الـرقـــم :
التاريـخ

وزارة الشئون اإلسالميت واألوقبف والدعوة واإلرشبد

:

املشفوعات  :تعديل  6441/4/52هـ

مؤسست والدة األمري ثبمر بن عبدالعسيس آل سعود لتعليم الكتبة والسنت

يشــرف علــى المـركـز علـمـياً كلـية الـدعـوة وأصـول الـدين بجـامـعة أم الـقـرى بمكـة المكرمـة
وصف مقررات املستوى الثاني
 .1اسم المقرر :القرآن الكريم والتجويد
رقم ادلقرر) 506 ( :
عدد الساعات  :ساعتان.
مفردات ادلقرر:
أوال القرآن الكرمي :
 التالوة  :سورتا النساء وادلائدة . احلفظ  :من بداية اآلية ( )611من سورة البقرة إىل هنايةالسورة .
ثانيا التجويد :
مفردات ادلقرر :
 خمارج احلروف صفات احلروفكتاب ادلقرر:
 الربهان يف جتويد القرآن للشيخ حممد صادق القمحاويادلراجع :
 فتح رب الربية للشيخ صفوت سامل حممود قواعد التجويد  :أ.د عبد العزيز القاري . .2اسم المقرر :تفسير القرآن الكريم ( ) 2
رقم ادلقرر) 505 ( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
 تفسًن جزء تبارك .كتاب ادلقرر :
 تفسًن البغوي (معامل التنزيل)  :اإلمام البغوي .ادلراجع:
 تفسًن القرآن العظيم  :اإلمام ابن كثًن . -حماسن التأويل  :الشيخ مجال الدين القامسي .

 .3اسم المقرر  :أحاديث األحكام ( ) 1
رقم ادلقرر) 504 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 كتاب الطهارة . دخول اخلالء . السواك . ادلسح على اخلفٌن . الغسل من اجلنابة . التيمم . احليض . كتاب الصالة. ادلواقيت . فضل صالة اجلماعة . األذان . استقبال القبلة . اإلمامة . صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم . وجوب الطمأنينة يف الركوع والسجود . القراءة يف الصالة . ترك اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم . سجود السهو . ادلرور بٌن يدي ادلصلي . التشهد . الوتر . الذكر عقب الصالة . اجلمع بٌن الصالتٌن . -قصر الصالة يف السفر .
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 صالة اجلمعة . صالة العيدين .كتـاب ادلقرر :
 تيسًن العالم شرح عمدة األحكام للبسام ) .ادلراجع :
 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  :ابن ادللقن . .4اسم المقرر :فقه ( ) 2

رقم ادلقرر . ) 504( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب احلج والعمرةكتاب ادلقرر
 العدة يف شرح العمدة  :لإلمام هباء الدين ادلقدسي .ادلراجع :
 ادللخص الفقهي  :د.صاحل الفوزان . -حاشية الروض ادلربع  :الشيخ عبدالرمحن بن قاسم .

 .5اسم المقرر :أصول الفقه ()1
رقم ادلقرر) 502 ( :
عدد الساعات  :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :
 تاريخ أصول الفقه،ومناهجه األصولية،وأهم مللفاتأصول الفقه .
 مبادئ علم أصول الفقه . األحكام الشرعية ( احلكم الشرعي واحلكم الوضعيوأقسامهما ) .
 أقسام الكالم ( اخلرب واإلنشاء  ،احلقيقة واجملاز ) . -األمر والنهي .

 العام واخلاص . اجململ وادلبٌن .كتاب ادلقرر :
 تسهيل الوصول إىل فهم علم األصول :عطية حممد سامل ،عبداحملسن العباد  ،محود العقال.
ادلراجع :
 الواضح يف أصول الفقه :د.حممد سليمان األشقر. مذكرة أصول الفقه :للشيخ حممد األمٌن الشنقيطي . -الوجيز يف أصول الفقه :د.وهبة الزحيلي .

 .6اسم المقرر :العقيدة ( ) 2
رقم ادلقرر) 401 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 منهج أهل السنة يف األمساء والصفات . اإلميان باليوم اآلخر . اإلميان بالقضاء والقدر . اإلميان بالرسل وادلالئكة . اإلميان بالكتب . عقيدة أهل السنة يف اخلالفة والقرابة وعموم الصحابةواإلمامة .
 مراتب الدين .كتاب ادلقرر :
 العقيدة الواسطية  :البن تيمية بشرح الفوزان.ادلراجع :
شرح العقيدة الواسطية  :الشيخ حممد بن صاحل العثيمٌن .
 عامل ادلالئكة وعامل اجلن  :د.عمر سليمان األشقر . -القضاء والقدر  :د.عبدالرمحن صاحل احملمود.
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 شرح العقيدة الطحاوية  :اإلمام علي بن أيب العزاحلنفي .

 .7اسم المقرر :النحو والصرف ( ) 2

رقم ادلقرر ) 501 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :
 ادلفعول به . ادلفعول ادلطلق . ادلفعول فيه . ادلفعول معه . احلال . االستثناء . اسم الفاعل . اسم التفضيل . التوابع . العدد . موانع صرف االسم . التعجب .كتاب ادلقرر :
 الدروس النحوية حلفين ناصف وآخرونادلراجع :
 قطر الندى وبل الصدى  :ابن هشام -جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين.

 .8اسم المقرر :قاعة بحث ( تاريخ العلوم الشرعية )

رقم ادلقرر) 502( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفردات ادلقرر:
 -تاريخ علم التفسًن.

 معىن التفسًن .

 مراحل تدوين علم التفسًن .
 مناهج ادلفسرين .

 أشهر ادلللفات يف علم التفسًن .
 تاريخ علم العقيدة: التعريف .
 أمهية علم العقيدة .
 تاريخ تدوين علم العقيدة .

 أهم مللفات أهل السنة يف علم العقيدة .
 تاريخ علم الفقه: الفقه يف عهد النبوة .
 الفقه يف عهد الصحابة .
 الفقه يف عهد التابعٌن .

 ادلذاهب الفقهية األربعة ( التعريف هبا ،وبأهم
مللفاهتا ) .
 تاريخ علم احلديث: مكانة السنة النبوية .
 عناية السلف باحلديث النبوي .
 تدوين السنة النبوية .

 أنواع التصنيف يف السنة النبوية  ( .ادلعاجم-
السنن .....-تعريف كل نوع مع دراسة ألهم
الكتب )
 تاريخ علم أصول الفقه: تعريف علم أصول الفقه .
 أصول الفقه قبل التدوين .

 الرسالة  :لإلمام الشافعي .
 مناهج األصوليٌن ،ودميزات كل منهج .

 أهم ادلللفات .
 تاريخ علم النحو: تعريف علم النحو .
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 ادلدارس النحوية .
 أهم ادلللفات يف النحو .
كتاب ادلقرر:
مذكرة تاريخ العلوم الشرعية من إعداد ادلركز العلمي .
ادلراجع :
 ادلكتبة اإلسالمية د .عماد علي مجعة تدوين السنة  .حممد مطر الزهراين التفسًن وادلفسرون  .حممد حسٌن الذهيب ادلدخل لدراسة العقيدة  .عثمان ضمًنية منهج النقد يف علوم احلديث  .نور الدين عرت تاريخ الفقه اإلسالمي  .عمر األشقر نشأة النحو  .شوقي ضيف -مرتقى األصول إىل علم األصول د .موسى القرين
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