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 أوال: المقررات المشتركة:

 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 1 202دين  دراسات في العقيدة اإلسالمية

    1022الطبعة اخلامسة/ 

 2/ 1022الطبعة اخلامسة/ 

 الموضوعات
 

 .وأركانها العقيدة اإلسالميةالوحدة األولى: 

 العقيدة اإلسالمية -

 الركن األول: اإليمان باهلل تعالى. -

 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة. -

 الركن الثالث: اإليمان بالكتب السماوية. -

 الركن الرابع: اإليمان بالرسل. -

 الركن الخامس: اإليمان باليوم اآلخر. -

 الركن السادس: اإليمان بالقدر. -

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 

 :العقيدة اإلسالميةالوحدة الثانية: من آثار 

 التوحيد -

 . ( صور تتنافى مع التوحيد)  

 الشرك  .1

 النفاق .2

 السحر .3

 العبادة. -

 الثبات على العقيدة اإلسالمية. -

 العمل الصالح. -



 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 1022الرابعة /  1 102دين  أحكام األسرة في اإلسالم

 الموضوعات

 

 الوحدة األولى: الزواج في اإلسالم.

 الزواج في اإلسالم. -

 أسس بناء األسرة المسلمة. -

 الخطبة. -

 عقد الزواج. -

 موانع الزواج. -

 الرضاع. -

 .ينظم الحياة األسرية : اإلسالمالثانيةالوحدة 

 الحقوق المشتركة بين الزوجين. -

 منتصف الفصل الدراسي متحانا

 

 .11 – 04حقوق الزوجة. من ص  -

 حقوق الزوج. -

 حقوق اآلباء واألبناء. -

 الوحدة الثالثة: الطالق وآثاره.

 الطالق. -

 الطالق.أنواع  -

 العدة. -

 الخلع. -

 

 



 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م1022الرابعة / الرابعة المنقحة  1 201دين  القرآن الكريم والسنّة النبوية

 الموضوعات

 الكريم وعلومه: األولى: القرآنالوحدة 

 .الوحي 

  .التفسير 

 .إعجاز القرآن الكريم 
 

 من قصص القرآن الكريم:

  أصحاب الكهف.قصة 
 

 : دراسات نصية من الحديث الشريف  

 ( .دراسة وحفظفضل تالوة القرآن الكريم   ) ( 131) من الوحدة الثانية  ص 
 

 دراسات نصية من القرآن الكريم:     

  تفسير فقط( 2 - 1سورة الحشر   )المقطع( ) 

  حفظ وتفسير( 1سورة الحجرات )المقطع( ) 

 

 الدراسيمنتصف الفصل  متحانا

  حفظ وتفسير( 3-2سورة الحجرات )المقطع(   .) 

 الوحدة الثانية: السنّة النبوية الشريفة: 

 .مفهوم السنة وأنواعها 

    .تدوين السنة 

   .البخاري  + مسلم + مقارنة الكتب الستة فقط(.   المطلوبالكتب الستّة(  : 
 

 : دراسات نصية من الحديث الشريف

 (  .دراسة وحفظإصالح ذات البين   ) 

 ( .دراسة وحفظتداعي األمم على المسلمين) 

 



 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م1022الثانية  1 101دين  5التربية اإلسالمية 

 الموضوعات
 

 الوحدة األولى: اإلسالم وحب الوطن: 

 .حب الوطن 

 .االنتماء للوطن والوالء له 

 .العمل التطوعي وخدمة الوطن 

 .التسامح والتعايش 

  .أنشطة وتدريبات الوحدة األولى 
 

 الوحدة الثانية: اإلسالم وبناء الذات: 

  .الوسطية واالعتدال 

  .العفة في اإلسالم 

  .أنشطة وتدريبات الوحدة الثانية 

 

 منتصف الفصل الدراسيامتحان 
  
  

 الوحدة الثالثة: اإلسالم والتواصل االجتماعي: 

  وآدابه.التواصل االجتماعي 

  .اإلشاعة 

 .الحوار 

 .االختالف: آدابه وتدبيره 

   .أنشطة وتدريبات الوحدة الثالثة 

  الوحدة الرابعة: اإلسالم والمستجدات الفقهية:

  .التجارة اإللكترونية 

   .بيع التقسيط 

  .البطاقات المصرفية 

 .عمليات التجميل 

 .أنشطة وتدريبات الوحدة الرابعة 

 

 



 االختيارية:ثانياً: المقررات 

 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 دراسات في السيرة
 

 1 122دين 
 

 1022 الثالثة

 الموضوعات
  

 السيرة النبوية وتاريخ تدوينها: الوحدة األولى:  

 .مفهوم السيرة النبوية وأهمية دراستها 

 .تدوين السيرة النبوية 
 

 البعثة النبوية الشريفة: الوحدة الثانية:  

  .العالم بين يدي البعثة 

  الطرائق التي سلكها الرسول  .في دعوة الناس إلى اإلسالم 

 .قريش تدبّر للقضاء على الدعوة اإلسالمية 
 

 ومعجزاته:  صفات الرسول الوحدة الثالثة: 

  صفات الرسول . 

  معجزات الرسول. 

 

 منتصف الفصل الدراسي متحانا

 

 وحقوقه: خصائص الرسول الوحدة الرابعة:  

 خصائص الرسول. 

  حقوق الرسول. 
 

 خطر اليهود والمنافقين على اإلسالم والمسلمين:الوحدة الخامسة:  

  .خطر اليهود 

 .خطر المنافقين 
 

 

 اإلسالم:خدمة في جهود كانت لهم لعلماء الوحدة السادسة: تراجم  

  الحسن البصري . 

  الصادق اإلمام جعفر. 

 .اإلمام ابن تيمية رحمه هللا تعالى 

 

 

 

 



 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م1022السادسة  1 125دين  2التربية اإلسالمية 

 الموضوعات

 

 النظام االجتماعي: الوحدة األولى:

  . حقوق اإلنسان في اإلسالم  

 .المرأة في اإلسالم  

  اإلسالم .التكافل االجتماعي في 

 

 النظام االقتصادي:الوحدة الثانية: 

 .النظام االقتصادي في اإلسالم والنظم االقتصادية المعاصرة 

 .نظرة اإلسالم إلى المال 

 .العمل في اإلسالم 

  .مشكلة الفقر وعالج اإلسالم لها 

  

 منتصف الفصل الدراسي متحانا

 

 السياسي:النظام  الوحدة الثالثة:

  اإلسالم.نظام الحكم في 

 .تنظيم عالقة الحاكم بالرعية 

 .القضاء في اإلسالم 

 لعالقات الدولية. ااإلسالم و 

 

 النظام التربوي:الوحدة الرابعة:  

 ( 2أساليب التربية اإلسالمية.) 

 ( 1أساليب التربية اإلسالمية.) 

 تكامل التربية اإلسالمية. 

 

 

 

 



 

 الطبعة الساعات المعتمدة  الرمز اسم المقرر

 م1022الثالثة  1 112دين  الشريعة وأصول الفقه

 الموضوعات

 

 الفصل األول: الشريعة اإلسالمية:  

 .مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 :مصادر الشريعة اإلسالمية 

 القرآن الكريم. -أوالا          

 السنة النبوية الشريفة. -ثانياا         

 اإلجماع. -ثالثاا         

 القياس. -رابعاا        

 

  أصول الفقه:: الثانيالفصل 

 .الفقه وأصوله 

 .الحكم الشرعي 
 

 منتصف الفصل الدراسي متحانا

 الفصل الثالث: مصطلحات أصولية:   

 الناسخ والمنسوخ. -
 

                             الفصل الرابع: االجتهاد: 

 حقيقة االجتهاد. -

 أدوار االجتهاد. -

 اختالف المجتهدين. -
 

 الفصل الخامس: األئمة األربعة ومناهجهم في االجتهاد:  

 اإلمامان أبو حنيفة ومالك. -

 اإلمامان الشافعي وأحمد. -
 

 الفصل السادس: القواعد الفقهية:   

 المقصود بالقواعد الفقهية. -

 نماذج من القواعد الفقهية المشتهرة. -

 

 

 



 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م 1022األولى  1 112دين  (9اإلسالمية )التربية 

 الموضوعات
 

 
 

 الوحدة الثانية: اإلسالم يُقرُّ الكسب المشروع: 

  .الصناعة 

  .التجارة 

  .المضاربة 

  .الشركات 

  .السبق 
    

 الوحدة الثالثة: اإلسالم ال يقر أساليب الكسب الحرام للمال:    

  .السرقـة 

       .الرشـوة 

 

 الفصل الدراسيامتحان منتصف 

  

 االحتكار. -

 الربا. -

 القمار. -
 

 الوحدة الرابعة: رأي اإلسالم في بعض المعامالت المعاصرة:

 المرابحة.  -

ق. -  التورُّ

 ل األموال.غس 

  .)سوق األوراق المالية )البورصة 

 


