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وصف مقررات املستوى األول
 .1اسم المقرر  :القرآن الكريم والتجويد
رق ــم ادلقرر ) 101 ( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
أوال القرآن الكرمي :
 التالوة :سورتا البقرة وآل عمران. احلفظ :من أول سورة البقرة إىل اآلية ( )176من السورةنفسها .
ثانيا التجويد :
مفردات ادلقرر :
 مقدمة يف آداب تالوة القرآن الكرمي. مبادئ علم التجويد،االستعاذة  ،البسملة أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام ادليم الساكنة.الراءات.
 أحكام الالمات و ّ أحكام ادلدود.كتاب ادلقرر:
 الربىان يف جتويد القرآن للشيخ حممد صادق القمحاويادلراع :
 فتح رب الربية للشيخ صفوت سامل حممود قواعد التجويد  :أ.د عبد العزيز القاري . .2اسم المقرر :تفسير القرآن الكريم ()1
رقم ادلقرر ) 102( :
عدد الساعات  :ساعتان.
((1

مفردات ادلقرر :
عم كامالً)
 تفسري ( عزء ّكتاب ادلقرر :
 تفسري البغوي (معامل التنزيل)  :اإلمام البغوي .ادلراع :
 تفسري القرآن العظيم  :اإلمام ابن كثري حماسن التأويل  :الشيخ مجال الدين القامسي. .3اسـم المقرر  :علوم القرآن

رقم ادلقرر(103 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات.
مفردات ادلقرر :
 التعريف بعلوم القرآن  ( :نشأتو وتطوره وأىم مؤلفاتو ( مج القرآن. ادلكي وادلدين. أسباب النزول. أنواع التفسري . شروط ادلفسر وآدابو. نزول القرآن الكرمي  :الوحي و نزولو -أول مانزل وآخر مانزل.كتاب ادلقرر :
 مباحث يف علوم القرآن  :د.مناع القطان .ادلراع :
 دراسات يف علوم القرآن  :د .فهد للرومي. مقدمة يف أصول التفسري  :اإلمام ابن تيمية . .4اسم المقرر :فقه ()1

رقم ادلقرر ) 104( :
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عدد الساعات  :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :
 كتاب الطهارة. كتاب الصالة. كتاب اجلنائز.كتاب ادلقرر
 العدة يف شرح العمدة  :اإلمام هباء الدين عبدالرمحن ادلقدسيادلراع :
 ادللخص الفقهي  :د.صاحل الفوزان . حاشية الروض ادلرب  :الشيخ عبدالرمحن بن قاسم . .5اسم المقرر :مصطلح الحديث

رقم ادلقرر) 105 ( :
عدد الساعات  :ساعتان.
مفردات ادلقرر :
 التعريف بعلم مصطلح احلديث -نشأتو  -أمهيتو  -أىمالكتب ادلؤلّفة فيو.
 التعريف بأىم ادلصطلحات احلديثية. أقسام احلديث باعتبار طرقو( متواتر -آحاد ) . أقسام احلديث من حيث القبول والرد ( الصحيح -احلسن-الضعيف -ادلوضوع ).
 أقسام احلديث باعتبار منتهاه (مرفوع -موقوف -مقطوع-السند ).
حتملو وأدائو وصيغ األداء.
 أقسام احلديث باعتبار ّ أقسام الرواة باعتبار ضبط أمسائهم .كتاب ادلقرر :
 تيسري مصطلح احلديث  :د.حممود الطحان.((2

ادلراع :
 الباعث احلثيث  :احلافظ ابن كثري.الراوي  :احلافظ السيوطي
 تدريب ّ نزىة النظر يف شرح خنبة الفكر  :احلافظ ابن حجر العسقالين .6اســم المقرر :العقيدة ()1

رقم ادلقرر ) 106( :
عدد الساعات  :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 التوحيد (تعريفو -فضلو -أمهيتو ) توحيد الربوبية. توحيد األلوىية. توحيد األمساء والصفات. نواقض اإلسالم.كتاب ادلقرر :
 ادللخص يف شرح كتاب التوحيد  :الشيخ د .صاحل بن فوزانالفوزان
ادلراع :
 فتح اجمليد يف شرح كتاب التوحيد :للشيخ عبدالرمحن بنحسن آل الشيخ .
 العقيدة يف اهلل  :د.عمر سليمان األشقر . معارج القبول  :الشخ حافظ حكمي. .7اسم المقرر  :النحو والصرف ( ) 1

رقم ادلقرر ) 107( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 مقدمة يف تعريف النحو ومدارسو  ،وأمهية دراستو . -الكلمة وأقسامها .
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 أقسام الفعل . أنواع اإلعراب. ادلبتدأ واخلرب. الفاعل. نائب الفاعل. اإلشتغال. التنازع.كتاب ادلقرر :
 الدروس النحوية حلفين ناصف وآخرونادلراع :
 قطر الندى وبل الصدى  :ابن ىشام عام الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين. .8اسم المقرر  :آداب طالب العلم

رقم ادلقرر ) 108 ( :
عدد الساعات  :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
 ادلقدمة من أىم معامل منهج السلف يف طلب العلم أسس منهج طلب العلم عند السلف oأوال  :أول العلم النية
 oثالثا  :األدب قبل الطلب
 oرابعا  :اقرتان العلم بالعمل
 ماىو العلم ادلراد تعلمو آداب الطالب يف نفسو تاب آداب الطالب يف نفسو آداب الطالب م شيخو آداب الطالب يف درسو وبرناجمو فيو((3

 ماورد عن السلف يف ادلذاكرة وبيان أمهيتها ادللحق األول طريقة تعليم ادلتعلم ادللحق الثاين أرعوزة يف آداب التعلم والتفقوكتاب ادلقرر :
 حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد .المراجع:
 األخالق اإلسالميو  :للشيخ عبدالرمحن حسن حنبكة . خلق ادلسلم  :الشيخ حممد الغزايل . من ىدي السلف يف طلب العلم  :د .حممد مطر الزىراين -تذكرة السام وادلتكلم يف آداب العامل وادلتعلم

