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اإلنسانية للعلوممعلومات عو املعهد األوروبي 

التسجقؾ
ه فنكمع بداية العام الدرايس الذي يبدأ طادة يف شفر أكتوبر االكتظام بـظام بالدوام يف ادعفد  االلتحاق يفإذا كان الطالب راغبًا  

التسجقل صؾبات يـظر يف وال ،  األسبوع الثالث من بداية الدراسةأن يتؼدم بطؾب التسجقل متى شاء طذ أال يتجاوز  بنمؽاكه

.   مؼبولة لدى إدارة التسجقل استثـائقة اضروفإذا كاكت مشػوطة بام يثبت إال ، تؼدم بعد هذا التاريخ التي بـظام االكتساب 

يف أدائفم لالمتحاكات يف مثر تاالكتساب ، فؾفم أن يتجاوزوا التاريخ ادشار إلقه آكػًا بػرتة ال بـظام الراغبون يف الدراسة أما 

.ادواطقد التي حيددها ادعفد جلؿقع الطؾبة يف آن واحد

كظام الدراشة

o  لؾحصول طذ شفادة الؾغة العربقة ، ُيشرتط االكتظام واحلضور.

o فنن صريؼتي االكتظام واالكتساب مها ادتبعتان يف ، (الؾقساكس ) لؾحصول طذ درجة اإلجازة العالقة يف الرشيعة اإلسالمّقة

:ادعفد

 إلزام لؾطالب  فنن االكتظام يف الدوام القومي وحضور ادحارضات أمر: ضريؼة االكتظام.

 فنكه غر مؾَزم باحلضور طذ أي حال من األحوال ، وأكه يسؿح له بلداء االمتحاكات خارج مبـى ادعفد  يف  : االكتسابضريؼة

وطذ الطالب يف هذه احلالة أن يتحّؿل كامل التؽالقف اخلاصة بـؼؾه وسؽـه .  أقرب مركز امتحاين من مؼر سؽـه حيدده ادعفد 

. وأجور ادراقبة وغرها معاشهو

:مدة الدراشة 
ستة )ثالث سـوات    -لؾؿـتسبني وادـتظؿني  -طدد سـوات الدراسة لؾحصول طذ درجة اإلجازة يف الرشيعة اإلسالمّقة  

مع تؼديم يف هناية كل فصل درايس مـفا  امتحاكات شامؾة يف ادواد ادحددة وادُبّقـة يف اخلطة الدراسقة ، ُُترى ( فصول دراسقة

 .هناية كل سـة دراسقةيف ؛ حقث يؾزم الطالب بتؼديم بحث بحوث طؾؿقة  ثالث

:رشقم الدراشة 

:  الطؾبة الـظامققن  
.رسوم تسجقل تدفع درة واحدة غر مسرتجعة سرتلقـيإجـقه  100 

( .  جـقه من كل طام درايس  2500يتحؿل ادعفد قسط من هذه الؼقؿة وهو )   .أربع أقساط جـقه لؾعام الدرايس ، موزطة طذ   4000

.لؾطالب يوفر ادعفد الؽتب ادؼررة بلسعار خمػضة 

:  الطؾبة ادـتسبقن 
.رسوم تسجقل تدفع درة واحدة غر مسرتجعة  سرتلقـيإجـقه  100

( .  جـقه من كل فصل درايس   1000يتحؿل ادعفد قسط من هذه الؼقؿة وهو . ) جـقه لؾػصل الدرايس الواحد   1500

.ادعفد بعقدا طن مؼر متحاناالتحن إن أجرى ؿيدفع الطالب رسوم مراقبة  لؾؿ
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الػصؾ الثاينالػصؾ األول

الساعاتادادة                 creditالساعاتادادة

credi

t

1(1)التالوة واحلػظالتجقيد و1    (  1)التالوة واحلػظالتجقيد و

3                  (2)عـؾقم الؼـرآن 3(1) عـؾقم الؼـرآن

3(2)عـؾقم احلديث 3                 (1)عـؾقم احلديث 

3السرة الـبقية  3مدخؾ إىل الترشيع

4(     2)الـحق والرصف4(                   1)الـحق والرصف

3  (2)فؼف العبادات 3                  (1)فؼف العبادات

3بحث 3مفارات البحث
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اإلسالمّية علوماليف  (الليسانس)العالية اإلجازةلهيل شهادة  اخلطة الدراسّية 

السـة األوىل

السـة الثاكقة 

السـة الثالثة

الػصؾ الثاينالػصؾ األول

الساعاتادادة                 creditالساعاتادادة

credi

t

1(4) ظالتالوة واحلػالتجقيد و1(3) التالوة واحلػظالتجقيد و

3(ادقضقعل) ؾقيلالتحالتػسر 3احلديث التحؾقيل   

3               األحقال الشخصقة 3(1)أصقل الػؼف

2ادقاريث فؼف2(1) أدبقةكصقص 

2(2) أدبقةكصقص 4(                   3)الـحق والرصف

4(4)الـحق والرصف3العؼقدة اإلشالمقة

3تػسر آيات األحؽام3إىل فؼف الدعقة  اددخؾ

3بحث

الػصؾ الثاينالػصؾ األول

الساعاتادادة                 creditالساعاتادادة

credi

t

1(6)التالوة واحلػظالتجقيد و1(5)التالوة واحلػظالتجقيد و

2مؼاصد الرشيعة 3أحاديث األحؽام

4عؾؿ البالغة 3فؼف ادعامالت 

3التاريخ اإلشالمل                                      2ختريج احلديث                                                             

3ومذاهبأديان وفرق 3(2)أصقل الػؼف

2فؼف الؼضاء وضرق اإلثبات 3السقاشة الرشعقة 

2العؼقبات فؼف2حركات اإلصالح

4بحث التخرج
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السـة األوىل

الػصؾ األول

( 1)عؾقم قرآن:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.مـّاع الؼّطان  -مباحث دم عؾقم الؼرآن : ادرجع 

.تعؾؿ الؼرآن واألجرة عؾقف: هناية مبحث مـ أول الؽتاب  إىل : ادطؾقب 

( :1)عؾقم حديث:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.حمؿقد الّطحان . د -تقسر مصطؾح احلديث : ع ـــادرج

.(شقء احلػظ)هناية ادطؾب الثاين مـ ادبحث الثاين مـ الػصؾ الثاين مـ أول الؽتاب  إىل : ادطؾقب 

(   1تالوة  )   التالوة والتجقيد واحلػظ :   اشؿ ادادة ورقؿفا 

إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ       –ادـر دم أحؽام التجقيد  :    عـــــادرج
( .أحؽام ادقؿ الساكـ )  60: مـ أول الؽتاب إىل  ص : ادطؾقب  

30اجلزء : ظ ـــــػاحل

إىل الترشيع اإلشالمل دخؾ م:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

زيدانالؽريؿ عبد .د. أ –ددخؾ لدراشة الرشيعة اإلشالمّقة ا: ع ـــــادرج 
.  إىل هناية الػصؾ الرابع مـ الباب األول الؽتابمـ أول :  ادطؾقب 

(.إىل هناية الػصؾ السابع مـف)والباب الثاين كؾف                     

( : 1) ققاعد الـحق والرّصف:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.    فماد كعؿة –ققاعد الؾغة العربقة مؾخص : ع ـــادرج
.   االشؿ ادـصقب إىلمـ أول الؽتاب : الـحق : ادطؾقب 

(تركقبف إىلشؿ بالـظر اال)الػصؾ اخلامس إىل مـ أول ققاعد الرصف : الرصف

(   1) فؼف العبادات :  : شؿ ادادة ورقؿفا ا

. مقلقيفقصؾ  : تللقػ. تقسر فؼف العبادات : ع ـــادرج

.كتاب الطفارة ، وكتاب الصالة : ادطؾقب 

. ثالبحمفارات :  اشؿ ادادة ورقؿفا  

(عثامن صقصان. ويؿؽـ االعتامد عذ مذكرة أشتاذ ادادة د) .فاروق السامرائل.د -دـفج احلديث لؾبحث دم العؾقم ا: ع ـــادرج

(عثامن صقصان. ادقضقعات ادؼررة دم مذكرة أشتاذ ادادة د) .الؽتاب كؾف : ادطؾقب 

يف العلوم اإلسالمية(الليسانس)مقررات اخلطة الدراسية لهيل شهادة اإلجازة العالية 

 م2012/ م 2011  -  هـ1433/ هـ 1432
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السـة األوىل

الثاينالػصؾ 

(2)عؾقم قرآن:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.مـّاع الؼّطان  -مباحث دم عؾقم الؼرآن  :ع ــــادرج

.إىل آخر الؽتاب  -مـ الؼقاعد التل حيتاجفا ادػّس : ادطؾقب  

( 2)عؾقم حديث:   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.حمؿقد الّطحان . د -تقسر مصطؾح احلديث   :ع ـــادرج

.آخـر الؽتاب إىل ( د دورؼبقل وادبني ادخز اآلحاد ادشسك )بداية الػصؾ الثالث مـ : ادطؾقب 

(   2) تالوة  التالوة والتجقيد واحلػظ :  اشؿ ادادة ورقؿفا 

إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ       –ادـر دم أحؽام التجقيد : ع ــــادرج

.الباب الثاين  100: إىل ص  –( أحؽام ادقؿ الساكـ )  61: مـ  ص : ادطؾقب  
. 29اجلزء  :احلػــــــظ 

. السرة الـبقّية: اشؿ ادادة ورقؿفا 

.حمؿد رمضان البقضل . د -فؼف السرة  :ع ـــادرج

غزوة بدر ، غزوة أحد ، : والغزوات اآلتقة ( مرحؾة احلرب الدفاعّقة ) مـ أول الؽتاب  إىل الؼسؿ اخلامس : ادطؾقب 

( .إجالء بـل الـضر، غزوة اخلـدق ، فتح مّؽة ، غزوة خقز 

.   ( 2) ققاعد الـحق والرّصف : اشؿ ادادة ورقؿفا 

.فماد كعؿة  -مؾخص ققاعد الؾغة العربّقة  :ع ـــادرج

(.االشؿ ادبـل ) مـ أول االشؿ ادـصقب   إىل  الػصؾ الثاين : الـحق . أ : ادطؾقب 

(.الػعؾ مـ حقث ققاعد الرصف )  هناية الباب الثاينمـ أول الػصؾ اخلامس إىل : الرصف . ب                

.( 2) فؼف عبادات : اشؿ ادادة ورقؿفا 

. مقلقيفقصؾ  : تللقػ. تقسر فؼف العبادات : ع ـــادرج :ع ـــادرج

.كتاب الصقم ، الزكاة ، واحلج : ادطؾقب 

. (كؾؿة 3500ال تؼؾ كؾامت البحث عـ ) بحث متطؾب السـة األوىل  :اشؿ ادادة ورقؿفا 

(عثامن صقصان. اكظر قائؿة ادقضقعات ادؼسحة مـ أشتاذ ادادة د. )فؼف  العبادات: مقضقع البحث 
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السـة الثاكقة

األولالػصؾ 

 (  3) تالوة التالوة والتجقيد واحلػظ :   اشؿ ادادة ورقؿفا 

إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ       –ادـر دم أحؽام التجقيد :  ع ـــــدرجا
.   28اجلزء : ظ ـــــػاحل   .التػخقؿ والسققؼ  144: خمارج احلروف إىل ص 103: مـ  ص  : ادطؾقب  

.   احلديث التحؾقيل  :اشؿ ادادة ورقؿفا 

.احلـبيلرجب ابـ : تللقػ. جامع العؾقم واحلؽؿ  :ادرجع 

مس ااخلاحلديث األول ، الثاين ، الثالث ، اخلامس ، السادس ، السابع ، العاذ ، الثامـ عرش ، التاشع عرش ، :  ادطؾقب 

.والعرشون ، الثامـ والعرشون ، الثالثقن ، الرابع والثالثقن ، اخلامس والثالثقن  ، الثامـ واألربعقن 

 

 . (1)أصقل فؼف  :اشؿ ادادة ورقؿفا 

.الؽريؿ زيدان عبد .د. أ: تللقػ. القجقز دم أصقل الػؼف  :ادرجع 

. (اإلمجاع: الدلقؾ الثالث )هناية الػصؾ الثالث مـ أول الؽتاب  إىل : ادطؾقب 

.  (1) كصقص أدبقة: اشؿ ادادة ورقؿفا 

.   حسني الّزيات أمحد  :تللقػ. العريبتاريخ األدب : ادرجع 

.مؼدمة دم كشلة الؾغة  :ادطؾقب 

  العرص اجلاهيل:

( .قس بـ  شاعدة ) مـ أصفر خطبائفؿ  ( القصايا –اخلطبة –احلؽؿة -أكقاعف –خصائصف - الـثر )  . 1
.امرؤ الؼقس ، عـسة العبيس ، األعشك : أكقاعف ، ممقزاتف ، مـ أصفر صعرائفؿ : الشعر اجلاهيل . 2

  قرآن ، حديث ، صعر جاهيل : مصادره  -األدب اإلشالمل  : صدر اإلشالم.

  أكقاع األدب اإلشالمل:

  ( .   عؿر بـ أيب  ربقعف - حّسان بـ ثابت - اخلـساء  - كعب بـ زهر) مـ أصفر الشعراء : الشعر .1

 - وعؿر بـ اخلطاب - الـبل صذ اهلل عؾقف وشّؾؿ) خيتار كامذج مـ خطب . ( الؽتابة  -اخلطابة ) : الـثر .2

.كام خيتار كامذج مـ الـثر دم هذا العرص . (وعيل بـ أيب ضالب ريض اهلل عـفام 

.  ( 3) ققاعد الـحق والرّصف: اشؿ ادادة ورقؿفا 

.كعؿة  فماد  :تللقػ. العربقّةمؾخص ققاعد الؾغة : ادرجع 

:  ادطؾقب 

( .اجلؿؾة العربقة ومؽاهنا مـ اإلعراب  ) مـ أول االشؿ ادبـل إىل الباب الرابع : الـحق . أ 

....(. اإلعالل - اهلؿز) مـ أول الػعؾ مـ حقث ققاعد الرصف  إىل الباب الرابع : الرصف . ب 

 

. العؼقدة اإلشالمقة :اشؿ ادادة ورقؿفا 

  .   حمؿد كعقؿ  ياشني. د -ب اإليامن كتا: ادرجع 

.الؽتاب كؾف : ادطؾقب 

 

.  فؼف الدعقة : اشؿ ادادة ورقؿفا 

.البقاكقين أبق الػتح حمؿد . د :تللقػ .الدعقةاددخؾ إىل  عؾؿ : ادرجع 

.الؽتاب كؾف :  ادطؾقب 
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السـة الثاكقة

الثاينالػصؾ 

  . (  4) تالوة  - التالوة والتجقيد واحلػظ  : اشؿ ادادة ورقؿفا 

إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ       –ادـر دم أحؽام التجقيد : ع ــــادرج
(.أوجف الققػ ) ادبحث الثاين  193: التػخقؿ والسققؼ  إىل ص  145: مـ  ص  : ادطؾقب  

.   . اجلزء الرابع    : ظـــــػاحل

.   (ادقضقعل) التحؾقيلالتػسر : اشؿ ادادة ورقؿفا 

.     مصطػل مسؾؿ. د.تللقػ أ  .ادقضقعلمباحث دم التػسر  :  ادرجع

.الؽريؿن آالؼرمقضقع مـ خالل  تطبقؼل عذمثال :  إىلمـ بداية الؽتاب  :ادطؾقب

.شقرة الؽفػ :مقضقعقاتطبقؼل دم شقرة تػسرا مثال و                  

  . شخصّقةالحقال فؼف األ: اشؿ ادادة ورقؿفا 

 . مـ العؾامءجمؿقعة :تللقػ . عذ ضقء الؽتاب والسـة الػؼف ادقس  :ادرجع 

.الـؽاح والطالق  اكتاب: ادطؾقب 

   .قاريث اد فؼف: اشؿ ادادة ورقؿفا 

. عيل الصابقين حمؿد  :تللقػ. اإلشالمقة  الرشيعةادقاريث دم  :ادرجع 

.   والعاذةالتاشعة ادحارضتني الؽتاب كؾف عدا  : ادطؾقب

.    (2) كصقص أدبقة: اشؿ ادادة ورقؿفا 

.   أمحد حسني الّزيات  –تاريخ األدب العريب  :ادرجع 
:  ادطؾقب 

.العباددم العرص األدب 1.

.(  احلؽؿ واألمثال - اهلجاء –الرثاء –احلامشة  -كامذج مـ الشعر ) الشعر2.

.( التقققعات  - الرشائؾ  - اخلطابة –كامذج مـ الـثر ) الـثر3.

( .ابـ عبد ربف ، ابـ زيدون  - ابـ خػاجة   األكدليس) خيتار كامذج مـ ذلؽ مثؾ : والشعراء دم األكدلس الشعر 4.

  .   (4) والرّصفالـحق : اشؿ ادادة ورقؿفا 

   .كعؿةفماد  :تللقػ. العربقّةمؾخص ققاعد الؾغة : ادرجع 

:  ادطؾقب 

.مـ أول اجلؿؾة العربقة ومؽاهنا مـ اإلعراب إىل آخر الؽتاب : ق ـــــــالـح. أ 

.إىل آخر الؽتاب ( اإلعالل  -اهلؿز ) مـ أول الباب الرابع : الرصف . ب 

  . تػسر آيات األحؽام: اشؿ ادادة ورقؿفا 

                             .الصابقين حمؿد عيل  –روائع البقان دم تػسر آيات األحؽام  :ادرجع 
:  ادطؾقب 

(  187 - 183) الّصقام مـ آيات و(  179 - 178) آيات الؼصاص مـ : شقرة البؼرة . 1  

( 232 – 228) الطالق مــــ آيات و(  158)وآية الّسعل (   203 –196) احلج والعؿرة مـ آيات و
.(  221) مـ غر ادسؾامت آيــة الزواج وآية  

.(  89) ، األيامن (  5) ضعام أهؾ الؽتاب : شقرة ادـــائدة . 2

(93 –92) الؼتؾ : شقرة الـّساء . 3
( 4 -1) الظفار : شقرة ادجادلة . 4

(كؾؿة 3500ال تؼؾ كؾامت البحث عـ ). الثاكقة السـة متطؾب بحث : اشؿ ادادة ورقؿفا 

اكظر قائؿة ادقضقعات ادؼسحة ).  مـ اختقار الطالب: البحث مقضقع 

(عثامن صقصان. مـ أشتاذ ادادة د
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السـة الثالثة

الػصؾ األول

(  5) تالوة   -التالوة والتجقيد واحلػظ :اشؿ ادادة ورقؿفا 

       .   إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ –ادـر دم أحؽام التجقيد  :  ادرجع
  (.الػصؾ السادس )  238إىل ( أوجف الققػ ) ادبحث الثاين  194:  مـ  ص  : ادطؾقب  

. شقريت اإلرساء والؽفػ: احلػــــــظ 

.أحاديث األحؽام  : اشؿ ادادة ورقؿفا 

. حمؿد بـ إشامعقؾ الصـعاين : تللقػ. ادرامشبؾ السالم ذح بؾقغ : ع ـــادرج

.األضعؿة  ، وكتاب األيامن والـذور ، وكتاب الؼضاء كتاب : ادطؾقب 

.  فؼف ادعامالت : اشؿ ادادة ورقؿفا 

.  جمؿقعة مـ العؾامء: تللقػ . الػؼف ادقس عذ ضقء الؽتاب والسـة  : ادرجع

(.إىل اهلبة والعطقة مـ البققع)كتاب ادعامالت : ادطؾقب

.  ختريج احلديث :اشؿ ادادة ورقؿفا 

لؾدكتقر حمؿقد الطحان ( أصقل التخريج ودراشة األشاكقد ) : ادرجع 

  (114 –106)  ( 81 –62( ) 59 –55( ) 35 -13 )  :الؽتاب كؾف إال الصػحات اآلتقة ففل حمذوفة : ادطؾقب 

ادطؾقب دراشة مصـػني اثـني دم حالة تعدد ادصـػات دم ادقضقع . ( 180 –149) :  مـ  دم ادصـػات.   (128 –121)

  ( . اآلخر  –200) ومـ . حمذوف أيضا (  189 –181) .أو الـقع القاحد ألكثر مـ اثـني 

. (2)أصقل فؼف :   اشؿ ادادة ورقؿفا 

.الؽريؿ زيدان عبد .د: تللقػ. الػؼفالقجقز دم أصقل : ادرجع 

ضرق اشتـباط األحؽام ) الثالث الباب هناية  إىل( الؼقاس ) الدلقؾ الرابع : الباب الثاينبداية الػصؾ الرابع مـ  مـ: ادطؾقب 

.(وققاعده 

:السقاشة الرشعقة : اشؿ ادادة ورقؿفا 

.أبقفارسعبد الؼادر حمؿد . د: تللقػ. اإلشالمالـظام السقاد دم :  ادرجع

.ققاعد الـظام السقاد اإلشالمل ـ كشلة الدولة اإلشالمقة ـ رئاشة الدولة اإلشالمقة : ادطؾقب

 

.  حركات اإلصالح:  اشؿ ادادة ورقؿفا  

.الـدوة العادقة لؾشباب اإلشالمل  -ادقشقعة ادقسة دم األديان وادذاهب ادعارصة : ادرجع 

، التحرير ، اجلامعة اإلشالمقة دم صبف الؼارة اهلـدية التبؾقغ الدعقة وادسؾؿقن ، اإلخقان : دراشة احلركات اآلتقة : ادطؾقب 

( .دعقة حمؿد بـ عبد القهاب ) السالمة القضـل ، السؾػقة السقدان، الباكستاكقة ، اجلؿفقريقن دم 
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السـة الثالثة

الثاينالػصؾ 

.(  6) تالوة  -التالوة والتجقيد واحلػظ : اشؿ ادادة ورقؿفا 

إعداد مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريؿ       –ادـر دم أحؽام التجقيد  : عــــادرج
.إىل آخر الؽتاب ( الػصؾ السادس )  238: مـ  ص : ادطؾقب  

.   اجلزء األول مـ شقرة البؼرة: ظ  ــــػاحل

:  مؼاصد الرشيعة   :اشؿ ادادة ورقؿفا 

. كقر الديـ اخلادمل. د  –الرشيعة اإلشالمقة ؼاصد عؾؿ م: ادرجع 
.ادادة دم قسؿ التحؿقؾ  توزيع مفرداتالرجاء الرجقع إىل مؾػ :  ادطؾقب 

.   عؾؿ البالغــة: اشؿ ادادة ورقؿفا 

عيل اجلارم ومصطػك أمني   –البالغة القاضحة : ادرجع 
: ادطؾقب 

.مؼدمة دم الػصاحة واألشؾقب .1

:   عؾؿ البقان .2

أركاكف ، أقسامف ، أغراضف : التشبقف.

 (  ادجاز ادرشؾ ، الؽـاية - االشتعارة التؿثقؾّقة -االشتعارة الترصحيّقة وادؽـّقة ) : احلؼقؼة ادجاز.           

:   تؼسقؿ الؽالم إىل خز وإكشاء  :عؾؿ ادعاين .3

االشتػفام وأدواتف 1.

الؼرص 2.

اإلضـاب 3.

:عؾؿ البديع . 4

:ادحّسـات الؾػظّقة ومـفا  

.السجع  –االقتباس  –اجلـاس 1.
:ادحّسـات ادعـقّية  ، ومـفا                    

.ادؼابؾة   -الطباق  –الّتقرية 1.

. التاريخ اإلشالمل :اشؿ ادادة ورقؿفا 

   .الؼضاةأمني . د –التاريخ اإلشالمل : ادرجع 
.الؽتاب كؾف : ادطؾقب 

.   العؼقباتفؼف :  اشؿ ادادة ورقؿفا 

.جمؿقعة مـ العؾامء: تللقػ. عذ ضقء الؽتاب والسـة ادقسالػؼف  :  ادرجع

.كتاب اجلـايات واحلدود : ادطؾقب 

.  فؼف الؼضاء وضرق اإلثبات    :اشؿ ادادة ورقؿفا 

.   الؽريم زيدان طبد.د  – اإلسالمقة الرشيعةكظام الؼضاء يف  :  ادرجع
.والية ادظامل: مـ أول الؽتاب إىل هناية الباب اخلامس : ادطؾقب

  . ذاهب اداألديان والػرق و: اشؿ ادادة ورقؿفا 

.الـدوة العادقة لؾشباب اإلشالمل  -ادقشقعة ادقسة دم األديان وادذاهب ادعارصة : ادرجع 

 :ادطؾقب 

  تارخيفام ، مصادرمها ، فرقفام ، وأهؿ عؼائدمها : القفقدّية والـرصاكّقة.

 تارخيفام ، مصادرمها ، فرقفام ، أهؿ عؼائدمها : البقذّية واهلـدوشّقة.

  كشلهتا ، أصقهلا العاّمة ، وأهؿ فروعفا : اخلقارج.

  كشلهتا ، أصقهلا العاّمة ، وأهؿ فروعفا : الشقعة.

  كشلهتا ، أصقهلا العاّمة ، وأهؿ فروعفا : ادعتزلة.

   الرأشاملقة ، الشققعّقة ، القجقدّية  ، الؼقمّقة.

  العؾامكقة  .

http://www.eihs.org.uk/eihswp/wp-content/uploads/downloads/year3/3013outline2011-2012.rar

