واملرأة.   اإلطار الر 

 

    : مساعدة ومراجع صادر م

حاح.  -   كتب الص 

اريخ: البن األثير. - 
 
 الكامل في الت

بري. - 
 
 تاريخ الر سل وامللوك: للط

عوة إلى اإلسالم: لسير توماس  -   أرنولد. الد 

قافي واالجتماعي: لحسن إبراهيم حسن   السياس يتاريخ اإلسالم    - 
 
يني والث  والد 

يا مجموعة ال -  ة للوثائق الس   سي 
 
د حميد هللا.  ةوالخالفبوي  عهد الن  الر اشدة: ملحم 

اريخ اإلسالمي: لعماد  - 
 
ينحول إعادة كتابة الت  خليل.  الد 

ين خل -  يرة: لعماد الد   يل. دراسة في الس 
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زكيةا
 
   لت

 

 : الهدف

بعلم    عريف 
 
ة  الت زكي 

 
الرب    وأهم  الت العلماء  وتراث  ة 

 
والسن الكتاب  ضوء  في  يثمر  موضوعاته  بما  ين،  اني 

ة أخالقه، مع    اهتماما الب بهذا العلم، ويدفعه إلى تهذيب نفسه وترقي 
 
ضوابط    اةمراعوعناية لدى الط

رع وحدوده. 
 
 الش

 : املفردات

  كتاب العلم وفضله  ▪

 الصحبة وألخوة ومعاشرة الخلق آداب كتاب  ▪

 آفات اللسان  ابكت ▪

 التوبة  كتاب ▪

 والشكر  صبر كتاب ال ▪

 كتاب الرجاء والخوف  ▪

  كتاب الزهد والفقر  ▪

 التوحيد والتوكل كتاب ▪

 األنس والرضا كتاب املحبة والشوق و  ▪

 باب في النية واإلخالص والصدق  ▪

 باب في املحاسبة واملراقبة  ▪
 

ر:   ابن قدامة املقدس ي.   "، تأليف: قاصدينكتاب " مختصر منهاج ال املقر 

 : مساعدة جعراوم صادر م

م  -     الكين: البن قي  ة.مدارج الس   الجوزي 

ة. -     م الجوزي  هفان: البن قي 
 
 إغاثة الل

م الج الفوائد: -     ة. البن قي   وزي 

ين: ألبي حامد الغزالي.  -      إحياء علوم الد 

 حاسبي. رسالة املسترشدين: للحارث امل -    

ة: البن عطاء هللا  -      السكندري. الحكم العطائي 

ة: ألبي القاس -     سالة القشيري   م القشيري. الر 

ة -    . األصبهاني  حلية األولياء: ألبي نعيم  -     اني  ة:  رب  دوي. ال رهباني 
 
 ألبي الحسن الن
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 القرآن  علوم

 

 : الهدف

ا  يشرح  ر  املقر  وتاريخه  هذا  ونزوله  ته  قطعي  من حيث  القرآن  بعلوم  قة 
 
املتعل  وقواعده لقضايا 

وترسم ويهدا  ملحتواه،  الكبرى  األقسام  حيث  ومن  الب  الوة، 
 
الط تزويد  إلى  املعارف    بجملةف  من 

ة ل عامل مع القرآن الكريم لفهمه القرآنية التي تعتبر ضروري 
 
 وإدراك مقاصده.   وتفسيرهلت

 

 : املفردات

عر  .1
 
رهيف .الت  . بالعلم وبيان نشأته وتطو 

 نه وبين الحديث.القرآن:تعريفه وأسماؤه وأوصافه والفروق بي .2

ته. و  معناه الوحي:  .3  كيفي 

ي .4
 
 واملدني.   املك

 معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. .5

زول  .6
 
 أسباب الن

   .ريملك ا القرآننزول  .7

 وترتيبه.  القرآن  وجمع .8

 .نزول القرآن على سبعة أحرف.   .9

 اء. القراءات والقر  . .10

 املحكم واملتشابه..الفرق بين 11

 .الناسخ واملنسوخ. 12

 الكر يم.   إعجاز القرآن.13
 

ر  ان.   يف؛ تألمباحث في علوم القرآن :املقر 
 
اع القط

 
 من

 

    : مساعدة ومراجع صادر م

ين افي علوم القرآن البرهان - ركش ي  : لبدر الد   لز 

يوطي.   اإلتقان - ين الس   في علوم القرآن: لجالل الد 

رقاني.  مناهل - د عبد العظيم الز   العرفان في علوم القرآن: ملحم 

 نان زرزور.رآن: لعدعلوم الق -
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فسير 
 
حليلي  الت

 
  الت

 

 

 : فهدال

وتمكين  يعمل  الب 
 
الط من  الكريم  القرآن  معاني  تقريب  على  ر  ة  املقر  املنهجي  من  ةه  في    العلمي 

ين الد  وعيه  تشكيل  قصد  آلياته،  التحليلي   فسير 
 
ثابتة  الت أسس  على  خي  واإليمان    ترس  العقيدة  فيه 

ات؛ وذلك لتحصين ذا دور عن القرآن  بالغيبي  على    ضافة إلى التعر فخلقا وسلوكا، باإل   الكريمته، والص 

ة   فيعة وحججه العقلي  عامل معه، والوقوف على  يكس  مما  البالغة،أساليبه الر 
 
الب قدرة على الت

 
ب الط

اس دالالته، وتفسيره 
 
حيح. ال للن فسير الص 

 
 ت

 

 : املفردات

الية: يشتمل 
 
ر على املفردات الت  املقر 

 سورة الفاتحة، تفسير   -                

 ) آية 141 (والجزء األول من سورة البقرة:  -                

 

ر     صفوة"كتاب  :املقر 
 
ابوني: محمد علي "، تأليففاسيرالت  ( مذكرة مصورة من الكتاب) .  الص 

 

    : مساعدة اجعومر  صادر م
 

بري  •
 
 . تفسير الط

   .تفسير ابن كثير •

 . القرطبيتفسير  •

 ر.   بن عاشو تفسير ا •
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمات اإلاألوروبية للدراس الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -م االنتساب قس  

يرةفقه  ة الس  بوي 
 
  الن

 

 : فهدال

وتحليال    يتناول   عرضا  ة  بوي 
 
الن يرة  الس  مراحل  رس 

بالد  ر  للعبر،  املقر  تمكين   بهدفواستخالصا 

الب من الفهم العميق  
 
اقملالط يرة واملو ة في مختلف راحل الس  بوي 

 
ل العبرة منها   شؤون ف الن

 
الحياة وتمث

ي ب  أس  
 
ا والت ا.  نظري   ها عملي 

 

 :  املفردات

 هم اإلسالم من أهمية السيرة في ف -

 ) 67-44( القسم الثاني: من امليالد إلى البعثة:.

 ) 141-68( لبعثة إلى الهجرة:الث: من االقسم الث

ابع: أسس املجتمع الجديد:   ) 154-142(القسم الر 

ة: فاعي   )229-155( القسم الخامس: مرحلة الحرب الد 

ادس:   ماته:القسم الس   )350-230( الفتح مقد 

 

ر: ي  املقر   د سعيد رمضان البوطي. رة: ملحم  فقه الس 

    : مساعدة ومراجع صادر م
 

ي -      ةالس  بوي 
 
دوي. رة الن

 
 : ألبي الحسن الن

د الغزالي. -      يرة: ملحم   فقه الس 

 سيرة ابن هشام.  -     

ة. -      م الجوزي   زاد املعاد: البن قي 

ين خليل. في السيرة: لعدراسة  -       ماد الد 

 هرة. يين: ملحمد أبو ز خاتم النب  -     
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمات اإلاألوروبية للدراس الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -م االنتساب قس  

 

 واملكتبة  البحث
 

 : الهدف

إ  يسعى  ر  ااملقر  تدريب  بالوسائل  لى  حيح  الص  األكاديمي  البحث  طرق  على  الب 
 
ةلط  العلمي 

ة ا ياغة وحسن االستفادة من   املنهجي  د على واملراجع املختص    املصادر لتي تضمن سالمة الص  ة والتعو 

عامل
 
صنيف كسبا للوقتمع املكتبات في الفهرس  الت

 
ا    ة والت لهوجودة في األداء، مم  إلعداد البحوث    يؤه 

ة، ثم في ة    العلمي  مة كتابة الر سائل الجامعي  ةمرحلة متقد  رة ثاقبة وعقل  وإنصاف، وببصي  بموضوعي 

 ناقد وذوق رفيع.  

 
 

 : املفردات
 
  

    واملكتبة  املبحث األول: الباحث

 املبحث الثاني: مقاصد التأليف

 الث: جدولة خطوات كتابة البحث ث الثاملبح

 ث املبحث الرابع: اختيار موضوع البح

  املبحث الخامس:
 
 ة البحث وعناصرها  خط

ادس نات املصادر اإلسالمياملبحث الس  ة  : مدو   ة العام 

ابع: مصادر في الفقه اإلسالمي    املبحث الس 

ر    قسم االنتساب / ملكتبة ومناهج البحث" ة "امذكر  :املقر 
 

    : مساعدة ومراجع صادر م

ا: ألحمد شلبي.  -    كيف تكتب بحثا جامعي 

ة تأليفا البحث في  منهج  -   راسات اإلسالمي 
 : لفاروق حمادة.  وتحقيقاالد 

ة تصحيح الكتب و  -    الكتاب:ألحمد شاكر   ضبطصنع الفهارس املعجمة وكيفي 

 .  عميرةلعبد الر حمن لبحث واملصادر: أضواء على ا -  

صوص ون تحقيق   -  
 
الم هارون.  الن  شرها: لعبد الس 

اج الخطيب. محمد  :ملحات في البحث واملكتبة  -    عج 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمات اإلاألوروبية للدراس الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -م االنتساب قس  

رة ــهج املقــرات املنــفق  ر 

 الثانيالفصل في: 
 

 يمالكر  القرآن
 

 :  الهدف

واستيع  يهدف وحفظه  الكريم  القرآن  قراءة  تيسير  إلى  ر  ة  املقر  النظري  القواعد  نةاب 
 
من    املمك

رسيخه ح
 
لت أداء،  ذلك  ة  مال،وتجويده  العقائدي  ة  املرجعي  باعتباره  ت  األولىوذلك  في التي  س  ضوئها    ؤس 

 معارف اإلنسان، وتضبط حركاته، وتضمن سالمة فهمه. 
 

 : املفردات
 

 حفظ  .ال1

 ) حوالي خمسة أحزاب (سورة البقرة كاملة    

 

جويد 2
 
 .الت

مات -  ومبادئ  مقد 

ل القرآن  -
 
 كيف نرت

 فيهما   ة واألوجه الجائزة االستعاذة والبسمل -

اكنة : (اإلظهار، واإلد - ون الس 
 
 غام، واإلقالب، واإلخفاء) أحكام الن

اكنة.  -  أحكام امليم الس 

 

ر  جويد  علم:  املقر 
 
أحكا الت الرزاق  :  عبد  يحي  د.   / الثاني)  (املستوى  تطبيقية  ومالحظات  نظرية  م 

 اني. الغوث
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمات اإلاألوروبية للدراس الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -م االنتساب قس  

 العبادات  فقه 
 

 : الهدف

تاملقر    يهدف  إلى  بالعباداتر  قة 
 
املتعل ة  رعي 

 
الش األحكام  معرفة  من  الب 

 
الط بين    جامعة  مكين 

ابقين واالجتهادات املعاصرة ليكون قادرا على فهم تلك   اقع    حكاماأل اجتهادات الس  في ذاتها وتنزيلها في و

رورا
اس الكثير من الض 

 
 املشكالت.   منت والعديد يواجه فيه الن

 

 : املفردات

مة  :  مقد 
 
اإلسالمي    يف عر الت بالفقه 

 وموضوعاته.   

هارة  1
 
جاسة.الط

 
 . والن

فاساو .الحيض 2
 
 والجنابة.  لن

 و التيمم والغسل.الوضوء  3

 .الصالة: 4

ين  -      وفضلها.مكانتها في الد 

ق به و شروطها.  -    
 
الة وما يتعل  وجوب الص 

اقيت واألذ -  ان واإلقامة.املو

أفعال الصالة.  -  أقوال و

وااإلعادة    - وسجود  والقضاء  لجمع 

هو   الوةالس 
 
 . والت

الة بين املفروض  -  . واملسنونةةأنواع الص 

يام: 5  .الص 

ع  -     طو 
 
 أحكامه بين الوجوب والت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طه وفرائضه.شرو  -

 آدابه وسننه ومباحاته. -

 ثبوت بداية رمضان ونهايته. -

 تكاف. العا -
 

 : .الزكاة6

 وجوبها وحكمتها.  -

كاة. ل التي تاألموا -  جب فيها الز 



  
 

 15 فرنسا  -شاتو شينون                                                                            المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية     

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

قود واملعادن.  زكاة   -
 
 الن

جار  زكاة   -
 
 املهن.  ة ومكاسبالت

راعة.  زكاة   -  الحيوان والز 

كاة..  -  مصارف الز 

 .الحج  والعمرة: 7

 فضله وآثاره. -

اقيته.  -  حكمه ومو

 أنواعه. -

 أركانه. -

 ن. ت و سنن كل  رك فرائض وواجبا -

 

 اية املجتهد رفقة بما يقابلها من بد:كل من هذه املوضوعات م مالحظة

 

ر   : لفيصل مولوي،"اداتتيسير فقه العبكتاب "-  : املقر 

 . " البن رشدونهاية املقتصد بداية املجتهد كتاب:" من مختارة نصوص مذكرة:  -

 

    : مساعدة ومراجع صادر م

سالة: البن أبي زيد الق -    اني.الر   يرو

 . املوصليدود االختيار في تعليل املختار: البن مو -   

 بداية املجتهد ونهاية املقتصد: البن رشد.  -   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 16 فرنسا  -شاتو شينون                                                                            المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية     

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

                                                                                                     الفقه أصول 
 

 : الهدف

األئ  مناهج  ر  املقر  في  يشرح  عليها  التي ساروا  ة  من  م  األحكام  ومعرفة   كتابلااستنباطهم  ة 
 
والسن

يكشف   كما  لألحكام،  ة 
 
أدل اعتبروها  التي  أسباب  األصول  فاقعن 

 
ة   االت الشرعي  األحكام  في  واالختالف 

عند   إليها  يرجع  التي  وابط  الض  افقومعرفة  يستطيع    التو التي  ة  العلمي  للملكة  تكوينا  والتعارض؛ 

الب
 
ة فيما ي  استنباطبها معرفة أسس    الط وابط التي    ستجد  من القضايا في حدوداألحكام الشرعي  الض 

 لالجتهاد.  العلماءوضعها 

 :  اتفرد امل

مة  .1  في أصول الفقه ونشأته.  لكتابا.مقد 

ة:   .2  القسم الثاني في األحكام الشرعي 

 الحكم  -أ

 الحاكم -ب

 املحكوم فيه  -ج

 املحكوم عليه-د

 

ف لفقه: أصول ا :املقرر 
 
 لعبد الوهاب خال

اظر البن قدامة املقدس ي  -  : مساعدة ومراجع صادر م
 
 نملةالا لعبد الكريم حهمع شر  روضة الن

 املستصفى: للغزالي.  -   

م الثبوت فواتح الرحموت لألنصاري  -  
 
كور.  البن، بشرح مسل

 
 عبد الش

 اإلحكام في أصول األحكام: لآلمدي.  -  

ول في شر  -    ي. ح منهاج األصول: لألسنو نهاية الس 

 تنقيح الفصول: للقرافي.  -  

 جمع الجوامع البن السبكي -

 

 

 

 

 



  
 

 17 فرنسا  -شاتو شينون                                                                            المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية     

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

 دب العربياأل 
 

 الهدف: 

الـ نافذة أما"مدخل    هذا  إلى فتح  األدب  إلى األدب اإلسالمي" يسعى  العلم الشرعي لالطالع على  م طالب 

الف ب األذواق، ويرفع لواء 
 
 شأن الرذائل. وهو في نفس  اإلسالمي الذي يزكي األنفس، ويهذ

 
ضائل، ويحط

ته، ملتزم بقضايا، منافح عنها باللسان و  تها بكل  لبنان، مجاهد في  االوقت مكابد لهموم أم  ما هو  سبيل عز 

 غال عند اإلنسان. 

 

 ل  املذكرةامك  نهج:فقرات امل 
 

ر:   قسم االنتساب "/ األدب العربيمذكرة"  املقر 

 

    : مساعدة ومراجع صادر م

ادق  -         افعيتاريخ آداب العرب: ملصطفى الص   .  الر 

وقيات: ألحمد شوقي.    -       
 
 الش

ة: شعراء الد   -     طيفألحمد عبد عوة اإلسالمي 
 
ار الل  . الجدع وحني أدهم جر 

 

 :مالحظة

ن موضوعين: أحدهما تحريري يخص  مباشرة محتوى املذكرة، واآلخر تحليلي يتمثل في   االمتحان يتضم 

ه باألسئلة إلنتاج أدبي إسالمي شعري أو نثري. وللطالب أن يختار أحد املوضوعين. تحلي  ل موج 

 

  

 

 

 

 

 
 



  
 

 18 فرنسا  -شاتو شينون                                                                            المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية     

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 الحديث  علوم

 

 :  الهدف

اية ودراية م  يهتم   ة رو راسات الحديثي 
ر بالد  البن خالل منهج متكامل يكسب  املقر 

 
القدرة على    الط

إذ ال  رة،  املطه  ة  بوي 
 
الن ة 

 
السن مع  العلمي  فاعل 

 
ى    الت

 
الحديث،   لهيتسن نه من معرفة علوم 

 
بتمك  

 
إال ذلك 

ز   نه من درايكتسب ملكة تاعه فوأنو   درجاتهواإلملام بقواعد مصطلحه التي تمي 
 
سة األسانيد واملتون  مك

قدير  دراسة تنتهي به إلى
 
ين بعد القرآن الكريم.   الت ا للد  بوي مرجعا أساسي 

 
حيح للحديث الن  الص 

 : املقررة املفردات

 .األول: مدخل إلى السنةاب الب

ة.   معنى: الفصل األول 
 
ن  (كل الفصل)  الس 

 الباب الثالث :علوم الحديث 

 (كل الفصل)  يث وأداؤه. ل: تحمل الحداألو  الفصل

 رواة(كل الفصل) الفصل الثاني: علم تاريخ ال 

 الفصل الثالث: علم الجرح والتعديل(كل الفصل) 

 ) الفصل الرابع: علم غريب الحديث(كل الفصل

 الفصل الخامس: علم مختلف الحديث ومشكله(كل الفصل)

 ل)الفصل السادس: علم ناسخ الحديث ومنسوخه(كل الفص

 (كل الفصل) علم علل الحديثالفصل السابع: 

 .  حديثالباب الرابع: مصطلح ال

 (كل الفصل) . الحديث الصحيح : الفصل األول 

 (كل الفصل)  .الحديث الحسن:  الفصل الثاني

 (كل الفصل) . الحديث الضعيف:  الفصل الثالث

 .املشترك بين الصحيح والحسن والضعيف:  الفصل الرابع

 والسابعة.  وضوع لم يقرر منه إال النقطتين السادسةلحديث املع ماعدا اصل الرابر كل الف قر   تنبيه: 

 .  طالع على كامل الكتاب ملا في ذلك من فائدةينصح الطالب باال 

ر  اج الخطيب /ومصطلحهأصول الحديث: علومه  :املقر  د عج     ملحم 

    : مساعدة ومراجع صادر م

 ألهدل.   مد مقبولي ا له: لحسن محث ورجا الحدي  مصطلح  -الباعث الحثيث: البن كثير. -

الح.علوم الحديث ومصطلحه:  - ان.  -لصبحي الص 
 
اع القط

 
 مباحث في علوم الحديث: ملن
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا ون /فاتو شين ش  -قسم االنتساب   

 

 العقيدة 

 

 : الهدف

ا انطالقا من    يشرح  ة شرحا استداللي  بو 
 
ة والن باأللوهي  ر أصول اإليمان  ة    القرآنهذا املقر 

 
والسن

الوتدعيم الحجج  إلى  املستندة  ة  العقلي  ة 
 
باألدل العقل  ص  ا  مبادئ  من  وذلك   وحقائقحيحة  الكون، 

ب صحيحة في ذاتها،  بيت اإليمان بتلك العبهدف تث
 
ةقائد في الطال ة في نتائجها،   يقيني  لها، عملي  في تحم 

به 
 
عوة إليها، ورد  الش  .  عنهامع القدرة على الد 

ر: مع شرح عقيدة االيمان   يالحنف ي جعفر الطحاو أبي   لإلمام  ،"-متن العقيدة الطحاوية كتاب " املقر 

وي للقاض ي 
َ
ْزن
َ
 هـــ 773ي الحنفي املاتوريد سراج الدين الغ

  

  : مساعدة ومراجع صادر م

ة:شرح العقيد -  . الحنفيالبن أبي العز    ة الطحاوي 

يانة: لألشعري. عن أصول الاإلبانة  -  د 

ين خان.  - ى: لوحيد الد   اإلسالم يتحد 

د- ة: ملحم  ات الكوني   البوطي.   رمضانسعيد  كبرى اليقيني 

ى في عصر العلم: ملجموعة من -
 
 . العلماءهللا يتجل

ة وأسسها: عبد الر حمن  ال - كةعقيدة اإلسالمي 
 
 امليداني.  حبن
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمألوروبية للدراسات اإلا  الكلية  

رنسا ن /فشاتو شينو -قسم االنتساب   

ة الثقافة  اإلسالمي 
 

 : الهدف

ر اإلسالم في مفاهيمه الكبرى    يشرح  ل  لكا  ومبادئههذا املقر 
 
ة بهدف أن يشك ية ومقاصده العام 

 
ل

الب أسلوبا في الفهم  اثق
 
فكير،فة الط

 
لوك، وأن يكون له ذلك معوانا على   والت وطريقة في العمل والس 

يات،يزانا يزن به اآلراء واملواقف واألحداث ويواجه به  له، و موتفاصي  تفريعاتهفهم اإلسالم في    التحد 

ة إسالمي   ته شخصي  ن شخصي  ة ملتزمة في الفكر والس  فتتكو  قافي.  ةثابتلوك، ة قوي 
 
 في مواجهة الغزو الث

عة   مباحث  :املفردات فين. متنو   
 
 ملجموعة من املؤل

قافة مقدمة:  
 
قافةالث

 
ة والث  :أ.د/عبد ااإلسالمي 

 
 جارملجيد الن

ين  .1 جار  اإلسالمي وخصائصه:الد 
 
 أ.د/عبد املجيد الن

 فرغل  : أ.د/ يحي هاشماإلسالم  فيالعبادة  .2

ةالعقيدة   .3 جار :اةلحيوأثرها في ا  اإلسالمي 
 
 أ.د/عبد املجيد الن

ريعة  .4
 
ةالش  مصادر التشريع في اإلسالم : أ.د/ يحي هاشم فرغل  :اإلسالمي 

اوي سالم: أ.د/ يو في شريعة اإل  واملرونة الثبات -
َ
 سف القَرض

ةاألخالق   .5 اج الخطيب اإلسالمي   :أ.د /محمد عج 

ظام االا .6
 
 :أ.د/إبراهيم زيد الكيالنيمفي اإلسال   قتصاديلن

ظام  ا .7
 
 أ.د/إبراهيم زيد الكيالني  :اعي في اإلسالمجتماال لن

ظام السياس ي في اإلسالم ا .8
 
 : أ.د/إبراهيم زيد الكيالني لن

جار   :في اإلسالم واملعرفةالعلم  .9
 
 أ.د/عبد املجيد الن

جار  :اإلسالم فيالعمل  .10
 
 أ.د/عبد املجيد الن

ة /حقوق اإلنسان في اإلسالم: أ.د  .11  عبد هللا بن بي 

ة مسال في اإل   املرأة مكانة .12  : أ.د /عبد هللا بن بي 

    : مساعدة ومراجع صادر م

ة لإلسالم: ليوسف القرض -  الثقافة: ملالك بن نبي.مشكلة  -     اوي.الخصائص العام 

ة: ليوسف  -   ريعة اإلسالمي 
 
ر اإلسالمي:  خصائص- القرضاوي املدخل لدراسة الش صو 

 
د قطب.  الت  لسي 

لوك في البنية -   ار املجيدة: لعبد  اإلسالمي   العقل والس   .النج 

اهر بن عاشور.  -  
 
د الط ظام االجتماعي في اإلسالم: ملحم 

 
 أصول الن
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمألوروبية للدراسات اإلا  الكلية  

رنسا ن /فشاتو شينو -قسم االنتساب   

      

رين   مناهج املفس 

 

 : الهدف

قة ب  هذا  رحيش 
 
ر القضايا املتعل رهو   نشأتهالقرآن من حيث    تفسير املقر  في العصور السابقة   تطو 

بعرض إجمالي،  ضرحاال  إلى عصرنا عنى  ي  ا  كما  رين  ملناهج  العزيزملفس  في شرح كتاب هللا  ،  وطرائقهم 

رين،    
املفس  وأشهر  التفسير،  ألوان  يكون وعن  الب    وبهذا 

 
املعا  بجملةد  تزو  قد  الط واألدوات  رف  من 

ةامل عامل    نهجي 
 
للت ة  ضروري  تعتبر  ر  الواعي  التي  الكريم  تفاسير  مع  املتبص    مذاهبهاباختالف  القرآن 

ز ماوأشكالها  .  مصحيح وسقيفيها من   ؛ فيمي 
 

 : املفردات

كمه.   -1  معنى التفسير وح 

 املنهج في التفسير.   -2

 تاريخ التفسير. -3

 التفسير.   نقد مناهج -4

 
 

ر  رة مصو   :املقر 
 
 . الشيخ الجديع  "؛ تأليف  في علوم القرآن مات أساسيةمن كتاب " مقد  رة  مذك

 

رة                  يه:ـــــــــــنبـت
 
ر هو كامل املذك  املقر 

 

 

 

    : مساعدة ومراجع صادر م

رون - د حسين الذهبي.: التفسير واملفس     ملحم 

د الفاضل بن عاشور. : التفسير ورجاله -  ملحم 

 

 

 
 



  

 

 22 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمألوروبية للدراسات اإلا  الكلية  

رنسا ن /فشاتو شينو -قسم االنتساب   

 

 

 
  

 

 

 د املقررةنهج للموااملفقرات 
 

  

 السنة الثانية 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمألوروبية للدراسات اإلا  الكلية  

رنسا ن /فشاتو شينو -قسم االنتساب   

 توصيف املواد  

ر  ةاسم املاد      املقر 
 
 فاملؤل

ل الفصل  األو   

 لدين عبد الحميد ي امحيالشارح:   شرح قطر الندى عربية ة الاللغ

 ومصطفى أمين علي الجارم  البالغة الواضحة البالغة 

رة الثقافة اإلسالمية  الثقافة اإلسالمية 
 
 اب قسم االنتس مذك

 قسم االنتساب   مذكرة العقيدة اإلسالمية 

 محمد الغمقي مذكرة اإلسالم وأوروبا

 عبد  هللا الجديع مذكرة تخريج األحاديث 

 عبد املجيد النجار  اإلشهاد الحضاري  ريعمشا حركات اإلصالح

 قسم االنتساب  مذكرة تاريخ األديان 

 قسم االنتساب  مذكرة علم االجتماع 

 الفصل الثاني 
 د/يحي عبد الرزاق الغوثاني  كتاب: علم التجويد  ويدالتج مكاأح

 ابن رشد - املقتصد"  "بداية املجتهد ونهاية فقه األحوال الشخصية 

 الوهاب خالف  عبد لفقهأصول اكتاب:  أصول الفقه

 الشيخ محمد علي الصابوني  تفسير آيات األحكام" مذكرة من كتاب " آيات األحكام

 اب قسم االنتس مذكرة فرق 

 قسم االنتساب  ه شرح و  متن السلم املنطق

 عبد الكريم زيدان  د/  كتاب: أصول الدعوة فقه الدعوة 

 فيصل مولوي خ الشي كام املواريث أح  : كتاب  اريثاملو  أحكام
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالمألوروبية للدراسات اإلا  الكلية  

رنسا ن /فشاتو شينو -قسم االنتساب   

 

رة ــهج املقــرات املنــفق  ر 

ل الفصل في:   األو 

غة
 
ة الل                                                        العربي 

 

 : الهدف

غوي األدبي  الذ  تهدف 
 
ة إلى جملة أهداف، منها الل غة العربي 

 
رات الل م  مقر  ساني يقو 

 
كسب  وي  الل

ث ويور  ومنها  الفصاحة  يا، 
 
فن بتاريخ    لطفا  يعر ف  الذي  ةالحضاري   و    األم  وثقافتها،  ة  اإلسالمي  ة  العربي 

ة  قويم.  اإم  منها العقدي الذي يعر ف بأبعاد عقدي 
 
قد والت

 
ل أو على سبيل الن

 
 على سبيل التمث

 

 النحو  - 1
 

 : املفردات

أقسامه   ،خاتها من باب النواسموضوع "ظن " وأخو   ر من بداية الكتاب حتى آخ  ، االسم  االكلمة و

أقسامه وعالماته عالماته وانقسامه إلى معرب ومبني اإلعراب  -الحرف وعالمته وإعرابه،، الفعل و

املبتدأ   -أنواع املعارف مل فيه، النكرة واملعرفةفعل املضارع إعرابه وعالماته والعواال وأنواعه ،

 بتدأ والخبر.سخ للمالنوا –والخبر  
 

   البن هشام لندى:شرح قطر ااملقرر 
 

     : مساعدة ومراجع صادر م

 يني يجامع الدروس العربية ملصطفى الغال  -

 حميدال شرح أوضح املسالك البن هشام محي الدين عبد  -

 البالغة  - 2
 

    :املفردات

البيان  - واملجاز،  التشبيه،  علم  واملاالست،  الحقيقة  التصريحية  الب   ،كنيةعارة  علم  تأدية أثر  في  يان 

 . ياملعان
 

 : لعلي الجارم ومصطفى أمين.  الواضحةالبالغة   -    املقرر في البالغة:
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

   العقيدة
 

 : الهدف

 

ر   يشرح  ضة للشبه املوجهة إليها  يها ومعار ا للمفاهيم واستدالال علضبط أفعال هللا وأحكامه    املقر 

 ليتمكن الطالب الدفاع عن العقيدة. 

 

 :  اتاملفرد 

 كامل املذكرة  

 مقدمة

 تعالى أفعال هللا 

 املفهوم والخصائص   ل املبحث األو 

 عل اإللهيمفهوم الف

 ثبوت الفعل اإللهي 

 صفات األفعال اإللهية 

 هيإللاملبحث الثاني أنواع الفعل ا

 أفعال هللا الخلقية 

 التدبيرية أفعال هللا

 أفعال هللا والشرور الكونية

أفعال اإلنسا   ن أفعال هللا و

 

 االنتساب   مذكرة املقرر:
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 
 
ة                                                      قافةالث  اإلسالمي 

 

 : الهدف

اإل   يشرح  لها  يتعر ض  التي  يات  التحد  ر  املقر  عالمسال هذا  في  واملسلمون  من    م  احياليوم 
 
 ةالن

ة واالج الفردي  ة  السلوكي  احية 
 
الن ة، ومن  العقدي  ة  ويهدف  النظري  ة،  الب على  إلىتماعي 

 
الط وعي    تكوين 

ة من األخطار، وإكسابه بما يواجه الح ته.  القدرةياة اإلسالمي   على مواجهتها في نفسه وفي أم 

 

 : املفردات

 مين.هت اإلسالم واملسلالتي واجيات الكبرى تحد  تاريخ ال عن.ملحة 1

ة.  التنصير2 ند الديني للحركة االستعماري   : الس 

ند الثقافي للحركة االستعمقتشرااالس.3  ارية: الس 

ة:نشأتها  4 واملوقف    و .العلماني  دة  املتعد  تطبيقاتها  في  العالم اإلسالمي  إلى  وانتقالها  الغرب  في  اقعها  و

 .  منها

قافية واالج  اادهأبع.العوملة: 5
 
ة واالقتصاالث ة،دتماعي   وأثرها على مستقبل الشعوب. ي 

ر:  ة" وتحتوي بمذكرة :" الثقافة ا  املقر  مذكور وعبد هللا    عبد املنعم   ين عبد الحميدتور عض املحاضرات للدكإلسالمي 

 . حسن زروق 

  

    : مساعدة ومراجع صادر م

د أحمد أسساإللحاد املعاصر: نشأته، أسبابه، ونقد  -      جلي. ه: ألحمد محم 

ة وجها لوجه: ليوسف القرضاوي. اإلسال  -      م والعلماني 

ة:نقض أوهام ا -     ة الجدلي  د سعيد رمضان  ملادي   البوطي. ملحم 

ة أو فلسفة موت اإلنسان: ملحسن امليلي.  -      العلماني 

دوة العاملي   -    
 
رة في األديان واملذاهب: الن باب  ة لاملوسوعة امليس 

 
 . اإلسالمي لش
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 اإلسالم وأوروبا 
 

 الهدف: 

ام ومساراتها  صد العبر التاريخ وتعرجاتها بين الوئام و هدف املقرر إلى شرح العالقة بين اإلسالم وأوروبا ي

التي ينبغي أن تسير فيها في املستقبل بهدف أن يستوعب الطالب حقيقة هذه العالقة خالصة مما  

 ن عالقة حضارية.االتجاه بها لتكو جل من التحريف أل لصق بها 

 

 : املفردات

 التاريخي بين اإلسالم وأوروبا في مراحله الكبرى اللقاء   .1

 ي بها ار حض استقرار اإلسالم بأوروبا وعطاؤه ال .2

 الرد األوروبي الثقافي: االستشراق  .3

ا و كيفا  .4  الوجود اإلسالمي الراهن بأوروبا كم 

هاإلسالم و مو  املوقف األوروبي الراهن من  .5  فية اته الثقاج 

 املوقف الراهن للمسلمين من أوروبا   .6

 اإلسهام الحضاري للمسلمين بأوروبا .7

   ألوروبية  م من الحضارة ا استنفاع اإلسال  .8

 

 .الغمقي الدكتور محمد اإلسالم وأوروبا، كرة  ذم :املقرر 
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

                                                تخريج األحاديث 
 

 :  الهدف

تخريجه    تميه طرائق  على  والتعرف  املختلفة،  مصادره  في  الحديث  عن  البحث  بكيفية  املقرر 

وتوث درجته  إلى  لتحديد  ويهدف     إكسابيقه، 
َ
القدرة في    الطالب  النبوي  الحديث  إلى  الوصول  على 

   مصادره وتقديره في درجته.

 :  املفردات

 تعريف علم التخريج .1

 ابتداء ظهور علم التخريج .2

 ريج ومقاصده  لتخأهمية علم ا .3

 التعرف على مناهج التخريج   .4

 طريق الكشف عن الحديث  .5

 منهجية صياغة التخريج .6

 ملطلوبة لعلم التخريجصادر الحديث اتعريف موجز بم .7

 

ر ملا كتور مذكرة   :قر   عبد هللا الجديع  الد 

 

      : مساعدة ومراجع صادر م

 تخريج الحديث: ملحمد أبو الليث -    

 .عبد القادرلعبد املهدي  يث:تخريج الحدق طر  -    

 . كشف اللثام: لعبد املوجود محمد عبد اللطيف -    
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

                                                       ح    اإلصال  حركات
 

 :  الهدف

ة    يدرس اإلسالمي  الحركات  أهم   ر  تاريخه  الحديثةاملقر  من حيث  واإلصالح  هضة  الن  ومبادئها  في  ا 

الب    مقارنةة  ئلها دراسة نقدي  وساو 
 
ة و القصور فيها، وذلك بهدف أن يحصل للط اقع القو  ى مو تتقص  

راسة من استن  ةحي  إصال ثقافة  
ة في اإلصالح من شأنها  ا تبما يقع خالل الد  الفكر    ترشيدج لقواعد فقهي 

اقع املسلمين.   اإلصالحي في مواجهة و

 : املفردات

 التمهيد  ▪

 لسلفي املشروع ا ▪

 لتحرري ع ااملشرو  ▪

 مشروع اإلحياء الشامل  ▪

 خالصة تعقيبية عامة  ▪

 

ر:  . عبد املجيد النجاركتاب "مشاريع اإلشهاد الحضاري" الدكتور  املقر 

 

      : دةعامس  ومراجع صادر م

د الفاضل ابن عاشور. -      أعالم الفكر اإلسالمي باملغرب: ملحم 

 رجال اإلصالح: ألحمد أمين. -    

دوي. عوة: ألب لد  كر واجال الفر  -    
 
 ي الحسن الن
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

  األديان تاريخ
 

 : الهدف

األديان  يعطي  ر بسطة عن  املقر  ة    هذا  و  السائدةاألساسي  العالم عموما  أوروبا خصوصا    فيفي 

ة، وأهم    اريخي 
 
الت يكون   مبادئهامن حيث أهم  مراحلها  بهدف أن  ة، وذلك  ة السلوكي  ة والتعبدي  العقدي 

علا الب 
 
دلط فهم    بالخارطةراية  ى  من  ن 

 
يتمك حتى  ة،  األوروبي  احة  الس  في  وباألخص   ة  العام  ة  يني  الد 

نات اوأعمق لل أفضل ة للمسرح الذي سيعيش مكو  عوة في أوساطه.  فيلثقافي   ه ويمارس الد 

 : املفردات

 .مقدمة.1

ة: 2  . وشعائرها عقائدهاوفرقها، وأهم   ومصادرها،  تاريخها،.اليهودي 

ص3
 
ة: ران.الن  ومصادرها، وفرقها، وأهم  عقائدها وشعائرها.  تاريخها،ي 

ة: 4  تشارها الجغرافي. ائدها وشعائرها، وانومصادرها، وأهم  عق تاريخها،.البوذي 

ة: .5  ومصادرها، وأهم  عقائدها وشعائرها، وانتشارها الجغرافي.  تاريخها،الهندوكي 

 

      : مساعدة ومراجع صادر م

ة. ن ح ملواب الصحي الج -     ل دين املسيح: البن تيمي   بد 

 إظهار الحق: لرحمت هللا الهندي.  -    

 ألحمد شلبي.أديان الهند الكبرى:  -   

صرا  -    
 
د أبو زهر.ني  محاضرات في الن  ة: ملحم 

د عبد هللا دراز. -     ين: ملحم   الد 

اب املسيري.  -     ة: لعبد الوه   موسوعة اليهودي 

ة اإل الش -     ة: لحسن ظاظا. ئيلسرا خصي   ي 

د   -     ة: ملحم  صراني 
 
ة في الديانة الن اهر العقائد الوثني 

 
ير.  الط

 
 التن

سة في ضوء املعا -      الحديثة: ملوريس بوكاي.  ر ييدراسة الكتب املقد 

د عثمان صالح.  -     بشير: ملحم 
 
ة والت نصير أم املسيحي 

 
ة والت صراني 

 
 الن

ة ). ق ( خال ديان واأل موسوعة األ  -      باإلنجليزي 

ة ).   -     رمان، ( بالفرنسي  ة: ألالن أنت   قاموس اليهودي 
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

  االجتماع علم
 

 : دفاله

املفا  يهدف  عن  الكشف  إلى  ر  و هياملقر  واملصطلحات  ة  الوسائلم  االجتماع،    املنهجي  بعلم  ة  الخاص 

في ضوئها   س  أس  التي  للغرب  ة  املعرفي  األصول  وبياالعلم  هذاوفهم  ث،  وعو غرا ن  من ته  ة  املعرفي  ائقه 

ة.   وجهة نظر إسالمي 

 

 : املفردات

مة -  مقد 

 هالفصل األول:مفهومه ونشأته وأهداف .1

 .قته بالعلوم األخرى ومناهجهعال الفصل الثاني:ميادين علم االجتماع و  .2

 .الفصل الثالث: املؤسسات االجتماعية .3

 . الفصل الرابع: وسائل الضبط االجتماعي .4

 يةاالجتماع  التاملشك   :مسالفصل الخا .5

 الفصل السادس:التغير االجتماعي  .6

 

 مذكرة ملجموعة من املؤلفين/تنسيق قسم االنتساب  املقرر:
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 رة ر  ــهج املقــرات املنــفق

 الثانيالفصل في: 
 

 

 

 الكريم القرآن
 

 : الهدف

ا  يهدف  القواعد  واستيعاب  وحفظه  الكريم  القرآن  قراءة  تيسير  إلى  ر  ة  املقر  نة مملالنظري 
 
من    ك

 ذلك لترسيخه حمال، وتجويده أداء. 

 

 : املفردات

 الحفظ: 

إن شكرتم و ءامنتم  كم  عل هللا بعذابية حتى قوله تعالى(مايفو سورة النساء من البدا سورة آل عمران 

 (نهاية الحزب العاشر)   وكان هللا شاكرا عليما)

 

جويد: 
 
 الت

:  أحكام   ه.نواعأقسامه وأتعريفه، و  املد 

 ) 93-63ف : (حرو مخارج ال

 

ر  زاق الغوثاني: املقر  جويد : الدكتور يحي عبد الر 
 
 علم الت
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

ةلشا األحوال فقه                                                      خصي 
 

 :  الهدف

تزويد    يهتم   إلى  ويهدف  ق بشؤون األسرة، 
 
تتعل التي  ة  الفقهي  بالقضايا  ر  املقر  البهذا 

 
بثروة    الط

ةفقه اال   ي  بين  وبين  تجمع  اإلسالمي  الفقه  في  املأثورة  بالقضايا    االجتهادات جتهادات  قة 
 
املتعل الحديثة 

 املس 
 
الن تفقيه  بذلك من  ن 

 
ليتمك ة  إفاس  تجد  إلى    تتعر ضفي مجتمع     تائهمو كثيرة    مشاكل فيه األسرة 

ب حلوال فقهية للحفاظ عليها سليمة الكيان. 
 
 تتطل

  

 :  املفردات

 النكاح   ابكت

 الطالق   ابكت

 كتاب اإلحداد 

 

ر   لحفيد القرطبي األندلس ي مذكرة من كتاب:" بداية املجتهد ونهاية املقتصد" القاض ي ابن رشد ا :املقر 

 

    : ساعدةم عومراج  صادر م

      

ة: البن جزي.  -      القوانين الفقهي 

 املغني: البن قدامة.  -    

د أبو ز  -     ة: ملحم   هرة. األحوال الشخصي 

د عقلة. ظام األ ن -      سرة في اإلسالم: محم 

 قرارات وفتاوى املجلس األوروبي لإلفتاء.  -    

د. ون األحوال الشخمشروع قان -     ة املوح   صي 

    -  
 
ة.مجل  ة األحكام العدلي 
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

                                                                                                     الفقه أصول 
 

 : الهدف

ة التي ساروا عليها في استنباطهم األحكام من    ر مناهج األئم  ة ومعرفة   ابالكتيشرح املقر 
 
والسن

ة لألحكام، كما يكشف  األصول التي اعتبر
 
فاقعن أسباب  وها أدل

 
ة    االت واالختالف في األحكام الشرعي 

عند   إليها  يرجع  التي  وابط  الض  افقومعرفة  تكو تعاوال   التو يستطيع  رض؛  التي  ة  العلمي  للملكة  ينا 

أسس   معرفة  بها  الب 
 
يستج  استنباطالط فيما  ة  الشرعي  و األحكام  الض  في حدود  القضايا  من  ابط  د  

 لالجتهاد. العلماءوضعها  التي

 :  اتفرد امل

ة األحكام:في قسم  .1
 
 :   أدل

فقاألصول  -أ    
 
 عليها:  املت

ة، اإلجماع،   
 
نة القياس  ناءباستث (الكتاب، السن  ).  الثالثةترك للس 

 األصول املختلف فيها:  -ب    

حابي، مذهبستصحاب، ال ا ،العرف املرسلة، ةحلاالستحسان، املص  نا. شرع من قبل  الص 

ة  فيقسم  .2 غوية األصولي 
 
 ) 196- 140: (القواعد الل

ص 
 
 القاعدة األولى: في طريق داللة الن

 القاعدة الثانية: في مفهوم املخالفة

اللة ومراتبه دة العقاال  ثالثة: في الواضح الد 

 اضح الداللة ومراتبه القاعدة الرابعة: في غير الو 

 املشترك وداللته   لخامسة:فيالقاعدة ا

 ي العام وداللته لسادسة: فالقاعدة ا

ابعة:  في ا  لخاص  وداللته القاعدة الس 

ف  :رر املق
 
 أصول الفقه: لعبد الوهاب خال

اظر البن قدامة املقدس ي.  -     : مساعدة ومراجع صادر م
 
 روضة الن

 املستصفى: للغزالي.  -   

 فواتح الرحموت لألنصاري  -  
 
كور.  البنم الثبوت ، بشرح مسل

 
 عبد الش

 أصول األحكام: لآلمدي.  حكام في اإل  -  

ول في شرح منهاج األصول  -    : لألسنوي. نهاية الس 

 تنقيح الفصول: للقرافي.  -  
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

 آيات األحكام تفسير 
 

 :  هدفال

الب من معرفة كيفية استنباط األحكام من  
 
ر إلى تمكين الط الكريم، وجهود    القرآنيهدف املقر 

ف رين  املفس  ذالعلماء  االجتهاداتي  د  تعد  في  وأثرها  الفقهي    لتكوين  الفقهية،  لك،  االستنباط  ملكة 

 الصحيح من النص القرآني. 
 

 :  املفردات

 الفاتحة  سورة املحاضرة األولى: 

 السحر ضرة الثانية: املحا 

 النهي عن كثرة الحلف املحاضرة الثالثة:  

 ألموال اليتامى  اية اإلسالم رع املحاضرة الرابعة:

 النساء ( وسائل معالجة الشقاق بين الزوجينالخامسة: املحاضرة  

 جريمة القتل املحاضرة السادسة:

 املحاضرة السابعة:إباحة الطيبات وتحريم الخبائث  

 ة:مايحل ويحرم من األطعمةالثامن  املحاضرة

 املحاضرة التاسعة: حد السرقة وقطع الطريق  

 يسر لخمر و املشرة :كفارة اليمين و تحريم ااملحاضرة العا

 املحاضرة الحادية عشرة: اللعان بين الزوجين 

 املحاضرة الثانية عشر:االستئذان في أوقات الخلوة 

    إلسالمارته في ااملحاضرة الثالثة عشر: الظهار وكف
 

ائع البيان تفسير آيات األحكام ذكرة مأخوذة من كتاب:  م :املقرر   ي الصابوني للشيخ محمد عل رو

       : عدةمسا ومراجع صادر م

 

اص.   -                 أحكام القرآن: البن العربي. -      أحكام القرآن: للجص 

ايس. آيات اتفسير  -   .           الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي -      ألحكام: للس 

اهر بن  -   
 
د الط نوير: ملحم 

 
حرير والت

 
 اء البيان: للشنقيطي أضو  -         .عاشور الت
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

                                                         الفرق 
 

 : الهدف

ة في تاريخها وتفاعلها مع املجتمع    يشرح  ة األساسي  ر الفرق اإلسالمي  صولها  في أو  اإلسالمي،املقر 

الب  
 
الط يستوعب  أن  بهدف  وذلك  ة،  األساسي  وآرائها  ة  اريخالعام 

 
اإل   الت على  الفكري  ويقف  سالمي، 

ن من فهم أفضل وأعمق    بصبغتهالتي صبغت ذلك الفكر  صطلحات ااألفكار وامل
 
زمنا غير قصير، فيتمك

راث اإلسالمي.  
 
 للت

 : املفردات

ة  اإلس الفرق  ظهور الخالف حول اإلمامة وأثره في   المي 

يعة                     .الخوارج
 
 .الش

ة.ا                       .املعتزلة  ألشعري 

ة  .املاتريدي 

ة:فرق الباأهم ال -  طني 

 النصيريون -اليزيدية           العلويون 

 القرامطة          االسماعيلية

 الدروز 

ارئة في العصر الحديث الفرق أهم  -
 
 :الط

 البهائية                  دية يانية األحم.القد

 جماعة التكفير والهجرة             األحباش 

 

ر: م  اب ذكرة "الفرق" تنسيق قسم االنتساملقر 

       : مساعدة ومراجع صادر م

  دراسة الفرق في تاريخ املسلمين/د. أحمد محمد أحمد جلي  -          

ةنشأة  -          رها: لج األشعري  ينمقاالت  -         الل مرس ي.وتطو   : لألشعري.اإلسالمي 

حلامللل  -  
 
هرستاني.والن

 
   فيالفصل  -              : للش

 
 ن حزم. حل: البامللل واألهواء والن

ين: ألحمد محمود صبحي.  أصول في    -  د أحمد   الفرق دراسة    -  الد  في تاريخ املسلمين: ألحمد محم 

 جلي.
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 املنطق
 

 الهدف: 

لب باألدوات التي تمكنها مراعاته من دقيق الفهم وتكشف له الغطاء  الطا إلى تزويد    يهدف املقرر 

إليه طالب الشريعة في تقويم فكره    ما يحتاجم أفكاره عن الخطأ والغي وهو معن حجب الذهن وتعص

 كاحتياجه للنحو لتقويم لسانه.

 كامل املذكرة   :املفردات 

 مقدمة

 فصل في جواز االشتغال به

 علم الحادث أنواع ال

 ع الداللة الوضعية أنوا

 فصل في مباحث األلفاظ 

 فصل في بيان نسبة األلفاظ إلى املعاني 

 والجزئية في بيان الكل والكلية والجزء  فصل

 فصل في املعرفات 

 باب في القضايا وأحكامها 

 فصل في التناقض 

 فصل في العكس املستوي 

 باب في القياس 

 فصل في األشكال 

 فصل في االستثنائي 

 واحق القياس ل

 ام الحجة أقس

 .خاتمة

 األخضري على س: شرح العالمة املقرر 
 
 مهل

 

 ضل هللا ر مهدي فمدخل إلى علم املنطق للدكتو   -     : مساعدة ومراجع صادر م

 شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في املنطق كتاب   -

 



  

 

 38 

ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

عوة                                                   فقه            الد 
 

 : فلهدا

عوة، والوقوف على أهميته  يهتم  الد  في ممارسة  بوي 
 
الن املنهج  بالكشف عن  ر  في  املقر    اإلصالح ا 

بناء  وفي  ة  املجتم  اإلنساني  العاملي  الحضارة  بناء  وإعادة  الفاضل  اإلسالمي  القيم    علىع  نظام  أسس 

عوة ومشكالتها   عرف على قضايا الد 
 
وى الفردي واملجتمعي  ستعلى امل  ياتها وتحد  اإلسالمي، وكذلك بالت

من   الب 
 
الط تمكين  إلى  ويهدف  في  القيام والحضاري  عوة  الد  ة  بواجب  قافي 

 
الث خصوصياتها  لها    بالد 

ة.واالجت ة والحضاري   ماعي 

 : املفردات

اعي الباب الثاني  : الد 

اعي   الفصل األول:التعريف بالد 

اعي  ة الد   الفصل الثاني: عد 

اعي الفصل الثالث:أخالق  الد 

 : املدعو الثالث اب الب

عريف باملدعو وما له وما عليه
 
 الفصل األول: الت

 ف املدعوين الفصل الثاني: أصنا 
 

ابع  عوة ووسائلها ليب الد: أساالباب الر 

 الفصل األول:مصادر أساليب الدعوة ووسائلها ومدى الحاجة إليها، 

عوة   الفصل الثاني: أساليب الد 

 عوة الفصل الثالث:وسائل الد  
 

عوة: لعبد الكريم زيدان.أ   :املقرر 
 صول الد 

 

      : مساعدة ومراجع صادر م

عوة  ا  -  .البيانوي عوة: ألبي الفتح  مدخل إلى علم الد   -  لجمعة  لد  وقواعد:  أصول  هللا:  إلى 

 .أمين

ام عبد  -  عوة إلى هللا:لهم   سعيد.  الر حيم قواعد الد 

عوة: للبهي الخولي. -  المآدم  -    فقه الد   لبهي الخولي.: لعليه الس 
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 املواريث 
 

 الهدف: 

أنصب حيث  من  املشروعة  الفرائض  شرح  إلى  املقرر  ضبطها   يهدف  وكيفية  واستحقاقاتها  تها 

مرس عليه وإدراك حكمه وأسراره والعمل به عن بصيرة وتقسيم
 
ها كما يهدف إلى حفظ هذا العلم والت

 في اإلفتاء 

 : املفردات

 ابقة امليراث عند األمم الس

 شروعيته  وأهميته ومتعريفه 

 أركان اإلرث 

 أسباب اإلرث وموانعه 

 توزيع امليراث 

 املقارنات 

 

 وي املول  أحكام املواريث للشيخ فيصل: قرر امل

 

      : مساعدة ومراجع صادر م

 املواريث في الشريعة اإلسالمية ملحمد علي الصابوني  -

وتي  -  شرح منتهى اإلرادات ملنصور بن يونس البه 

 لشريعة اإلسالمية لياسين درادكة ا امليراث في  -
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ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

 

 
 

  
 

 

 فقرات املنهج للمواد املقررة
 

  

 السنة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 41 

ة م اإلنسانيي للعلواألوروب المعهد  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل الكلية  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

ملواد  ا توصيف  

 

رة ــهج املقــرات املنــفق  ر 

ل الفصل في:   األو 

غةا
 
ة لل                                                         العربي 

 

 : لهدفا

سان  مقر    تهدف 
 
م الل غوي األدبي  الذي يقو 

 
ة إلى جملة أهداف، منها الل غة العربي 

 
  كسبويرات الل

وم يا، 
 
فن لطفا  ث  ويور  ة  نها  الفصاحة  األم  بتاريخ  يعر ف  الذي  ةالحضاري   و    العربي  وثقافتها،  ة  اإلسالمي 

ا على   ة إم  ل   سبيل منها العقدي الذي يعر ف بأبعاد عقدي 
 
 التمث

 
قويم. أو على سبيل الن

 
 قد والت

 

 النحو  - 1
 

 : املفردات

 نهاية الكتاب.  من باب الفاعل من كتاب  شرح قطر الندى إلى -

 

 : دةمساع ومراجع صادر م

     

ة:  جامع الدروس -  .للغاليينيالعربي 

 شرح ابن عقيل على األلفية. -

 

 البالغة  - 2
 

    :املفردات

هي -
 
   االستفهام،، الخبر واإلنشاء، األمر، الن

باق، املقابلة.ا
 
ي، الفصل والوصل، الط

 
 لتمن

 

 : لعلي الجارم ومصطفى أمين.  حةالواضالبالغة   -    املقرر في البالغة:
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

  خطابةال
  
 : الهدف

ر إلى تعريف الطالب    يهدف  ينياملقر    القدرات ، وطرائق التعر ف على  على أصول الخطابة والوعظ الد 

للواملهارات   ة  فيب؛  خطالفردي  ة    يلتوظيفها  على  اإلصالحيةالعملي  الطالب  وقوف  وكذلك  نماذج  ، 

ل؛ تركت بصماتها واضحة في ح   اإلسالمي  لخطب راقية في تاريخنا  وصول  إلى أعماق قلوب  سن ال األو 

 . سامعيهم
 

 . كامل املذكرة :املفردات

 

 : مساعدة ومراجع صادر م

    

 . لشيخ علي محفوظ؛ لةبطرق الوعظ والخطاهداية  املرشدين إلى  - 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

          الفقه                                                     أصول 
  

 : الهدف

ر   يشرح   الالت  كيفي    املقر  ة،ات استخراج األحكام من نصوصها بحسب مقتضيات الد  غوي 
 
ويهدف إلى    الل

ال بهذا  قة 
 
املتعل الالت  الد  الب من استيعاب 

 
الط ص  قدال  ليكتسب شأن  تمكين 

 
الن مع  عامل 

 
الت رة على 

 الستخراج األحكام منه. 

 : املفردات

يته ح –تعريفه  -.القياس: 1  أركانه.  –ج 

 أقسام القياس.  –املناط   تخريج  ––تحقيق املناط   -.االجتهاد في العلل: 2

حيح: 3 ة.  شروط –شروط الفرع  –شروط حكم األصل  -.شروط القياس الص 
 
 العل

ة..مسالك ال4
 
 عل

 ؟   هل كل مجتهد مصيب –جتهد شروط امل  -د: .االجتها5

رجيح. 6
 
عارض والت

 
 .الت

 

ر  ف. لعبد " أصول الفقه" : املقر 
 
اب خال  الناظر  ل الفقه  من كتاب روضةوملحق أصو  الوه 

 

 

 : مساعدة ومراجع صادر م

 املستصفى: للغزالي - 

م الثبوت البن عبالرحموتفواتح  - 
 
كو : لألنصاري بشرح مسل

 
 ر.د الش

 دي  األحكام: لآلم  أصول إلحكام في ا - 

ول  -   سنوي. شرح منهاج األصول: لإل   فينهاية الس 

 . للقرافيتنقيح الفصول:  - 

 . للر ازي املحصول:  - 

 اص. أصول الجص   - 

 أصول البزدوي.  - 

وكاني. الفحول إرشاد  -  
 
 : للش

دأصول الفقه:  -    أبو زهرة.  ملحم 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 ير املوضوعي)(التفس وضوعي م تفسير 
 

 :  لهدفا

بتفسير    يهتم   ر  كافل  املقر 
 
الت ومبدإ  والبيئة  بالكون  قة 

 
املتعل القرآنية  وذلك    االجتماعي،اآليات 

ا
 
فسيرلبقصد إيقاف الط

 
فسير يقوم على أساس    ؛ب على منهج آخر في الت

 
ة    الت املوضوعي لآليات القرآني 

الواح ورة  الس  أو  الواحد  املوضوع  موضوعي    رتاعتبإذا    ؛دةذات  القضايا،  وحدة  نفس  في  تشترك  ة 

الب من فهم  ويهد
 
ة.  القرآن ف إلى تمكين الط  على أساس الوحدة املوضوعي 

 

 : املفردات

ون وبيئة الحياة تفسيرا يشمل جملة من العناصر مثل: خلق الكون،  عمت  آيات.تفسير  1
 
قة بالك

 
  مظاهر ل

الك الكون،  في  ة  اإللهي  نن  الس  لال الكون،  مناطا  من ون  الكون  البي   لالستثمار،اطا  عتبار،  وازن 
 
في  الت ئي 

ة حفاظا  دمير. عليها الكون، تعامل اإلنسان مع البيئة الكوني 
 
ث والت  من اإلسراف والتلو 

البناء    آيات.تفسير  2 أسس  مثل:  العناصر  من  جملة  تتناول  االجتماعي  كافل 
 
بالت قة 

 
متعل ة  قرآني 

كافل   االجتماعي،
 
الت و   مبدأ  بالعقيدة،  االجتماعي  االجتماعي،  صلته  كافل 

 
الت كافل    ار آثمظاهر 

 
الت

 االجتماعي في الفرد واملجتمع.

 

 : مساعدة ومراجع صادر م

نوير: مل -  
 
حرير والت

 
اهر ابن الت

 
د الط  . عاشور حم 

د قطب.  -     في ظالل القرآن: لسي 

فسير املوضوعي: لعبد   -   
 
ار املدخل إلى الت

 
 سعيد.  فتح هللا الست

ة البحث ف -    فسير املوضوعي: لزياد  منهجي 
 
 .لدغاميناي الت

فسير املوضوعي: ملصطفى مسلم.  -   
 
 مباحث في الت

د أمين ال -     نقيطي. ش أضواء البيان: ملحم 

د رشيد رضا. -     تفسير املنار: ملحم 

فسير الكبير: الفخر  -   
 
ازي مفاتيح الغيب أو الت  . الر 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

فس ال علم
 
ربوي الن

 
  ت

  
 : هدفال

ر إلى تعريف الطالب بمختلف  املق   يهدف  ة، وطرائق التعر ف على  ر  ربوي 
 
ة   القدراتالخصائص الت الفردي 

ال ة  العملي  في  لتوظيفها  م 
 
على  تللمتعل الطالب  وقوف  وكذلك  ة،  الت    املواصفاتربوي  واملؤه  ة  فسي 

 
الن

م.  
 
ة للمعل  العلمي 

 كامل املذكرة  :املفردات

 

 : مساعدة راجعوم صادر م

    -  
 
ربوي: لعبد املجيد نشو علم الن

 
 اني. فس الت

اس  -     ربوي في اإلسالم: لعب 
 
 . محجوبأصول الفكر الت

ربية وعلم ا  -    
 
مة في الت فس: لعبد لمقد 

 
قيب وصالح مراد.   الر حمنن

 
 الن
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

            الفقهية                                           القواعد 
 

 :  الهدف

امل سعة  يهدف  الب 
 
الط إكساب  إلى  ر  ريعة  قر 

 
الش ألسرار  وإدراك  إلى    ومقاصدها، أفق  بإرجاعها 

ا فيه  ن  تتكو  بحيث  لها  ابطة  الض  ة  لالقواعد  الفقهي  ة  ةعقلي  ات    الكلي  للجزئي  هة  املوج  القواعد  بضبط 

فاصيل. 
 
 والت

 

مة عن القواعد   :املفردات  الفقهية. مقد 

  

ة: القواع           د الفقهي 

 وبعض فروعها.  : األمور بمقاصدهااألولىاعدة  الق .1

انية: اليقين ال يزول بالشك  القاعدة .2
 
 وبعض فروعها. الث

 وبعض فروعها.   تجلب التيسير  ةة: املشقثالثال  القاعدة .3

 وبعض فروعها.  العادة محكمة رابعة:ال  القاعدة .4

 ها. وبعض فروع  : ال ضرر وال ضرار ةخامسالالقاعدة   .5
 

  . /د. صالح بن غانم السدالن ب " القواعد الفقهية الكبرى " مذكرة من كتا  :املقرر  

 

 : مساعدة ومراجع صادر م

ظائراألشباه   - 
 
يوطي. والن  : للس 

 . رجباعد: البن و الق - 

ام.  والفوائدالقواعد   -  ة: البن اللح   األصولي 

 . للقرافيالفروق:  - 

ظائراألشباه   - 
 
 : البن نجيم. والن

الم.  : للعز  بنحكاماأل قواعد  -   عبد الس 

ةد شرح القواع -    : ألحمد الزرقا. الفقهي 

: ملصطفى الزرقا.  الفقهياملدخل   -    العام 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

  ضاء والتحكيمالق
 

 

 :  لهدفا

إلى   ر   يهدف املقر 
ْ
الب    الع إط

 
، وواجٍب يكاد يكون مفقوًدا في حياة مسلمي  الط ص مهم  على تخص 

وك ة  قو  مع  ة،  إأورب  الحاجة  الد  ثرة  هذه  في  الشرعي  ( يار  ليه  في  كما    ،)  التحكيم  الراغب  الطالب  د  يزو 

ع مداركهالتخص   ة ضرورية؛ توس   . ذا امليدانه في   ، وتضبط فهمهص بمعارف وقواعد شرعي 

 

رة  :املفردات
 
 . كامل املذك

  

           
 

   ر:املقر  

ر  -    .  ن رشد الحفيدبداية املجتهد "  للقاض ي ابمن كتاب " جزء مصو 

 

ولي في الشريعة اإل التحكيم وال -  سالمية؛ للدكتور عجيل النشمي. تحاكم الد 

ة للتحكيم في الفقه اإلسالمي؛  للدكتور علي الق -  ه داغي.  ر  املبادئ العام 

 .-رحمه هللا -التحكيم الشرعي في بالد الغرب؛ للشيخ فيصل مولوي  -
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

رة ــهج املقــرات املنــفق  ر 

 ي : الفصل الثانفي

 الكريم القرآن
 

 : الهدف 

إ  يهدف  ر  النظرية  املقر  القواعد  واستيعاب  وحفظه  الكريم  القرآن  قراءة  تيسير  نةلى 
 
من   املمك

حيح.  ملكةوتجويده أداء؛ وذلك لترسيخ   ذلك لترسيخه حمال،  األداء للقرآن الكريم على الوجه الص 

 :  املفردات

 األنعام  سورةو   سورة املائدة .الحفظ: 1

 ملقرر  الكتاب ا   ويد:.التج2

 ات الحروف:صف -

ة:   أ ـ الصفات املتضاد 

 ) واإلذالق واإلصمات طباق واالنفتاح الهمس والجهر والشدة والرخاوة واالستعالء واالستفال واإل  (

 الصفات التي ال ضد  لها: -ب

  –التكرير  -االنحراف –اللين   –القلقلة  -الصفير(
 
 ) االستطالة  –فش ي الت

 اءاتأحكام الر  -

 الالمات  -

 تماثلين واملتجانسينإدغام امل -

 نخلقكم مالحظات حول اإلدغام في   -

 الوقف واالبتداء  -

 سام الوقف أق

 كيفية الوقوف الصحيح

ة لحفص بن عاصمال - كت في مواضع خاص   س 

 الهمزة ] همزة الوصل، والقطع[ -

   التاءات. -

ر  جويد  علم -: املقر 
 
 ي نللدكتور يحي عبد الرزاق الغوثا ؛الت
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 ت املعامال  فقه
 

 : الهدف

ة  فقهي  بثروة  ب 
 
الطال تزويد  على  زيادة  ر  املقر  املعامالت    يسعى  مجال  لهمفي  اس    تؤه 

 
الن لتفقيه 

لإلفتا  هم  يتم   وتعد  ال  إذ  الحادثة،  واملشكالت  القضايا  في  بدراس  ذلكء   
 
من  إال للمعامالت  عة  موس  ة 

أسباب على  والوقوف  اإلسالمي،  وطرقهم    ءالفقهااختالف    الفقه  قة  فيها، 
 
املتعل األحكام  استنباط  في 

 بها.  
 

 : املفردات

 كتاب البيوع  ▪

رف كت ▪  اب الص 

م  ▪
َ
ل  كتاب السَّ

 كتاب بيع الخيار  ▪

 حةكتاب بيع املراب ▪

 كتاب بيع العرية ▪

 كتاب بيع اإلجارات  ▪

ْعل ▪  كتاب الج 

 قراض كتاب ال ▪

 كتاب املساقاة  ▪

 ب الشركة اكت ▪

  كتاب الشفعة ▪

 

ر   : املقر 

 . الحفيد القرطبي األندلس ي بن رشدا اإلمام القاض ي  : ونهاية املقتصد" املجتهدبداية " -
 

 : مساعدة اجعومر  صادر م
 

 الفقه على املذاهب األربعة: للجزيري. -

 أهل املدينة: البن عبد البر. فقهالكافي في  -  
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

ريعة مقاصد 
 
  الش

 

 : الهدف

ري 
 
الب على مدارك علماء الش

 
ر الط ريعة  عة واألصول من  يعر ف املقر 

 
ةاإل أن الش هادفة في    سالمي 

ة إلهي  حكم  وفق  العباد  مصالح  إلى  األحكام  ينهض  سن   ا  مم  الب، 
 
في    بالط الجزئي  ظر 

 
الن مستوى  من 

ي، أحكام ال
 
ظر الكل

 
ريعة إلى مستوى الن

 
ده ش شريع اإلسالمي،  بنوع من املعارف ا ويزو 

 
لعميقة في أسرار الت

سلف   منهج  على  ةويوقفه  فقها  األم   من 
 
والت حابة  الص  في  ء  ريعة 

 
الش مقاصد  إلى  رجوعهم  في  ابعين 

 فقههم. 

 : املفردات

ريعة: .ال1
 
ل: إثبات مقاصد الش  قسم األو 

 . لى معرفتها والخطر العارض من إهمالها وطرق إثباتها ومراتبهاإ الفقيهاحتياج  -    

ريعة: 2
 
ة للش اني: املقاصد العام 

 
 .القسم الث

ابطةفة  الص   -     ةلل الض  رعي 
 
 .  مقاصد الش

شريع.  العام  املقصد  -    
 
 من الت

شريع وتقسيمها باعتبارات ثالث:  امل  املصلحةأنواع    -    
 
يات قيق حفظ  باعتبار تح  -قصودة من الت

 
  الكل

قها بالفرد والجماعة  –
 
ها.  باعت  –باعتبار تعل ق الحاجة أو ظن 

 
 بار تحق

رعفي توظيف    تفيدمفاهيم    -    
 
ة في استنباط  املقاصد الش وازل:  ي 

 
  –عموم شريعة اإلسالم    -أحكام الن

ريعة بنكاية  ل  –املساواة وموانعها  
 
ة بمعان وأوصاف    –يس الش بأسماء وأشكال   ال نوط األحكام الشرعي 

. 

حديد  
 
بط والت ريعة بالض 

 
ة  بيان    –نوط الش ها عام  ةالر خصة وأن  ة وديني    –  وخاص  ة  مراتب الوازع جبلي 

ة    واجب االجتهاد. –وسلطاني 

ة بأنواع  3 شريع الخاص 
 
الث: مقاصد الت

 
اس: بي املعامالت.القسم الث

 
 ن الن

ة   فياملعامالت   -     شريعي 
 
ه األحكام الت  إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل. توج 

يها. أنواع الحق  تعيينمراتب  -    
 
 وق ألنواع مستحق

 العائلة. أحكاممقاصد  -    

فاتقاصد م -     ة.   التصر   املالي 

ريعةمقاصد  -    
 
 في املعامالت املنعقدة على عمل األبدان.  الش

رعات. أحكاممقاصد  -      التب 

  أحكاممقاصد  -    
 
 هادات.  القضاء والش
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 .  العقوباتاملقصد من   -    

ر  ريمقاصد  :املقر 
 
اهر ابن عاشور.  عةالش

 
د الط  اإلسالمية: ملحم 

 

 : مساعدة ومراجع صادر م

الم. بن  للعز  واعد: الق -   عبد الس 

افقات:  -  اطبياملو
 
 .  للش

 . للقرافيالفروق:  - 

ريعةمقاصد  - 
 
ل الفاس ي. الش

 
 : لعال

ة  -  يسوني. عند  املقاصدنظري  اطبي: ألحمد الر 
 
 اإلمام الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 52 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

ة                                               سةسيا           شرعي 
 

 : فالهد

املاد    األصول  تشرح  د  وتحد  والحكم،  ياسة  الس  في  اإلسالمي  شريع 
 
الت خصائص  إليها    التية  ترد 

ستوري ة في املجاالت الد  ة  األحكام التفصيلي  ة والقضائي  ةة واإلداري  ة،    واملالي  ولة اإلسالمي  كما تلقي  في الد 

سات التي تملك إصدار   وء على املؤس  د امختلف املجاال   في  القرار الض  ا يزو  الب بمعارف يرد  بها  ت، مم 
 
لط

بهات التي 
 
ياسة والحكم. حول منهج اإلسال   تثار على الش  م في الس 

 كامل املذكرة.  :املفردات

 

ر  ة؛  -:  املقر  ولة اإلسالمي  كتور عارف خل وظيفة الحاكم في الد 
 . ليللد 

  

 : مساعدة ومراجع صادر م

 

ة: للم - لطاني   اوردي.األحكام الس 

ياسة: ال اإلما -  بن قتيبة. مة والس 

د أبو  - ة في اإلسالم: ملحم  ولي   . زهرةالعالقات الد 

ة في اإلسالم: لوهبة   - ولي   . الز حيليالعالقات الد 

ة في اإلسالم: لعمر أصو  - ولي   الفرجاني.  أحمدل العالقات الد 

ظام السياس ي في اإلسالم: لعبد الكريم ال -
 
 . العثمانن

ظر  -
 
ة  الن ة: ملحيات السياسي  د اإلسالمي  س.  ضياءم  ين الري   الد 

ة: خ - بوي 
 
 الد سليمان الفهداوي. الفقه السياس ي للوثائق الن
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

                                            األحكام             أحاديث
 

 : الهدف

ة در يدرس    نة ألحكام شرعي  ر جملة من األحاديث املتضم  الب  ت  إلىاسة تهدف  هذا املقر 
 
عريف الط

ى فيه بذلك ملكة االستنباط  بط لتترب  صوص، ويكتسب    الفقهيرق استنباط تلك األحكام منها 
 
الن من 

ة شا ة وثقافة حديثي   ملة.ثروة لغوي 

 

 . كامل املذكرة: املفردات

 
 

 : مساعدة ومراجع صادر م

الم: للصنعاني. سب -  ل الس 

وكاني.  -
 
 نيل األوطار: للش

 ن دقيق العيد. دة األحكام: الباألحكام شرح عمإحكام   -
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

                                                   مناهج وطرق التدريس
 

 

 :  الهدف

ر  ه  هدفي من االطالع على سبل    مختلف طرائق التدريس، وتمكينهإلى تعريف الطالب بذا املقر 

للمتعلم  الوقوف  الفردية  القدرات  ا  ؛على  في  التربويةلتوظيفها  الوسائل لعملية  أهم  معرفة  وكذلك   ،

 عليم لالستفادة منها في التدريس. والتقنيات العلمية املستعملة في الت
 

 : املفردات

 

  /
ً
ال  زء األول: الجأو 

 معنى التربية .1

 فلسفة التربية اإلسالمية ومميزاتها  .2

 التربية في عصور ما قبل اإلسالم وبعده  .3

 تربوية.نحو فلسفة إسالمية  .4

 

 : املناهج وطرق التدريس الجزء الثانيا/  ثانيً 

 مفهوم املنهج وأسسه .1

 واستخداماتها الوسائل التعليمية   .2

 التقويم التربوي  .3

 تقويم تحصيل التالميذ  .4

 

 : مساعدة ومراجع ر صادم
 

 . وانيلعبد املجيد نش: علم النفس التربوي  -    

 . أصول الفكر التربوي في اإلسالم: لعباس محجوب -    

مة  -      النفس: لعبد الرحمن النقيب وصالح مراد.  في التربية وعلممقد 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

ة م قضايا  عاصرة فقهي 
 

 : الهدف

ا  من  جملة  الفقهي  بالبيان  ر  املقر  ا  يتناول  فقهي  تكييفا  املعاصرة  ة،    وأحكامالقضايا  شرعي 

ات أحوال املسلمين وما  ويهدف إلى أ الب مواكبا ملستجد 
 
ة، وأن  من حلول شرع   يهتقتضن يكون الط ي 

ة في هذا الشأن. يكسب م  ن ذلك صناعة فقهي 

 : املفردات

 الجديع عبد هللا  بريطانيا حين يفتقد وقتها   للدكتور شاء في صيف بيان حكم صالة الع .1

 وي للشيخ فيصل مول   غير املسلم القاض يحكم تطليق   .2

 ين القره داغي شكالت الفقهية في املناطق القطبية  بقلم أ.د.علي محي الدامل .3

النجاسا .4 فياستحالة  املحرم والنجس  باستعمال  والدواء  ت وعالقة أحكامها  .محمد  د  ؛الغذاء 

 الهواري 

 لشيخ يوسف القرضاوي ل املرأة دون زوجها هل يفرق بينهما؛ اسالم   .5

 اوي للشيخ يوسف القرض  )؛الحليب(بنوك اللبن  .6

 كام الرضاع .. دراسة علمية وفقهية " د.محمد الهواري يب وعالقتها بأح بنوك الحل  .7

 عضاء من الحيوان إلى اإلنسان د.عبد الرحمن بن حسن النفيس حكم نقل األ  .8

 النفيس   حكم من يبيع أحد أعضائه بحجة حاجته    د.عبد الرحمن بن حسن .9

 ية د.نعيم ياسينوالتجارب العلمحقيقة الجنين وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء   .10

 ة  د.نعيم ياسينحكم التبرع باألعضاء في ضوء القواعد الشرعية واملعطيات الطبي .11

 د.نعيم ياسين      سالمي           حكم اإلجهاض في الفقه اإل  .12

 أ.د.علي محي الدين القره داغي       العالج الجيني من منظور الفقه اإلسالمي   .13

 ي البشري العرب  .د       القرض البنكي   شراء البيوت عن طريق  .14

 ود بن عبد هللا الفنيسان اإليجار املنتهي بالتمليك                       د.سع .15

 : مساعدة ومراجع صادر م
  

ار بح -    
 
د عبد الغف ة معاصرة: ملحم  ريفوث فقهي 

 
 .الش

ة -    
 
ة.  مجل د   املجمع الفقهي اإلسالمي بج 

 . واإلفتاءلبحوث  جلس األوروبي لمجموعة فتاوى امل -     

http://www.e-cfr.org/PDF/6/10Hawari.pdf
http://www.e-cfr.org/PDF/6/10Hawari.pdf
http://www.e-cfr.org/PDF/6/10Hawari.pdf
http://www.e-cfr.org/PDF/6/10Hawari.pdf


  

 

 

 56 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 يوسف القرضاوي. لشيخ  فتاوى معاصرة: ل -     

ة العلوم قضايا طبي   -      ةة معاصرة: لجمعي  ة   الطبي   األردن.  -اإلسالمي 

رورة وتطبيقاته املعاصرة: لعبد  -     
اب فقه الض   ليمان.س بو أ  الوه 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 مشروع بحث التخر ج 
 

خر ج على سند القيام ببحث  يمت
 
ى للطالب الوقت الكافي للدراسة والتنقيب،    ؛تينالت

 
ى يتسن

 
حت

ث باملاد  ومن  ثري   د،  جي  بحث  إعداد  ةم   العلمي  وا   ،ة  اعتبار  ة  مع  الشكلي  واإلجراءات  راتيب 
 
الت حترام 

 وااللتزام بها. 
 

مة من املعهد  ويكون  بين قائمة البحوث املقد  ر بحث آخر  د الطالب اختياوإذا أرا  ،البحث من 

م  اقتراحا في ذلك إلى املعهد إليجاد أستاذ يقبل اإلشر  فعليه    اف على هذا البحث املقترح.أن يقد 
 

  ،خارج القائمة مه الطالب من يقد  أي  بحٍث          :تنبيه
َ
ه ال لم ين

 
افقة املعهد فإن   يعتبر.ل مو

 

 

نتين وجب عل ى يستفيد الطالب من هاتين الس 
 
م في وحت نة الثانية يه أن يقد  ج  الس  خر    مشروعا لبحث الت 

الية:
 
ن األمور الت  يتضم 

 

ة -1 عد  في  جعلته    توطئة  التي  افع  و
والد  األسباب  الب 

 
الط فيها  ح  يوض  هذا  صفحات  يختار 

ية هذا البحث املنتقى، وطرح  ته في قالب تساؤالت.املوضوع مع بيان أهم  لي إلشكالي   أو 

التفصيلي   -2 املخطط  عنابيان  يشمل   للبحث 
 
الت العناصر  مع وين  والفصول،  األبواب  الية: 

صر من عناصر البحث، على أن ال يقل  ذلك عن إعطاء فكرة مختصرة عن محتوى كل  عن

 ثالث صفحات. 

التق -3
 
لية في املراجع واملصادر التي سيعتمدها الط خمسة عشر    15ب ال تقل  عن ديم قائمة أو 

ملؤلف ودار الطبع، ورقم يشمل ذكر ا  ؛ نهالكل  م  م كامٍل مع تقدي  ،في موضوع البحث  مرجًعا 

 الطبعة وتاريخها ومكانها. 

 مطبوعا لألستاذ املشرف لالطالع عليه وتصحيحه بدايجب إرسال هذ  -4
 
ية من شهر  ا امللف

ة كما يمكن للط ة الجاري  نة الجامعي  الب مناقشة خطة البحث بعد تقديم فيفري من الس 

 ف.املشروع مع األستاذ املشر 

ى يستفيد من توجيهات األستاذ    ؛ملشروع في أقرب فرصةالطالب تقديم ا  واملطلوب من -5
 
حت

ن في ضيق وحرج في  كو وال ي  ،، ويغنم وقتا أكثر في القيام بالبحث من ناحية أخرى من ناحية

الثة
 
نة الث  .الس 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

 
 
ا ع  كيف ت

ً
ا د  بحث  ؟ علميًّ

 

 

 املحاور 
 

: تمهيد •
ً
 أّوال

 العلمي البحثلتعريف با -

 أهميته -

 الناجح البحثمواصفات  -

 الناجح حثاالبمواصفات  -
 

 

 خطوات املعتمدة إلنجاز بحث علمي ثانًيا: ال •

 مرحلة اإلعداد النظري: /1

 اختيار مجال وتخّصص البحث -

 اختيار املشرف  -

 البحث  تحديد عنوان -

 وضع خطة أّولّية للبحث -

 ة للبحثتحديد املصادر األّوليّ  -
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

 

 نفيذ الفعلي:/ مرحلة الت2

زة املطالعة الهادفة -
ّ
 واملرك

ة األّولجمع املعلومات وت -
ّ
ية، وضع  دوينها ] توزيع املاّدة العلمّية على عناصر الخط

ة النهائية [ 
ّ
 الخط

 [  كتابة البحث ] املتن، الهوامش -

 كتابة املقّدمة والخاتمة -

 وضع الفهارس  -

 ث وطباعته.  تصحيح البح -
 

 لتنظيم الصفحة  توصيات ضابطة /3
 

ة  /4  توثيق مصادر املعلومة في الهامش كيفي 
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

: تمهيد 
ً
ال  أو 

 

 العلمي:  البحثالتعريف ب -1

  -أ 
ً
 : لغة

 
َك  الَبْحث ب 

َ
ل
َ
 ، واالستخبار والسؤال عنه. الش يءَ  ط

بقواعد ومناهج  ًحااصطال  -ب تلتزم   
ً
د، دراسة  موضوٍع محدَّ

 
توِصل  : دراسة دة  إلى  محدَّ

 حقيقة ما.

 

 أهميته:   -2

ومعارفه، وتعميقها، من خالل احتكاكه   مداركه  ؛ يساهم البحث في توسيعبالنسبة للباحث      

م، وحسن استثمار املصادر.املطّول بالكتاب، وت
ّ
به على التفكير العلمي املنظ  درُّ

 

العلمية،   الساحة  إثراء  في  البحث  يساهم  للمجتمع؛  ا بالنسبة  الفكر  وينشر ويطّور  إلنساني، 

 …الثقافة والوعي، فيحّل املشكالت، ويصّحح األغالط

ما ال     
ّ
  وكل

 
اقَع مَس البحث ثّم محاولة تقديم الناس بفْحص أوضاعهم، وتشخيص أدوائهم،    و

ما ازدادت أهّميته وقي
ّ
    مته. العالج املالئم؛ كل

 

 الناجح  البحثمواصفات   - 3
 

ة -أ  اقعي  ع:  الو أهّم  البحمن  نجاح  بالوا وامل  ارتباطه  بأّن ث  الناس  وشعور  قع، 

يق تجعلهم  أوضاعهم  تواكب  العلمّية  من  الحركة  استجّد  ما  مطالعة  على  بلون 

م بخالف  وحرص،  باهتمام  ال بحوث  افتراضية  قضايا  تعالج  البحوث  كانت  لو  ا 

 ع. عالقة لها بالواق
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

ته -ب صر أساس ي لنجاح ادة العلمية عن: إّن وفرة املصادر الغنية باألفكار واملغزارة ماد 

ر فيه املصادر و دة العلمية؛ فال  تشّح فيه املا البحث، بعكس البحث في موضوع تند 

 يجد الباحث ما يكتب !. 
 

التأليف: -ت للمباحث ب  جْودة  ة محكَمة، وتسلسل منطقّي 
ّ
البحث، وخط التزام منهج 

وصوا  نحًوا  اللغوية:  األخطاء  من  خالية  سليمٍة  ولغٍة  وإمالًء،  ألفكار،  ا 
ً
وعبارٍة رف

 عّبر عن املقصود من أقرب طريق. واضحة ت
 

العنوان: -ث ة 
 
مضمون   دق يعكس  حدوَد   بحيث  ى 

ّ
تتخط زيادة  دون  من  البحث؛ 

يعا نقصان  وال  البحوث  املوضوع  عناوين  تكون  ما  وعادة  املوضوع،  بعض  لج 

 لمتين أو كلمات معدودات.مخَتَصرة في ك
 

املعلومات:  -ج ة 
 
ق  دق إلى  مصبعْزوها  وذكر  قة  ائليها 

َّ
موث الصفحات، ادرها،  مة 

ّ
ومرق

ا ملا يقرأ، أما امل علومات املذكورة بدون عزو اعتماًدا على ما  بهذا يكون القارئ مطمئنًّ

الحافظ  به  تمحيص وتدقيق،  تجود  دون  العاّمة  في مجالسهم  الناس  يتناقله  أو  ة، 

 من قيمة البحث. 
ً
 ستحِدث ريبة في صدور القارئين، وتقليال

 

   الناجح حثاب المواصفات  - 4
 

ة:    والكفاءةاالطالع الواسع    -أ صات، قديمها عدم االكتفاء باملقّررات  العلمي 
ّ
الدراسّية وامللخ

املط إلى  وتجاوزها  املستجّد وحديثها،  العلمّية  والبحوث  والحديثة،  القديمة  واملصادر  ة  ّوالت 

 بًقا دون فائدة.كّرر ما قيل ساليقف على آخر ما وصلت إليه الّدراسات فيبني عليه وال ي

 

النقدية  –ب   وح  يالر  ق ويفحص األفكار واملعلومات، وال 
ّ
قابلها بالتسليم املطلق، فقد    : فيدق

 ليل، أو دليل ليس بالقوّي، أو على تعّصب وانتصار ملذهب... تكون آراء مبنية على غير د

 

بل  ابقة في الذهن،  تصاًرا لفكرة سبتجّنب التحّيز إلى فئة أو تطويع البحث ان   املوضوعية:  –ج  

 
ّ
 سيالَحظ هذا الخلل مّما يفقد الواجب التزام الحياد وقْصد اكتشاف الحقيقة مهما كانت، وإال

 مصداقية البحث والباحث.
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ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

ص:  –  د التخص  دراسته    احترام  بجعل  الباحث،  نجاح  في  مهّم  بالعمق  عنصر  تتصف 

  
ّ
التخّصص، وإال في عصر تخّصص  البحث عامرً واإلحاطة، فنحن  بالعموميات،  جاء  معّرًضا ا 

 للخطإ أكثر من اإلصابة. 

 

والرغبة:   امليل  دون  العنص  وهذا هـ  وحده  مجال  في  التخّصص  يكفي  فال  لسابقه،  ل  مكّمِ ر 

 الباحث بميل حقيقي ورغبة تحّركه إلنجاز هذه الّدراسة. شعور 

 

والال   فيناقش:   التواضع  –و   أصحابها  انتقاص  دون  األد  تجريحهم  راء  يراعي  ويلتزم  بل  ب 

 كرنا، فنقول...(. املخالفين، ويتجنب تفخيم ذاته بنحو عبارة: ) نحن الذين، كما ذ احترام

 

ل:    –ي   ة والتحم  ة، والباحث وهما شرطان  علو  الهم 
ّ
البّد منهما لتحقيق األعمال الكبيرة الشاق

يمكنمهما   ال  ومشاّق  البحث  في  سيجد صعوبات  العلمية  قدراته   بلغت 
ّ
إال تجاوزها  بالهّمة    ه 

 ة والصبر.  العالي

 

 

 لم ت  :  مالحظة
َ

ها أهذك  فال قيمة لبحٍث  ر األمانة العلمّية؛ مع أنّ
ّ
مات، وإال

ّ
ها من املسل ّم شرٍط؛ ألنّ

 فيه !  مانةأ ال 



  

 

 

 63 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 ثانًيا: الخطوات املعتمدة إلنجاز بحث علمي 

 

 مرحلة اإلعداد النظري: /1

 اختيار مجال وتخّصص البحث -

 ار املشرف اختي -

   ديد عنوان البحثتح -

 وضع خطة أّولّية للبحث -

 تحديد املصادر األّولّية للبحث.  -
 

 

 التخر ج  ؟ بحث    مشروع  ماذا يعني 

 
ا ب        عد تحديد مجال 

 
يطاِلب األستاذ املشرف، ووضع عنوان،   على املشر   -لبحث، واختيار 

 
ف

ة ترسم هيكل البحث وتعط -البحث 
ّ
 بتقديم خط

َ
 ا.ي تصّوًرا عامًّ الباحث

 [ :  خطة أّولّية للبحث] بحثال مشروعيضّم 

، أهميته، الكتابات السابقة فيه،  إشكالية البحثمع إبراز  : ] أسباب اختيار البحثمقدمة/  1

 الخطة ) الفصول، املباحث...(، منهج البحث [ 

 

 ن تعريف كلمات عنوان البحث، شرح مصطلحات ومفاهيم... : يتضّم تمهيد/ 2

 

 يتفّرع عنها من مباحث ومطالب...  عنونة، وكذلك ما: تكون مالفصول / 3

 

إليها   أهّم الّنـتائج املتوّصل  (:لبحث وال تكون ضمن مشروع البحثآخر ما يكتب في ا   )  الخاتمة:

 في حدود صفحة واحدة أو صفحتين.  

 



  

 

 

 64 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

لي /4  تكون ضمن مشروع البحث.  ةاملصادر األو 
 

للمشر بعد      البحث  املتقديم مشروع  يشر ف وموافقته  العمل، وقد  بدئّية عليه  في  الباحث  ع 

تعدي إدخال  ويطلب  مالحظات  األستاذ  أّولية  يبدي  ة 
ّ
فالخط ه؛  نفس  الباحث  يدخلها  أو  الت، 

 يل وليست نهائّية. قابلة للتعد

 

 / مرحلة التنفيذ الفعلي:  2
 

زة طالعة الهادفةامل  -      
ّ
 واملرك

ة   عنة العلمّية على ] توزيع املادّ جمع املعلومات وتدوينها  -      
ّ
ة األّولية، وضع الخط

ّ
 اصر الخط

   النهائية [          

 البحث ] املتن، الهوامش [ تحرير  -  

 اتمةكتابة املقّدمة والخ  -  

 وضع الفهارس  -  

   تصحيح البحث وطباعته.   -       

 

 

 البحث ير تحر 

املتن:  1 م_  من  البحث  صلب  في  الباحث  يكتبه  ما  رئهو  علمّية  مر اّدة  ينبغي  و  اعاة      يسة، 

 مايلي:

 

 ال القلب،     العقلن املعنى املراد بمخاطبة ع التعبيرهو  :( القالب ) األسلوب العلمي -أ 

 ساليب الوعظّية. دام العبارات الواضحة املقنعة البعيدة عن الخيال الشعري واأل باستخ      

العقلية   العمليات  اعتماد  إلى  ومنا  باإلضافة  تحليل  واسمن  ومقارنة  تدالل، قشة 

 واستـنـتاج...
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ي:  -ب  
 
الفن ع  الجانب  َرض فيها البحث وتّرتب فيها األفكار، بحسن استخدام  وهي الهيئة التي ي 

  فتساعد على االنتقال من فكرة ألخرى. فرعيةال ؛ خاّصة منهاينعناو ال

    فقرة وأخرى   مناسبة بين كّل  الصفحة الواحدة بترك فراغاٍت  والفصل بين فقرات  -       

      بالكتابة من أعالها إلى الصفحة  ألّنها أنشط لذهن القارئ، وأفضل من مْلِء           

 واحدة معها كأّنه يظهر الّنّص  ؛أسفلها         
ٌ
 تزعج الناظرين.  ،قطعة

 

 ألّول، ثّم نقرات في السطر ا  05كّل فقرة جديدة يترك فراغ يقّدر بـ:   مع بداية -      

 ة أّول كلمة في السطر.  يبدأ بكتاب       

 

   ،ٍل أو مبحٍث جديدلكّل فص بتقديٍم مع البْدء  -         
ً
 وال يحسن  الهجوم على املوضوع دفعة

 واحدة دون مقّدمات.             

 

 عن املتن هو ما يكتبه ال  الهامش:  –ب  
ً
باحث من معلومات ثانوية في ذيل الصفحة، مفصوال

 قصير أسفل
ّ
: يمين الصفحة، و بخط

ً
 يتضّمن الهامش عادة

 

 تخريج اليات واألحاديث -    

 ح الغريب: األلفاظ اللغوية الصعبة واملصطلحاتشر  -    

 املعلومات بعزوها إلى مصادرها  توثيق  -    

 ماكن التعريف بالشخصيات واأل  -    

ة  -    
ّ
 ذكر األدل

 إلى توضيح. نص التي تحتاج التعليق على بعض عبارات ال -    

 

 

 املقّدمة والخاتمة آخر ما يكتب في البحث. حظة:مال 

 

 توصيات / 3
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يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  
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1-  
 
 :  الخط

           -  
ّ
: يعتمد خط

ّ
 للنّص العربي.  Traditional Arabicنوع الخط

: في العناوي -           
ّ
 . 20و العناوين الفرعّية  22ن الرئيسة   حجم الخط

: في املتن حجم  -           
ّ
 . 12وفي الهامش  18 الخط

 

 :  تنظيم الصفحة -2

 ترقيم الصفحات يكون أسفلها من الوسط  -

 مقاييس الفراغات املحيطة بالنّص كما يلي: 

 سم 3أعلى الصفحة  -

 سم                                       3أسفل الصفحة  -

 سم   2,5مين الصفحة ي -

 . سم 3,5يسار الصفحة   -
  

 تقّل عد: حجم البحث  -3
ّ
 . صفحة  50سين د الصفحات عن خميجب أال

 كلمة.  4000 آالفأربعة  حوالي عدد الكلمات -

  

بالنصرسم توضيحي ملقاييس الفراغات املحيطة      

 سم 3                                                                                                                                              

 

 
                           -------- 

 سم 3,5             --------                           سم  2,5         

                           --------   
                          -------- 

 

 سم 3                                  

 الهامش در املعلومة في توثيق مصا /4
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يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

ذكر بيانات املرجع في الهامش كاملة عند أّول ذك -1
 
 ٍر لها على النحو التالي: ت

  دار النشر، تاريخ النشر  :مكان النشر  .رقم الطبعة  .. لقب املؤلف، اسمهعنوان الكتاب -

 رقم الصفحة.   . دي والهجري بامليال 

 يباج الد  : مثال
 
 امل
ْ
حون، إبراهيم بن نور الدين.  ابن فر  .املذهب عرفة أعيان علماءفي مب ََ هذ

 (. 1/54) هـ 1416م=  1996دار الكتب العلمية،  . بيروت:1ط
 

 ".  املصدر نفسهالهامش متتالًيا؛ يكتفى بكتابة عبارة "  في نفسنفسه إذا تكّرر ذكر املرجع   -2

كر مرجٌع آخر   ) في نفس الهامش غيَر متتاٍل نفسه تكّرر ذكر املرجع إذا  -3
 
  يكتفى (؛بينهما ذ

ف.  ." السابقاملصدر "  عبارة بكتابة ِ
ّ
 رقم الصفحة.لقب املؤل

 الد  : مثال 
 
 يباج امل
ْ
.  بن فرحون، إبراهيم بن نور الدينا  .ب في معرفة أعيان علماء املذهبََ هذ

     (.1/54) هـ 1416م=  1996علمية، دار الكتب ال . بيروت:1ط

      (.3/120)باقالني ال .التقريب واإلرشاد  -

     (.1/38) السابقاملصدر  ن.ابن فرحو  -
 

ف.  في هامِش صفحٍة أخرى من البحث؛ املرجع نفسه  إذا تكّرر ذكر -4 ِ
ّ
يكتفى بكتابة لقب املؤل

 . رقم الصفحة.  ا عنوان املرجع مختصرً 

       (.38/ 1) ابن فرحون  .الديباج املذهب : مثال

 

م على سيدنا محم
ّ
 د وعلى آله وسلم. وصلى هللا وسل

 

 قسم االنتساب                                            

ةمكتب الشئ          ون العلمي 

 هـ 1433 محّرم  18 ليلة الخميس                                                       

       .م  2011 ديسمبر 14= 

 محتويات إعداد البحث 



  

 

 

 68 

ة ي للعلوم اإلنسانيالمعهد األوروب  

يةسالماألوروبية للدراسات اإل لكليةا  

رنسا شاتو شينون /ف -قسم االنتساب   

 

ع  
 
ا د  بكيف ت

ً
ا حث  58............................................................................................................ ؟ علميًّ

 58 ...................................................................................................................................................... املحاور 

:
ً
 60 ................................................................................................................................................ هيد تم أّوال

 60 ...................................................................................................... العلمي:التعريف بالبحث  -1

 60 .................................................................................................... مواصفات البحث الناجح  - 3

 61 ................................................................................................... احث الناجحمواصفات الب  - 4

 63 ............................................................................................. علمي  بحث إلنجاز املعتمدة  الخطوات ثانًيا:

 63 ............................................................................................................. مرحلة اإلعداد النظري:  / 1

 64 .............................................................................................................. / مرحلة التنفيذ الفعلي: 2

 65 ..................................................................................................................................... توصيات / 3

1-  
ّ
 66 ..................................................................................................................................... الخط

 66 .................................................................................................................... تنظيم الصفحة:  -2

 66 ............................................................................................. توثيق مصادر املعلومة في الهامش / 4

 


