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معرفةةةة المفةةةا يل اةيمانيةةةة العتبيةةةة المر   ةةةة  ال  ةةة ر  المفةةةا يل الشةةةر ية: :(1الكفايةةةة  
 . السل ك

 معرفة مفهوم اإليمان، اإلسالم، االستقامة، الكفر، الفسوق، الفجور. : 1-1

 معها.معرفة االختالفات العقدية بين الفرق والتعامل :  1-2

 معرفة أصول الديانات السماوية ونقاط االتفاق واالختالف معها. 1-3

معرفةةةةة المفةةةةا يل الفتريةةةةة  مرةةةةارا ال عامةةةة  مةةةة  ا را   المفةةةةا يل الشةةةةر ية: :(2الكفايةةةةة  
 . االخ الف

 .قسامه، الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباحأمعرفة أقسام الحكم الشرعي ب: 2-1

 ت في المدارس والمذاهب الفقهية والتعامل معها.معرفة االختالفا :2-2

 .الترآن الكريل : شري الال عام  م  م ابر ال حي    :(3  الكفاية

 .تالوة القرآن وتجويدهإتقان  :3-1

 .الفهم والتدبر والتفسير والتأويل :3-2

 .معرفة علوم القرآن وأصول التفسير وضوابطه :3-3

 .السنة الن  ية حي  ال شري :ال عام  م  م ابر ال   :(4الكفاية  

 .معرفة أنواع السنة والحكم عليها :4-1

 الفهم والتدبر واالستنباط من السنة ومعرفة االستدالل بها. :4-2

 .م ابر ال شري  األخرى ال عام  م  م ابر ال حي  ال شري : :(5الكفاية  
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   .وأنواعها التشريع األخرى قدرة الطالب على معرفة مصادر: 5-1

 .ت والمواقف والحكم على األمورتوظيفها في حل المشكال القدرة على: 5-2

  :الح ار( ال  ا   م  ا خرين  الب  ا   6الكفاية  

 .صلى اهلل عليه وسلم في الدعوة والحوار استثمار منهج النبيفهم السيرة و : 6-1

 .ل مع اآلخرين في الدعوة والحوارالقدرة على استثمار مهارات التواص: 6-2

 .ور القدوة وقيم الدعوة وأخالقهاالقدرة على تمثل د: 6-3

الوساائل الحديثاة فاي توسايع اساتثمار القدرة على ابتكار وسائل ومشااريع دعوياة عملياة و : 6-4
 .الدعوة إلى اهلل تعالى واإلصالحمفهوم 

   :معالج راالع ر  المس جبات الفكرية  العملية   قضايا النظر في ( 7الكفاية  

 .ظر في األفكار والمعتقدات المستحدثةالن: 7-1

 .النظر في الطعون والشبهات الموجهة ألصول الدين: 7-2

   :العملية ال   يتية  معالج را( النظر في قضايا الع ر  المس جبات 8الكفاية  

 .النظر في القضايا الطبية المعاصرة: 8-1

 .النظر في القضايا المالية المعاصرة: 8-2

 .قضايا االجتماعية المعاصرةالنظر في ال: 8-3

 :م  م ابر ال راث العلمي  مراجعه منرجية ال عام  :(9الكفاية  

 .لعقيدة اإلسالميةمعرفة منهجية التعامل مع أمهات مصادر ا: 9-1
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 .مع أمهات مصادر التفسير وعلومه معرفة منهجية التعامل: 9-2

 مه.وعلو  ة التعامل مع أمهات مصادر الحديثمعرفة منهجي: 9-3

 معرفة منهجية التعامل مع أمهات مصادر الفقه ومراجعه.: 9-4

 :  التيل  األخالقمنرجية  مث   :(11الكفاية  

 وتمثالتها. معرفة أهمية القيم واألخالق على المستويات المختلفة: الفردية والمجتمعية: 11-1

 .معرفة القيم واألخالق على المستوى العلمي: 11-2

 .األخالق والقدوة مع غير المسلمينمعرفة القيم و : 11-3

 


