
 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

1 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
  مدرس حسن زاده آملیمجموعة )فلسفه و عرفان((   الثامنالرابعة)الفصل المرحلة 

 المقـــــرر  ت
التشعيب  
ت  في سجا 

حدا
الو

 

 إسم األستاذ 
 رقم الصف  األيام الدراسية 

مواعيد  
 االمتحانات 

دد 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 
التکاليف  

 المطلوب للمواد 
217 

1 
  2بداية الحكمة

12إلى المرحلة  7من المرحلة   
4و   3فلسفة   4 

7-8 الشیخ محیطى اردکان   8-7  8-7  8-7  8-7  
 مسائل الفسلفة األلهية بطريقة برهانية   بيان -
  تحليل وتجزئة النص -
  تطبيق العبارة -
 اخذ امتحان نصفي ونهائي  -

27/03/1402  

5 

 

2 
 معارف القرآن 

مصباح الیزدي الشیخ   
معارف قرآن و  

    1ىروائ
3 

8-9 السید لقمان عسول    11-10   11-10  
 تحليل وتجزئة النص   -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها.   -
 اخذ امتحان نصفي ونهائي. -

29/03/1402   

3 
 تاريخ العرفان والتصوف  

 إعداد الكلیة
عرفان   تاريخ

 وتصوف  
2 

العبودی الشیخ هاشم    9-8  9-8    
ــ تحليل وتجزئة النص والوقوف بشکل مبسط علی اهم  

31/03/1402 .الحقبات التاريخية   

4 
 التعرف على الكالم الجديد وفلسفة الدين  

 إعداد الكلیة
جديد   مسائل

کالمي 
 وفلسفه دين 

2 
11-12    الشیخ داخل الحمدان   12-11  

 .تحليل وتجزئة النص -
 .الکالم الجديد وبيان موضوعه ومبادئه ومسائله تعريف  -
 .التركيز علی بيان الفوارق بينه وبين الکالم القديم  -
 .دراسة تحليلية لبعض مسائله -

01/04/1402  
 تسجيل 

5 
3الفقه االستداللي    

)من کتاب تمهیدية في الفقه االستداللي  الدروس مختصرال
 الصوم إلى نهايته(

 2 
الشیخ الشیخ جعفر      9-8  9-8  

 .شرح وتطبيق عبارة الکتاب -
03/04/1402 .توضيح الحکم الفقهي بشکل جيد -  

 

6 
  3األصول

الحلقة الثانیة من إثبات صغری الدلیل الشرعي إلى زمان  
 الوجوب والواجب

فقه   اصول  2 
11-12 الشیخ محمد التل   12-11     

 شرح وتطبيق العبارة  -

05/04/1402  
 

 البحث العلمى  7
 )التعرف على المصادر( 

ظاهر علي الشیخ م       12-11     
06/04/1402   

 األخالق  8
 تذکرة المتقین

9-10     الشیخ جعفر الشیخ  2   .شرح المفاهيم االخالقية المذكورة في الکتاب - 
07/04/1402 .التركيز علی الجانب العملية -   

الشیخ الشیخ جعفر   المباحثة المباحثة  9  10-9   10-9       

9-10  الشیخ جعفر الشیخ   المتابعة  المتابعة  10   10-9      
09196497317            الشیخ جعفر الشیخ  األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري                   :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى          ول التعلیمي :ؤالمس  09014269167 سيد مصطفی الشرع اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

2 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
 آملی جواد مدرس  مجموعة (كالم اسالمی)الرابعة)الفصل الثامن (  المرحلة 

 المقـــــرر  ت
التشعيب  
ت  في سجا 

حدا
الو

 

األستاذ إسم   

رقم  األيام الدراسية 
مواعيد   الصف 

 االمتحانات 

دد 
ع

ب
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 217 التکاليف المطلوب للمواد  األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 

1 
  2بداية الحكمة

12إلى المرحلة  7من المرحلة   
4و   3فلسفة   4 

7-8 الشیخ محیطى اردکان   8-7  8-7  8-7  8-7  
  شرح مسائل الفسلفة  بطريقة برهانية -
  تحليل وتجزئة النص-

  تطبيق العبارة - 
 االمتحان النصفي والنهائي - 

27/03/1402  

3 

 

 معارف القرآن   2
 مصباح الیزدي

آشنايى با متون  
 روائى و معارفى   

8-9 السید لقمان عسول  3   11-10   11-10  
 تحليل وتجزئة النص  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 االمتحان )النصفي والنهائي( -

29/03/1402  
 

3 
 تاريخ العرفان والتصوف  

 إعداد الكلیة
تاريخ فلسفه و  

عرفان اسالمى  
 )اختیاری( 

 الشیخ هاشم العبودی  2
 9-8  9-8 تحليل وتجزئة النص والوقوف بشکل مبسط علی أهم   -   

31/03/1402 الحقبات التاريخية   
 

4 
  2فرق و مذاهب 

 المذاهب اإلسالمیة للشیخ السبحاني   
فرق و مذاهب 

  2کالمى 
 )اختیاری(

2 
مظاهر على الشیخ      12-10 التركيز علی الفرق و المذاهب    -    

الشيعة االمامية ، الزيدية ، االسماعيلية ، الوهابية ،النصيرية  -  01/04/1402  
 

5 
3الفقه االستداللي   

تمهیدية في الفقه االستداللي ال دروس مختصرال 
 )من کتاب الصوم إلى نهايته( 

 2 فقه
8-9    الشیخ جعفر الشیخ   9-8  

 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

03/04/1402  
 

6 
2األصول  

الحلقة الثانیة من إثبات صغری الدلیل الشرعي إلى 
 زمان الوجوب والواجب

 2 اصول فقه  
11-12 الشیخ محمد التل   12-11     

 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 الخروج عنهاااللتزام بمطالب الکتاب وعدم  -

05/04/1402  
 

11-12   الشیخ مظاهر علي  1  البحث العلمى  7 التعرف علی أهم المصادر االلکترونية والمواقع العلمية وكيفية   -   
06/04/1402 استخدامها   

 األخالق  8
 تذکرة المتقین

9-10     الشیخ جعفر الشیخ  1 االخالق   07/04/1402   

9-10 الشیخ جعفر الشیخ   المباحثة  المباحثة 9   10-9       

9-10  الشیخ جعفر الشیخ   المتابعة  المتابعة  10   10-9      
09196497317              شیخ جعفر الشیخ ال األستاذ المرشد: 09396809428                  الشیخ هاني قطري :عمید الكلیة     09366413578                      سیدمحمود محفوظىول التعلیمي :ؤالمس  09055248985        یعبدالله سنوس  اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

3 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
 مدرس ابن أبي جمهور األحسائي مجموعة )فلسفه و عرفان((   تاسع ال )الفصل خامسة الالمرحلة 

 المقـــــرر  ت
التشعيب  
ت  في سجا 

حدا
الو

 

 إسم األستاذ 
رقم  األيام الدراسية 

مواعيد   الصف 
 االمتحانات 

دد 
ع

ب
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 208 التکاليف المطلوب للمواد  األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 

1 
تکملة بداية   تکملة بداية الحکمة 

 الحکمة 
3 

7-8 حموده  ن يحس ديالس  8-7  8-7    
  معرفة مسائل الفسلفة األلهية بطريقة برهانية-
  تحليل وتجزئة النص -
  تطبيق العبارة - 

 اخذ امتحان نصفي ونهائي  -

27/03/1402  

3 

 

2 
 قواعد المرام في علم الکالم   

 ابن ميثم البحراني 
3كالم اسالمی   3 

  ليمبشر اسماع خيالش
 ديسع

11-10  11-10   8-7   
 معرفة المسائل العقائدية بطريقة استداللية-
  تحليل وتجزئة النص -
 .تطبيق العبارة -
 .اخذ امتحان نصفي ونهائي -

29/03/1402  
 

 علم النفس الفلسفي   3
 اعداد الکلية 

7-9     اتيمحمد فارس خيالش 2 فن المناظرة   معرفة احکام النفس بمنهج فلسفي. - 
31/03/1402 تحليل النص.  -   

 القواعد الفلسفية وتطبيقاتها   4
 اعداد الکلية 

8-9   ياسين بن جابو  ديالس 2 فلسفةاالخالق   11-10  .القواعد الفلسفية في مواردهاالتركيز علی طريقة تطبيق - 
01/04/1402 تحليل وتجزئة النص.  -   

          2 زبان تخصصی   5

6 
العرفان  و المعنوية فی مدرسة اهل البيت )ع(    

 اعداد الکلية 
عرفان 
2اسالمی  

2 
10-11   تو يبوج یعبدالغن خيالش  11-10   

 .عليهم السالمتبيين العرفان والمعنوية في روايات اهل البيت -
 .طرق تقوية المعنوية في النفس -
 معطات المعنوية والعرفان.  -

03/04/1402  
 

7 
 التعرف علی حکمة المشاء 

 حسن معلمي 
 2 حکمت مشاء 

8-9 حموده  ن يحس ديالس  9-8     
 التعرف علی: منهج المدرسة المشائية -
  .شخصايت المشاء       -
 ,المشائيةابرز مباني المدرسة  -
 طبقات المدرسة المشائية    -

05/04/1402  
 

8 
تارخ فلسفه   تاريخ الفلسفة الغربية  

1غرب   
 و امتحان  قراءة 2

      (باشراف مسوول القسم)
 

06/04/1402   

9 
4الفقه االستداللي   

)من كتاب الصوم  دروس تمهيدية في الفقه االستداللي 
 إلی كتاب الخمس( 

 2 
11-12 یبهلول یهوار  ديالس  12-11     

 شرح وتطبيق عبارة الکتاب.-
07/04/1402 توضيح الحکم الفقهي بشکل جيد. -  

 

4األصول  10  
 الحلقة الثانية من آخر االستصحاب الی نهاية الکتاب 

11-12    محمد التل خيالش 2   12-11   شرح وتطبيق العبارة- 
 08/04/1402   

 األخالق   11
المتقين تذكرة   

9-10     حموده  ن يحس ديالس 1   شرح المفاهيم االخالقية المذكورة في الکتاب. - 
   التركيز علی الجانب العملية.  -

11- 12      البحث العلمی  12       

9- 10 حموده  ن يحس ديالس  المباحثة  مباحثة  13   10 -9       

9- 10  حموده  ن يحس ديالس  المتابعة  متابعة  14   10 -9      

09372894827                 حموده  ني حس ديالس   األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري                   :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى                      ول التعلیمي :ؤ المس  09055248985ی        عبدالله سنوس  اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

4 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
    فييمحمد آل عبدالجبار القط خيمدرس الش (سالميال كالم ا)(   تاسع ال)الفصل خامسةالالمرحلة 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم األستاذ 
 األيام الدراسية 

رقم 
مواعيد  الصف 

 االمتحانات 

دد 
ع

ب
طال

 

ت  
دما

خ
س 

در
 ال

 214 التکاليف المطلوب للمواد األربعاء الثالثاء األثنين  األحد السبت

1 
تكملة بداية  تكملة بداية الحكمة

 الحكمة
3 

7-8 السيد حسين حموده  8-7  8-7    
  شرح مسائل الفسلفة  بطريقة برهانية -
  تحليل وتجزئة النص-

  تطبيق العبارة - 
 االمتحان النصفي والنهائي - 

27/03/1402  

3 

 

2 
 شرح جمل العلم   

 السید المرتضى
کالم  
  2.1استداللى

 

الشيخ محمد   4
 االبراهيمی 

11 -10  11 -10  11 -10  11 -10   
 تحليل النص وتطبيقه  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -
 االمتحان النصفي والنهائي(  -

29/03/1402  

 تسجيل 

3 
 التیارات الكالمیة المعاصرة 

 السیر فى التفكر الكالمى المعاصر 
جبرائیلى( )محمد صفر   

جريان شناسى  
 کالمى معاصر 

الشيخ هاشم   2
8- 9 العبودی    

 
9 -8  

 
 شرح العبارة وتطبيقها -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

31/03/1402  

 

4 
 فن المناظرة وتطبیقاتها العملیة 

 دورة 
کالم  

5استداللى   
مظاهر علی الشيخ  2     

03/04/1402 الخروج عنهاااللتزام بمطالب الکتاب وعدم  -    
 

5 
علم الكالم   مناهج  

 علي ربانى   
مسائل جديد  

1کالمى  
داخل  الشيخ  2

 الحمدان 
 

9 -8  9 -8    
 شرح العبارة وتطبيقها-
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -
 االمتحان النهائي -

05/04/1402  
 

6 
4الفقه االستداللي   

)من  دروس تمهیدية في الفقه االستداللي 
 کتاب الصوم إلى کتاب الخمس( 

 2 
 الشيخ هواری بهلولی 

12-11  12-11  

   
 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -
 االمتحان -

07/04/1402  

 

7 
4األصول   

الكتابآخر االستصحاب الى نهاية الحلقة الثانیة من   
 2 اصول فقه  

    الشيخ محمد التل 
12-11  12-11  شرح الکتاب  - 

 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -
 االمتحان -

08/04/1402  
 

 األخالق  11
9-10     السيد حسين حموده 1  تذکرة المتقین  شرح المفاهيم األخالقية المذكورة في الکتاب. - 

   التركيز علی الجانب العملي -

11-12   السيد كمال ذبيح 1  اسلوب التحقیق  12  التعرف علی أصول كتابة البحث -   
   تطبيق عملي   -

9-10 السيد حسين حموده  المباحثة  المباحثة  13   10-9       
9-10  السيد حسين حموده  المتابعة المتابعة 14   10-9      

09372894827                 حموده  ني حس ديالس   المرشد:األستاذ  09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09011782034لی الهادی مشلب  ع اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

5 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
 ی المرتض ف يمدرس الشر  )فلسفه و عرفان((   عاشرال )الفصل لخامسة ا المرحلة 

 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم األستاذ 
 رقم الصف األيام الدراسية 

مواعيد 
 االمتحانات 

دد 
ع

ب
طال

 

ت  
دما

خ
س 

در
 ال

 األربعاء الثالثاء األثنين  األحد السبت
التکاليف المطلوب 

 للمواد
207 

1 
 دروس في العرفان اإلسالمي 

 د. محمد فنائي 
آشنايى با  

متون عربى 
 وفارسى عرفان 

4 
7-8 السید خالد السیساوی   8-7  8-7  8-7   

 التركيز علی  العرفان عند عرفاء الشيعة 
 تحليل وتجزئة النص 

 تطبيق العبارة 
 نصفي ونهائي اخذ امتحان  

27/03/1402  

2 

 تسجيل 

2 
 قواعد المرام في علم الكالم  

 ابن میثم البحراني
کالم اسالمى  

4 
 الشیخ محمد االبراهیمى  3

9-8  9-8  9-8   
 معرفة المسائل العقائدية بطريقة استداللية  

  تحليل وتجزئة النص
 .تطبيق العبارة

 اخذ امتحان نصفي ونهائي. 
29/03/1402  

 

3 
 العرفان العملي 

 أوصاف األشراف / نصیر الدين الطوسي 
 3 عرفان عملى  

10-11 الشیخ عبدالغنی بوجیتو   11-10    11-10  
 .بيان هوية العرفان العملي وأهدافه

 .منهجية الشيخ الطوسي
 .شرح المنازل والمقامات مع التطبيق

 اخذ امتحان نصفي ونهائي. 
31/03/1402  

 

4 
االستدالليالفقه    

الطالق ()دروس تمهیدية في الفقه االستداللي   
10-11   الشیخ مالک الكنانى 2   11-10  .شرح وتطبيق عبارة الکتاب  

01/04/1402 توضيح الحکم الفقهي بشکل جيد.  
 

5 
 التعرف على حكمة اإلشراق 

 )د. حسن معلمي( 
حكمت  
 اشراق 

 الشیخ سجاد حیدر  2
12-11  12-11     

 التعرف علی: منهج مدرسة اإلشراق. 
 شخصايت مدرسة االشراق.            

 ابرز مباني مدرسة اإلشراق. 
 طبقات مدرسة اإلشراق.

03/04/1402  
 

6 
5األصول  

 الحلقة الثالثة / من آخر المفاهیم الى الدلیل العقلى
کالم اسالمى  

5 
 الشیخ مالک الكنانى 2

    12-10 05/04/1402 العبارة.شرح وتطبيق    
 

 األخالق  7
 تذکرة المتقین

9-10     الشیخ عبدالغنى بوجیتو  1   .شرح المفاهيم االخالقية المذكورة في الکتاب 
   التركيز علی الجانب العملية. 

8 
 الشیخ مظاهر علي   1 روش تحقیق   دورة في طريقة  کتابة البحث  

 
  12-11      

 

9-10 الشیخ عبدالغنى بوجیتو   المباحثة  المباحثة 9   10-9       

9-10  الشیخ عبدالغنى بوجیتو   المتابعة المتابعة  10   10-9      

09370652568          الشیخ عبدالغنى بوجیتو األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري                   :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09372998044سعد القاسم     اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

6 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –   (BA)برنامج البکالوريوس 
 )صدر المتالهين(  یمدرس صدر الدين الشيراز  (كالم االسالمي)(   عاشرال )الفصل خامسة الالمرحلة 

 
 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

حدا سجا
الو ت
 إسم األستاذ  

رقم  األيام الدراسية 
مواعيد  الصف 

 االمتحانات 

دد 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س 

در
 ال

 218 التکاليف المطلوب للمواد األربعاء الثالثاء األثنين  األحد السبت

1 
 شرح جمل العلم 

السید المرتضى    
کالم  
4.3استداللي   

11-12 الشیخ محمد االبراهیمى  4  12-11   12-11  9-8  
 تحليل النص وتطبيقه -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 االمتحان )النصفي والنهائي(  -

27/03/1402  

3 

 

2 
 مناهج علم الكالم  

 على ربانى   
مسائل جديد  

2کالمى  
 الشیخ داخل الحمدان  2

 9-8  9-8  شرح العبارة وتطبيقها -   
05/04/1402 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -  

 تسجيل 

3 
1الكالم المقارن   

علي ربانى     
الهیات  
1تطبیقى  

7-8 الشیخ هاشم العبودی  2  8-7  شرح العبارة وتطبيقها -    
29/03/1402 وعدم الخروج عنهاااللتزام بمطالب الکتاب  -  

 

4 
 القواعد الكالمیة وتطبیقاتها  

علي ربانى      
 2 نیاز منطقه ای 

10-11 الشیخ سجاد حیدر   11-10  شرح العبارة وتطبيقها -    
31/03/1402 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -  

 

تطور انديشه  تطور فكرة الالهوت فى الغرب  5
غربالهیات در   

 قراءة و امتحان   2
 تقسيم الکتاب إلی األجزاء.-      )باشراف مسوول القسم( 

03/04/1402 كتابة األسئلة حول  مطالب الکتاب وتقديمها للطالب الفعات  -  
 

6 
 الفقه االستداللي 

الطالق ()دروس تمهیدية في الفقه االستداللي   
10-11   الشیخ مالک الكنانى 2   11-10   

 الکتاب شرح  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

01/04/1402  
 

7 
صول األ   

الحلقة الثانیة من قاعدة منجزية العلم  
 اإلجمالي إلى آخر الكتاب 

 الشیخ مالک الكنانى 2 
    12-10  

 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 عنهاااللتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج  -

05/04/1402  
 

 األخالق  8
 تذکرة المتقین

9-10     الشیخ عبدالغنى بوجیتو  1   شرح المفاهيم االخالقية المذكورة في الکتاب. 
   التركيز علی الجانب العملي -

  الشیخ مظاهر على   1 روش تحقیق   دورة في طريقة کتابة البحث    9
 12-11    

 ملء االستمارة البحثية -
 ملء استمارة  االستمارة البحثية -تطبيق عملي -
 تطبيق عملي  -

 
 

9-10 الشیخ عبدالغنى بوجیتو   المباحثة  المباحثة 10   10-9       

9-10  الشیخ عبدالغنى بوجیتو   المتابعة المتابعة 11   10-9      

09370652568          الشیخ عبدالغنى بوجیتو األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09372998044سعد القاسم     اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

7 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –  (MA) ماجستربرنامج ال
 نايمدرس ابن س  )فلسفه((   الثاني)الفصل ولیاال المرحلة 

 التشعيب في سجا  المقـــــرر  ت

ت 
حدا

الو
 

 إسم األستاذ 
 رقم الصف  األيام الدراسية  

مواعيد  
 االمتحانات 

دد 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 
الخمی 

 س
التکاليف  

 المطلوب للمواد 
202 

1 
 2 الحكمة نهاية

6الى  4من المرحلة   
2 ىفلسفه اسالم  الشیخ محمد الحجى  4 

8-7  8-7  8-7  8-7    
  شرح مسائل الفسلفة اإلسالمية بطريقة برهانية -
  تحليل وتجزئة النص-

  تطبيق العبارة - 
 االمتحان النصفي والنهائي - 

27/03/1402  

4 

 

2 
   2الكالم اإلسالمي الجديد

دراسات فى علم الكالم الجديد  
( 2)ق   

مباحث جديد کالمى  
   2وفلسفى

السید روح الله   2
11-12    الموسوی  12-11   

 تحليل وتجزئة النص  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 بحث الفصليال -

29/03/1402  
 تسجيل

3 
 علم  النفس الفلسفي 

 متن عیون مسائل النفس 
یمنطقه ا یازهاین  السید خالد السیساوی  2 

    8-7  8-7  
 ببان العلم وموضوعه ومنهجيته وأهدافه  -
 شرح وتطبيق المتن كامال  -
 بيان أحکام النفس وفق متن الکتاب  -

31/03/1402   

4 
 

االشارات و التنبیهات النمط  
1الرابع /  

1حكمت مشاء   الشیخ محمد العلى 3 
  9-8  9-8  

 
 

  ة المشائية بطريقة برهانيةيسفلشرح  مسائل الف -
  تحليل وتجزئة النص-

  تطبيق العبارة - 
03/04/1402  

 تسجيل

01/04/1402 المباني الفسفية في التربية بيان آثار  -        1 تعلیم و تربیت اسالمى فلسفة التربیة )دورة(  5   

8-10      الشیخ داخل الحمدان 2 معرفت شناسى  نظرية المعرفة  6  
 شرح مسائل نظرة المعرفة -
 بيان عالقة نظرية المعرفة بالعلوم  -
 تطبيق متن الکتاب-

05/04/1402   

2فقه تكملة الفقه االول 7 8-9 الشیخ جعفر الشیخ  2   9-8      
 الکتاب شرح  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

06/04/1402   

صول  تكملة األ  8 10- 11 الشیخ محمد السالم      11 -10      
 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

07/04/1402   

             األخالق 9
9- 10 الشیخ محمد العلى  المباحثة  المباحثة  10   10 -9        
9- 10  الشیخ محمد العلى  المتابعة  المتابعة  11   10 -9       

09394846580       ىمحمد العل خیالش األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09036962919   عبدالعزيز الحسن اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

8 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –  (MA) ماجستربرنامج ال
    یبهشت  ی نيمحمد حس ديس ديمدرس الشه )فلسفه((   الثاني)الفصل ولیاال المرحلة 

 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

حدا سجا
الو ت
 إسم األستاذ  

رقم  األيام الدراسية  
مواعيد  الصف 

 االمتحانات 

دد 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س 

در
 ال

 215 التکاليف المطلوب للمواد الخميس األربعاء الثالثاء األثنين  األحد السبت

( 2دراسات فى علم الكالم الجديد )ق 1  
مباحث جديد  

کالمى  
   2وفلسفى

السيد روح الله   2
11-12    الموسوی   12-11   

 تحليل وتجزئة النص -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 البحث الفصلي -

29/03/1402  

4 

 

2 
 

1االشارات و التنبیهات النمط الرابع /   
حكمت  

1مشاء   
 الشيخ محمد العلی  3

  9-8  9-8  
 

 
  بطريقة برهانية مشائيةمسائل الفسلفة ال شرح  -
  تحليل وتجزئة النص-

  تطبيق العبارة - 
03/04/1402  

 تسجيل 

 فلسفتنا 3
نقد تفكر 
اجتماعى 

 غرب

السيد روح الله   2
     الموسوی 

 

12-10  

 ، الله، العالم واالنسان بيان رؤية الفلسفة اإلسالمية  -
 شرح المدارس الفلسفية الحديثة-
 ة والشيوعي ةواالشتراكي ةالرأسمالي سسنقد ا  -
 تطبيق الکتاب-

27/03/1402  

 تسجيل 

4 
 تامالت فى الفلسفة 

 يزدان پناه
فلسفه کالم  

 و عرفان
 الشيخ محمد العلی  2

9-8  9-8    
 

 
 المنهجية في دراسة المدارس الفسلفيةبيان  -
 تطبيق العبارة-

31/03/1402  
 

5 
معرفت   نظرية المعرفة 

 شناسى
 الشیخ داخل الحمدان 2

    
 

10-8  
 تحليل النص  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 

05/04/1402  
 

6 
العرفان العملى فى المناجاة الخمس  

 عشرة
فلسفه  
  2تطبیقى 

 الشيخ محمد الربيعی  2
كالم فصل  -مشترک  

 الخامس
12-11  12-11    

 
 

 شرح العرفان من متن المناجات   -
 التركيز علی العرفان العلمي العملي  -
 بيان البعد المعنوي والسلوكي من المناجات -

07/04/1402  
 تسجيل 

9-10 الشيخ محمد العلی  2 متابعة  متابعة  7   10-9        

9-10  الشيخ محمد العلی  2 مباحثه مباحثه 8   10-9       

09394846580       ىمحمد العل خیالش األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09372916788سيد فهد محفوظ    اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

9 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –  (MA) ماجستربرنامج ال
 ی ابونصر محمد بن محمد فارابمدرس  (الکالم االسالمي)(   الثالث)الفصل ثانية الالمرحلة 

 المقـــــرر  ت
التشعيب  
ت  في سجا 

حدا
الو

 

 إسم األستاذ 
 رقم الصف  األيام الدراسية 

مواعيد  
 االمتحانات 

دد 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 
التکاليف  

 المطلوب للمواد 
201 

1 
1الكالم اإلسالمي الجديد   

 دراسات فى علم الكالم الجديد يوسفیان 
مسائل جديد  
کالم اسالمى  

1وفلسفة الدين  

3 
7- 8 الشيخ هانی القطری  8 -7  8 -7    

 منهج  الکالم الجديد والکالم القديمبيان الفرق بين  -

 تحليل وتجزئة النص  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 االمتحان النصفي   -

27/03/1402  

11 

 

2 
3نهاية الحكمة   

9الى  7من المرحلة   
فلسفه اسالمى  

3 
 الشيخ هانی القطری 5

11 -10  11 -10  11 -10  11 -10  11 -10  
 معرفة مسائل الفسلفة اإلسالمية بطريقة برهانية   -
 تحليل وتجزئة النص  -
 تطبيق العبارة   - 
 االمتحان النصفي  - 

29/03/1402  
 

 معرفة الشیعة   3
 )الشیعة فى االسالم( 

 تقسيم الکتاب إلی األجزاء.-      قراءة و امتحان  1 شیعه شناسى  
31/03/1402 وتقديمها للطالب علی دفعات كتابة األسئلة حول  مطالب الکتاب  -   

و التعلیم  ةیفلسفة التربالمبانى الكالمیة في  4 1دورة تعلیم و تربیت  7- 8    الشيخ هانی القطری  01/04/1402 تطبيق األصول االعتقادية علی عملية التربية -     

5 
3األصول   

الدلیل غیر الشرعي الحلقة الثالثة/ من اإلطالق والتقیید إلى نهاية   
1عرب  اتیادب الشيخ محمد   2 

8- 9    االبراهيمی  12 -11  
 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

03/04/1402   

6 
3فقهال  

 الفقه االستداللي )المعامالت( الشیخ األيرواني/ 
 المبحث الثامن

3فقه   2 
11- 12 الشيخ مالک الکنانی   12 -11     

 شرح الکتاب  -
 تطبيق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها -

04/04/1402   

7 
3تكملة تجريد االعتقاد تكملة تجريد   

2االعتقاد  
2 

7- 9     الشيخ رضا اسحاقی  
 تحليل النص وتطبيقه -
 االلتزام بمطالب الکتاب وعدم الخروج عنها-
 اليحث الفصلي -

05/04/1402   

القرآن  ریتفس ىف ىاالتجاه الكالم 8  
 اعداد الكلیة

2ادبیات عرب   تقسيم الکتاب إلی األجزاء.-      قراءة و امتحان  2 
06/04/1402 كتابة األسئلة حول  مطالب الکتاب وتقديمها للطالب علی دفعات.  -   

9 
و طرق االجابة  عنها   الشبهات و اقسامهاالتعرف على   

 ورشة عملیة فى االجابه على الشبهات 
 )اعداد الكلیة(

منطقه   یازهاین
ی ا   

)دورة(  1  
07/04/1402 التركيز علی الشبهة ومناشئها وطرق اإلجابة -        

 

 األخالق  10
 األخالق من الكافي أو مصباح الشريعة 

9- 10     الشيخ جعفر الشيخ     االخالقية المذكورة في الکتاب. شرح المفاهيم  - 
   التركيز علی الجانب العملي -

9- 10  2 متابعة  متابعة  11   10 -9       
9- 10   2 مباحثه  مباحثه  12   10 -9      

09387881673مظاهر على         الشیخ   األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس  09391529038  اشتیاق اظهر اسم المندوب :   



 الکالم و العلوم العقلية كلية 
 التعليمية وحدة الشؤون 

 

10 

 
 رئیس الجامعةتاریخ و امضاء  تاریخ و امضاء عمید الکلیة 

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  –  (MA) ماجستربرنامج ال
 ی الطوس نيالد ريمدرس المحقق نص (الکالم االسالمي)(   الخامس)الفصل ثالثة الالمرحلة 

 
 

 المقـــــرر  ت
التشعيب  
حدا  في سجا 

الو ت
 إسم األستاذ  

رقم  األيام الدراسية 
مواعيد   الصف 

دد   االمتحانات 
ع

ب 
طال

 

ت  
دما

خ
س

در
 ال

 203 التکاليف المطلوب للمواد  األربعاء  الثالثاء  األثنين األحد السبت 

1 

3الكالم اإلسالمي الجديد  
 دراسات فى علم الكالم الجديد يوسفیان

مسائل جديد  
کالم 

اسالمى 
وفلسفة  

3الدين  

2 

السید روح الله  
 الموسوی

11-10  11-10     

 منهج  الكالم الجديد والكالم القديم بیان الفرق بین  -
 تحلیل وتجزئة النص  -
 الخروج عنها االلتزام بمطالب الكتاب وعدم -
 البحث الفصلي  -

27/03/1402  

8 

 تسجيل 

2 
نیازهای  العرفان العملي في المناجاة الخمس عشرة 

 منطقه ای
 الشیخ محمد الربیعى 2

فلسفه فصل -مشترک 
 الثانى 

12-11  12-11     
 شرح العرفان من متن المناجات   -
 الترکیز على العرفان العلمي العملي  -
 المعنوي والسلوکي من المناجات بیان البعد  -

07/04/1402  
 

3 

 المعرفة الدينیة  
 محمد حسین زاده

انديشه های  
کالم معاصر 

در جهان 
 اسالمي

2 
السید مسعود کمال  

 ذبیح
  9-8  9-8   

 سرح مباني المعرفة الدينیة  -
 تحلیل النص  -
 االلتزام بمطالب الكتاب وعدم الخروج عنها -

29/03/1402  

 

4 
5األصول   2 علوم سیاسى  

10-11   الشیخ محمد السالم   11-10   
 شرح الكتاب  -
 تطبیق العبارة  -
 االلتزام بمطالب الكتاب وعدم الخروج عنها  -

31/03/1402  
 

9- 10       األخالق األخالق 5     
9- 10  2 متابعة  متابعة  6   10 -9       
9- 10   2 مباحثه  مباحثه  7   10 -9      

09394846580       ىمحمد العل خیالش األستاذ المرشد: 09396809428الشیخ هاني قطري               :عمید الكلیة     09366413578سیدمحمود محفوظى            ول التعلیمي :ؤ المس    09387161910 على باه  اسم المندوب : 


