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 : الفصل الدراسي  األول

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التفصري 

 
 2 112فسر 

تفصري الكرآٌ الهريه  

الطبعة األوىل 

م 2011/هـ1432

 الموضوعـــــات

 :شورة الصافات

 (.18-1: اآليات): الدرس األول 
 (.40-19اآليات ): الدرس الثاني 
 (.70-41اآليات ): الدرس الثالث 
 (.105-71اآليات ): الدرس الرابع 
 (.138-106اآليات ): الدرس الخامس 
 (.160-139اآليات ): الدرس السادس 
 (.182-161اآليات ): الدرس السابع 

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 :شورة ص

 (.15-1: اآليات): الدرس األول 
 (.26-16اآليات ): الدرس الثاني 
 (.40-27اآليات ): الدرس الثالث 
 (.54-41اآليات ): الدرس الرابع 
 (.70-55اآليات ): الدرس الخامس 
 (.88-71اآليات ): الدرس السادس 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 111جفر 

 الفكُ

الطبعة األوىل 

 م2011/ىـ1432
 

 الموضوعـــــات

-  املهاشب احملرمة 

-  البيع 

-  شروط البيع 

-  التصليه والكبض 

-  اخليارات 

-  مصكطات اخليار 

-  اإلقالة 

-  املراحبة وتوابعَا 

     

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 الحتهارا 

 بيع الثنار والسروع واخلضار 

 بيع الصله 

 الصرف 

 الربا 

 أىواع الربا 

 الكرض 

 احلوالة 
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 :الفصل الدراسي الثاني

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 112جفر 

 الفكُ

الطبعة األوىل 

 م2011/ىـ1432

 الموضوعـــــات

: نتاب الطَارة

 لضناٌا 

 الهفالة 

 ًٍالر 

 الصلح 

 الشفعة 

 الونالة 

 الشرنات 

 اهلبة 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 الوقف 
 الوصية 
 اإلجارة 
  (1) الجعالة  
  (2) الجعالة  
 المقطة 
 الغصب 
 الوديعة 
 قواعد المعاممة في الشريعة 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

احلذيث الشريف 

 
 2 113سنن 

 احلذيث الشريف

الطبعة األوىل 

 م2012_ ىـ 1433

 الموضوعـــــات

 الهصوف واخلصوف 

 زناة الفطرة 

  االشتخارة 

 االشتصكاء 

 فضل املذيية امليورة 

 فضل ليلة الكذر 

 العنرة وفضائلَا 

 فضل احلج املربور 

  

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 الصوو 

 حل السوج على السوجة 

 ًبر الوالذي 

 الوصية 

  (صلى اهلل عليُ وآلُ وشله)حكوم الييب 

 عالج الغضب 

 صالة الليل 
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 :الفصل الدراسي الثالث

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب 

الكرآٌ الهريه 

 
 2 211تال 

 املصخف الشريف

 +  

 املختصر املفيذ يف أحهاو التجويذ

 
  

 الموضوعـــــات

 من بداية السورة إلى قوله تعالى:سورة النور: الحفظ " :             

               "  

 ( من سورة البقرة74من سورة الفاتحة إلى اآلية ): الحزب األول: التالوة. 
 حكم النون والميم المشددتين، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة: التجويد. 

 (حتريري يف احلفظ فكط)امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي 

 سورة النور من قوله تعالى: الحفظ :                  

                              

                                  

                         "إلى آخر السورة. 

 ( من سورة البقرة141 إلى اآلية 75من اآلية ): الحزب الثاني: التالوة. 
 حكم النون والميم المشددتين، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة: التجويد. 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التفصري 

 
 2 213فسر 

التفصري 

الطبعة األوىل 

 م2012-ىـ1433
 

 الموضوعـــــات

 

 شورة اليور: 

 (.5-1: اآليات): الدرس األول 
 (.18-6: اآليات): الدرس الثاني 
 (.22-19اآلية ): الدرس الثالث 
 (.29-23: اآليتان): الدرس الرابع 
 (.33-30: اآليات): الدرس الخامس 
 (.40-34: اآليات): الدرس السادس 

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 :شورة اليور: تابع

 (.44-41: اآليات): الدرس السابع 
 (.52-45: اآليات): الدرس الثامن 
 (.57 – 53: اآليات): الدرس التاسع 
 (. 61-58: اآليات): الدرس العاشر
 (.64-62: اآليات): الدرس الحادي عشر 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

احلذيث الشريف 

 
 احلذيث الشريف 2 212سنن 

 
 
 
 
 
 
 

 الموضوعـــــات

  (.3)،  (2)،  (1)التوبة 
  (.3)،  (2)،  (1)الخوف والرجاء 
  (.3)،  (2)،  (1)قمب اإلنسان 
  (.2)،  (1)القرض 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

  (.3)،  (2)،  (1)أفضل األعمال 
  (.3)،  (2)،  (1)التكافل في اإلسالم 
  (.2)،  (1)العمل في اإلسالم 
 فضل العمل الزراعي. 
  (.2)،  (1)اإلنصاف 
  (. 2)،  (1)رد المظالم
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

مصطلح احلذيث 

 
 2 212صمح 

مصطلح احلذيث 

الطبعة األوىل 

 م2012- ىـ 1433 

 الموضوعـــــات

-  المدخل إلى عمم الحديث 
-  رواية الحديث وتدوين السنة 
-  نشأة وتطور عمم الحديث 
-  اصطالحات عمم الحديث 
-  أقسام الحديث 
-  أصول الحديث األربعة 
-  الفروع من أقسام األحاديث األربعة 
 .من تقبل روايتو ومن ترد -

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 األلفاظ المستعممة في التعديل والجرح -
 طرق تحّمل الحديث -
 الحديث الموضوع -
 دواعي الوضع -
 أّميات كتب الحديث -
 أشير المصنفات في عمم المصطمح -
الرواية عن المرأة  -
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 211جفر

فكُ األشرة 

الطبعة األوىل 

 م2012- ىـ 1433

 

 الموضوعـــــات

 النكاح 
 مكانة األسرة في اإلسالم 
 مظاىر عناية اإلسالم باألسرة 
  (2 ( ) 1)المحرمات من النساء     
 تعدد الزوجات 
  أحكام النظر 
 أركان النكاح 
 أحكام الوالية في النكاح 

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 مقدمات الزواج 
 الصداق 
 سنن عقد الزواج 
 أحكام القسم 
 النشوز 
 فسخ النكاح 
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 :الفصل الدراسي الرابع

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب

الكرآٌ الهريه 

 
 2 212تال 

المصحف الشريف 
  +

 المختصر المفيد في أحكام التجويد

 
  

 الموضوعـــــات

 من بداية السورة إلى قوله تعالى:سورة األحزاب: الحفظ " :      

                        

                      

                       

        "  

 ( من سورة البقرة202 إلى اآلية 142بداية من اآلية ): الحزب الثالث: التالوة. 
 أحكام المد، والتفخيم والترقيق: التجويد. 

 (حتريري يف احلفظ فكط)امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي 

 سورة األحزاب من قوله تعالى: الحفظ" :                       

                            " إلى آخر

 .السورة
 ( من سورة البقرة232 إلى اآلية 203من اآلية ): الحزب الرابع: التالوة. 
 أحكام المد، والتفخيم والترقيق: التجويد. 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التفصري 

 
 2 214فسر 

التفصري 

الطبعة األوىل 

 م2013-ىـ1434

 الموضوعـــــات

 :شورة فاطر

 (.8-1: اآليات): الدرس األول 
 (.12-9: اآليتان): الدرس الثاني 
 (.23-13اآلية ): الدرس الثالث 
 (.32-24: اآليتان): الدرس الرابع 
 (.41-33: اآليات): الدرس الخامس 
 (.45-42: اآليات): الدرس السادس 
  

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 

 :شورة يض: تابع

 (.12-1: اآليتان): الدرس السابع 
 (.32-13: اآليات): الدرس الثامن 
 (.44-33: اآليات): الدرس التاسع 
 (.59 – 45: اآليات): الدرس العاشر 
 (. 70-60: اآليات): الدرس الحادي عشر
 (.82-71: اآليتان): الدرس الثاني عشر 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

 2 213وحد  التوحيذ
 العكيذة

الطبعة األوىل 

 م2013- ىـ 1434

 

 الموضوعـــــات

 :عله التوحيذ

 اإلمامة 

 أدلة اإلمامة 

 شرائط اإلمامة 

 املعاد 

 عامل املوت 

 عامل الربزخ 

 الصاعة وأشراطَا 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 قيام الساعة 
 أحوال اآلخرة 
 نطاق الجوارح  تطاير الكتب وا 
 الشفاعة 
 الجنة 
 األعراف 
 النار 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 212جفر 

فكُ األشرة 

الطبعة األوىل 

 م 2012- ىـ 1433

 الموضوعـــــات

  الطالق 
  (.2)،  (1)أركان الطالق 
 أقسام الطالق 
 الرجعة 
  (.2)،  (1)العدة 
 الظيار 
 اإليالء 
 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

  (.2)،  (1)المعان 
  (.2)،  (1)النفقة 
  الحضانة 
 الرضاع 
 الخمع 
 المباراة 
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 :الفصل الدراسي الخامس

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب

الكرآٌ الهريه 

 
 2 311تال 

 املصخف الشريف

 + 

 املختصر املفيذ يف أحهاو التجويذ

 

 
  

 الموضوعـــــات

 من بداية السورة إلى قوله تعالى: سورة اإلسراء: الحفظ" :            

                               " 

 ( من سورة آل عمران14 من سورة البقرة إلى اآلية 253بداية من اآلية ): الحزب الخامس: التالوة. 
 (المختصر المفيد في أحكام التجويد)مراجعة أحكام التجويد من كتاب : التجويد. 

 (حتريري يف احلفظ فكط)              امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي 

 سورة الكهف من قوله تعالى: الحفظ" :                     

               "إلى آخر السورة. 

 ( من سورة آل عمران92 إلى اآلية 15من اآلية ): الحزب السادس: التالوة. 
 (المختصر المفيد في أحكام التجويد)مراجعة أحكام التجويد من كتاب : التجويد. 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

احلذيث الشريف 

 
 2 313سنن 

 احلذيث الشريف

الطبعة األوىل 

 م2014- ىـ 1435

 

 الموضوعـــــات

 إصالح ذات البين 
 األخوة اإلسالمية 
 تعظيم حرمات هللا تعالى 
 حب المسمم لوطنو 
 طمب العمم 
  (2)،  (1)إكرام الضيف 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 تبادل اليدية 
 رعاية اليتيم 
  (2)،  (1)كتمان السر 
  الشورر 
 الرفق بالخادم 
 المسجد في اإلسالم    
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 311جفر 

 (5)الفكُ اجلعفري 

الطبعة األوىل 

 م2013- ىـ 1434

 

 الموضوعـــــات

 باب التذكية والصيد 
 الصيد 
 الصيد باآللة 
 الذكاة الشرعية 
 ذكاة السمك والجراد 
 ذبائح أىل الكتاب 
 ما يقبل التذكية وما ال يقبل 

 باب أحكام األطعمة واألشربة 
 الحيوان -
 الطيور -
 الجامدات -
 المائعات -
طعام الغير وشرابو  -

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 يتبع باب أحكام األطعمة واألشربة 
خصائص بعض األطعمة واألشربة  -
 في آداب األكل والمائدة   -
 باب األيمان 
 (.3)،  (2)،  (1)األيمان  -
 باب النذر والعيد 
 (2)،  (1)النذر  -
العيد  -
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التفصري 

 
 2 313فسر 

التفسير 
الطبعة األولى 

م 2014/ىـ1435

 

 الموضوعـــــات

 :شورة الهَف

 (.8-1: اآليات): الدرس األول 
 (.16-9: اآليتان): الدرس الثاني 
 (.20-17اآلية ): الدرس الثالث 
 (.26-21: اآليتان): الدرس الرابع 
 (.31-27: اآليات): الدرس الخامس 
 (.44-32: اآليات): الدرس السادس 
 (.49-45: اآليات): الدرس السابع 

  

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 (.56-50: اآليات): الدرس الثامن 
 (.64-57: اآليات): الدرس التاسع 
 (.78 – 65: اآليات): الدرس العاشر 
 (. 82-79: اآليات): الدرس الحادي عشر
 (.95-83: اآليات): الدرس الثاني عشر 
 (.101-96: اآليات): الدرس الثالث عشر 
 (.110-102: اآليات): الدرس الرابع عشر 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التوحيذ 

 
 2 313وحد 

العقيدة  
الطبعة األولى 

 م2014-  ىـ 1345 

 

 الموضوعـــــات

 الجبر  واالختيار -
 المالئكة -
 أوصاف المالئكة -
 وظائف المالئكة -
 الشفاعة -
 أدلة الشفاعة -
 (.2)،  (1)الشفعاء في يوم القيامة  -

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

  

  (.2)،  (1)البداء 
 الجن 
  الجن والخطاب اإلليي 
 إبميس في القرآن 
 الشيطان في األحاديث الشريفة 
 مشكالت الشيطان 
  (.2)،  (1)مرتكب الكبيرة 
 الكبائر في القرآن والسنة . 
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 :الفصل الدراسي السادس

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب

الكرآٌ الهريه 

 
 2 312تال 

المصحف الشريف  
  +

 المختصر المفيد في أحكام التجويد

 
  

 الموضوعـــــات

 من بداية السورة إلى قوله تعالى : سورة الكهف: الحفظ"         

      ." 

 ( من سورة آل عمران170 إلى اآلية 93بداية من اآلية ): الحزب السابع: التالوة. 
 (المختصر المفيد في أحكام التجويد)مراجعة أحكام التجويد من كتاب : التجويد. 

 (حتريري يف احلفظ فكط)امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي 

 سورة الكهف من قوله تعالى : الحفظ               

           "إلى آخر السورة. 

 ( من سورة النساء23 من سورة آل عمران إلى اآلية 171من اآلية ): الحزب الثامن: التالوة. 
 (المختصر المفيد في أحكام التجويد)مراجعة أحكام التجويد من كتاب : التجويد. 
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التوحيد 
 

 314وحد 
 

2 
العقيدة 

الطبعة األولى 
 م2015-  ىـ 1436

 

 

 الموضوعـــــات

 

  المناظرات 
 المناظرات في القرآن الكريم 
 المناظرات في السنة المطيرة 
 اليقين 
 مراتب اليقين وثماره 
 عالمات أصحاب اليقين 
  وجود هللا عز وجل 
 برىان النظم 
 برىان الحركة 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 برىان الحدوث -
 اإليمان الفطري باهلل -
 صفات هللا -
 الصفات الثبوتيو -
 صفات هللا الثبوتية في القرآن والسنة -
 عقيدة التوحيد -
 التوحيد الصفاتي -
 التوحيد األفعالي -
التوحيد ألعباداتي  -
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

احلذيث الشريف 

 
 2 314سنن 

الحديث الشريف 
الطبعة األولى 

 م2014-  ىـ 1435
 

 الموضوعـــــات

 الوالدة عمى الفطرة 
 التفكر في عظمة هللا تعالى 
 العبودية والعبادة هلل تعالى 
 الرضا والتسميم 
 دعاء اإلنسان لربو 
 األمل والتفاؤل 
 الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 النصيحة 
 األمانة 
  (1)الصبر 
  (2)الصبر 
  الزىد 
  ضعف اإلنسان ومسكنتو

 



23 

 

 

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

التفصري 

 
 2 314فسر 

التفسير 
الطبعة األولى  

 م 2014-  ىـ 1435

 

 الموضوعـــــات

    

 :شورة اإلشراء   

 (.3-1: اآليات): الدرس األول 
 (.12-4: اآليات): الدرس الثاني 
 (.22-13اآليات ): الدرس الثالث 
 (.30-23: اآليات): الدرس الرابع 
 (.40-31: اآليات): الدرس الخامس 
 (.48-41: اآليات): الدرس السادس 
 (.55-49: اآليات): الدرس السابع 

 

 

                   امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

    

 شورة اإلشراء: تابع   

 (.60-56: اآليات): لدرس الثامن 
 (.69-61: اآليات): الدرس التاسع 
 (.77 – 70: اآليات): الدرس العاشر 
 (. 85-78: اآليات): الدرس الحادي عشر
 (.95-86: اآليات): الدرس الثاني عشر 
 (.104-96: اآليات): الدرس الثالث عشر 
 (.111-105: اآليات): الدرس الرابع عشر 

 

 



24 

 

 

 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

الفكُ اجلعفري 

 
 2 312جفر 

الفقو  
الطبعة األولى 

 م2015- ىـ 1436

 

 الموضوعـــــات

 ومشروعيتو وشروطوتعريف القضاء  
 ميام القاضي 
 ما يكره لمقاضي فعمو 
 الدعاوي والبينات 
  إثبات الدعاور 
 الشيادات 
 شروط أداء الشيادة 
 الرجوع عن الشيادة 
 اليمين 
 أقسام اليمين وآدابو 
 داللة اليد عمى الممكية 
 اإلقرار 
 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 تعريف الحدود والحكمة منيا وشروطيا 
  حد الزنا 
 المواط والسحق والقيادة 
 حد القذف 
 حد المسكر 
 حد السرقة 
 حد الحرابة والردة 
 القصاص 
  الديات
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

 2 313فرض  الفرائض
الفرائض 

الطبعة األولى 
 م2015-  ىـ 1436 

 

  

 الموضوعـــــات

 مقدمة في الوصية -
 مقدار الوصية وتنفيذىا  -
 تزاحم الوصايا -
 اإلرث -
 موانع اإلرث -
 الديون والحقوق المالية -
عمم الفرائض       -

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 التركة ستة أسداس -
 (.3)،  (2)،  (1)طبقات الوّراث  -
 ميراث األزواج -
 مسائل في الفرائض -
أحكام التركة  -
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 الرمز اسم المقرر
عدد الساعات 

 المطتمدة
 اسم الكتاب والطبطظ

أصول الفكُ 

 
 2 312أصل 

أصول الفقو  
الطبعة األولى 

 م2013-  ىـ 1434

 

 
  

 

 الموضوعـــــات

 أصول الفقو: الدرس األول 
 نشأة عمم األصول وتطوره:  الدرس الثاني 
 الحكم الشرعي: الدرس الثالث 
 الحكم الوضعي: الدرس الرابع 
 (1)أدلة األحكام الشرعية : الدرس الخامس 
 (2)أدلة األحكام الشرعية :  الدرس السادس 
 دالالت األلفاظ : الدرس السابع 
 العام: الدرس الثامن 

 

 امتخاٌ ميتصف الفصل الذراشي

 الخاص:  الدرس التاسع 
 األمر : الدرس العاشر 
 النيي: الدرس الحادي عشر 
 المفاىيم: الدرس الثاني عشر 
 المفتي والمستفتي: الدرس الثالث عشر 
 مصطمحات أصولية: الدرس الرابع عشر 
 بقية المصطمحات األصولية: الدرس الخامس عشر 
 قواعد فقيية عامة: الدرس السادس عشر. 

  


