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الربامج األكادميية باألزهر الشريف
What Programs Does Al-azhar Offer ?

سالمية والعربية للوافدين التعليم عن بعد - لكلية العلوم الإ

B.A. in Islamic and Arabic Sciences by E-Learning Program 
Al-Azhar University has developed an educational program in cooperation 
with the World Association for Al-Azhar Graduates to grant the general 
degree of a B.A. in Islamic and Arabic Sciences via e-learning. The course 
material will be available on the internet and students will be allowed 
to communicate with professors through virtual classes and on-line 
discussions. Please visit our website for more details )azharegypt.edu.eg (

Credit hour Transfer 
Transfer credit hours are allowed in E-learning Program according to the 
regulations of the program itself, check the program website for details

سالمية والعربية الكليات والمعاهد للدراسات الإ
Attending in any of Al-Azhar Islamic International Institution/
University in Egypt 
visit our website )studyin.alazhar.eg( to have a much more details about 

Al-Azhar institutions. 
ي للوافدين المعسكر الطال�ب

Educational Camp
You can visit Al-Azhar institutions to live the experience of Al-Azhar 
student. We Offer multiple programs, check our website) Camp.alazhar.
edu.eg (,
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ن   مركـــ الشــيخ زايــد لختبــار اللغــة العربيــة  - غــري الناطقــ�ي
بالعربية - 

TAFL Exam
TAFL exam at Al-Azhar university )Test Arabic for Foreign Language( 

)TAFL.alazhar.edu.eg( 

ن  مركـــ الشــيخ زايــد لتعليــم  اللغــة العربيــة  - غــري الناطقــ�ي
 - بالعربية 

Learn Arabic at Al-Azhar 
You can study Arabic as it should be from the 1st Islamic university, for 

details please visit our website) arabic.alazhar.eg (,

أكاديمية الأزهر المفتوحة

AL-Azhar Academy for Open Studies ( Non-Certified )
You can study any subject of Islamic Courses online and have access to it 

over internet. Visit our website )Academy.alazhar.eg( 

http://academy.alazhar.eg/product_des.php?id=8
http://academy.alazhar.eg/product_des.php?id=8
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جامعة األزهر - كلية العلوم اإلسالمية للوافدين 
)برنامج التعليم عن بعد(

تحية طيبة، وبعد،
ــة  ــل درج ــد« لني ــن بع ــم ع ــج »التعلي ــد برنام ــر تعتم ــة الأزه جامع

ي »العلــوم الســالمية والعربيــة« للوافديــن 
الليســانس �ز

ــا لنيــل درجــة الليســانس  تطــرح )جامعــة الأزهــر( برنامًجــا تعليميًّ
ســالمية والعربيــة عــن طريــق  ي العلــوم الإ

العاليــة، الشــعبة العامــة �ز
)التعليــم عــن بعــد( باللغــة العربيــة، وذلــك بالتعــاون مــع )الرابطــة 
العالميــة لخريجــي الأزهــر(؛ حيــث يتــم تقديــم المــادة العلميــة إىل 
نــت(، وكذلــك  ن�ت ز عــن طريــق شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإ الدارســ�ي
اضية  يُتــاح للطــالب التواصــُل مــع الأســاتذة مــن خــالل الفصــول الف�ت

ونيــة. لك�ت والمناقشــات الإ

ــة  ــع كلي ــاون م ــر بالتع ــي الأزه ــة لخريج ــة العالمي ي الرابط
ــا �ز فن وي�ش

ســالمية بجامعــة الأزهــر أن نعــرض فكــرة عــن هــذا  العلــوم الإ
وع الــذي بــدأ منــذ 2012/11/10 بعــون هللا. المــ�ش

ه  مــن  ن برنامــج التعليــم عــن بعــد جامعــة الأزهــر عــن غــري يتمــري
امــج بمــا يــى: الرب

ي . 1
ــ�ت ــة ال ــة العالمي ــر والمصداقي ــة الأزه ــق لجامع ــخ العري التاري

ي اشــتهرت بهــا بوصفهــا أقــدم جامعات 
ي العلــوم الــ�ت

ز بهــا �ز تتمــ�ي
العالــم.
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ي تحصــل عليهــا معتمــدة مــن الجامعــة »درجــة . 2
الدرجــة الــ�ت

ســالمية«. الإ العلــوم  ي 
�ز الليســانس 

ين .. 3 ز المقررات الدراسية معدة من قبل علماء متم�ي
المحتــوى الــدراىسي معــد وفــق أحــدث الأســاليب التعليميــة . 4

مجيــة. ال�ب والتقنيــات 
ــ�ي . 5 ي وتفاع

ــر�أ ي وم
ــو�ت ــ�ي وص ــو ن ــدم فه ــوى المق ــوع المحت تن

ة مــن قبــل متخصــ�ي التصميــم التعليمي  ز مقســم بطريقــة متمــ�ي
للتعليــم عــن بعــد.

إتاحــة تواصــل الطــالب مــع الأســاتذة مــن خــالل الفصــول . 6
ونيــة. اللك�ت والمناقشــات  اضيــة  الف�ت

ي ع� مدار اليوم »24 ساعة«.. 7
توف�ي دعم ف�ز

ضه . 8 ة لمســاعدة الطالــب فيمــا قــد يع�ت ز توفــ�ي هيئــة تدريــس متمــ�ي
مــن صعوبــات أكاديمية.

ي برنامــج التعليــم عــن بعــد  لكليــة العلــوم 
وط قبــول الطــالب �ن �ش
ــالمية للوافدين:- س الإ

أن يكون حاصاًل ع� أي من الشهادات التالية-:. 1
• الشهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.	
• ســالمية بالأزهــر أو مــا 	 الشــهادة الثانويــة مــن معهــد البعــوث الإ

يعادلها.
• ي هــذه 	

ــة أو مــا يعادلهــا، و�ز ــة العامــة المرصي الشــهادة الثانوي
ز  ي امتحــان يحقــق التعــادل بينــه وبــ�ي

ط نجاحــه �ز الحالــة يشــ�ت
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ــة. ــة الأزهري ــة العام ز عــ� الشــهادة الثانوي ــ�ي الحاصل
شهادة اجتياز امتحان إجادة اللغة العربية.. 2
ة حسن السمعة.. 3 أن يكون مسلًما محمود الس�ي

نامــج إل بموافقة  ي الرب
ل يعتــرب الطالــب مقبوًل بالقيــد �ن

الجامعــة بعــد اســتكمال خطــوات القيــد.  وللجامعــة 
أن ترفــض أي قيــد دون إبــداء الأســباب.

نظام الدراسة:-

ــث  ــدة حي ــاعات المعتم ــام الس ــ� نظ ــج ع نام ــة بال�ب ــد الدراس تعتم
: ــاىلي تنقســم الســنة الدراســية إىل 3 فصــول دراســية عــ� النحــو الت

• ــ�ب 	 ــهر نوفم ــن ش ي م
ــا�ز ــبت الث ــن الس ــدأ م ــل الأول: يب الفص

ولمــدة 15 أســبوع.
• ــارس 	 ــهر م ــن ش ي م

ــا�ز ــبت الث ــن الس ــدأ م : يب ي
ــا�ن ــل الث الفص

ولمــدة 15 أســبوع.
• ــو  	 ــهر يولي ــن ش ي م

ــا�ز ــبت الث ــن الس ــدأ م ــث: يب ــل الثال الفص
ــابيع. ــدة 6 أس ولم

المستندات المطلوبة:

نت.. 1 نموذج بيانات الطالب المطبوع من الن�ت
)أصــل اســتمارة الثانويــة العامــة( كشــف الدرجــات مصدقــة . 2

بيــة والتعليــم بالبلــد التابــع لهــا. ومختومــة مــن وزارة ال�ت
صـورة جواز السفر ساري الستخدام.. 3
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عــدد 4 صــورة حديثــة ملونــة مقــاس 4×6 ســم مــدون عليهــا مــن . 4
الخلــف بقلــم جــاف اســم الطالــب.

نامــج التعليــم عــن بعــد المطبــوع مــن . 5 ــُد اللتحــاق ب�ب تََعهُّ
نــت. ن�ت الإ

يد ال�يع الممتاز.. 6 كه ال�ب رسالية الخاص ب�ش نموذج رقم الإ
)نمــوذج إرســال وثائــق القبــول )يطبــع مــن موقــع الجامعــة بعــد . 7

إعــالن نتيجــة القبــول.
أصل السند البنكي )مختوم بايداع الرسوم الدراسية(.. 8

نامج:- ي الرب
الرسوم الدراسية �ن

الرســوم الدراســية المقــررة للعــام الــدراىسي الواحــد 1500دولر وهــي 
-: عــ� النحــو التــاىلي

• ا.	 رسوم التسجيل لأول مرة بالكلية 50 دولًرا أمريكيًّ
• ا.	 رسوم القيد للمستوى الواحد 75 دولًرا أمريكيًّ
• ا.	 رسوم تسجيل المادة الواحدة 80 دولًرا أمريكيًّ

مــع إمكانيــة الطالــب ســداد الرســوم الدراســية للعــام الــدراىسي عــ� 
ز بالتســاوى. « موزعــ�ي ز ز »قســط�ي دفعتــ�ي

ــع  ــالل الدف ــن خ ــية م ــوم الدراس ــداد الرس ــب س ــن للطال ــا يمك كم
نامــج. بال�ب ي 

و�ز لكــ�ت الإ

الحــد الأد�ن للتســجيل هــو خمســة مقــررات �ن أي 
مســتوى.
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آلية التقديم والتسجيل:

نت ن�ت جميع إجراءات الَقبول والتسجيل تتم ع�ب الإ
azharegypt.edu.eg

-: ي
و�ن لكرت المرحلة الأوىل:- التسجيل الإ

ــن  ، وم ي
و�ز ــ�ت لك ــاق الإ ــب اللتح ــتمارة طل ــة اس ــب بتعبئ ــوم الطال يق
ــه. ــد مــن صحــة بيانات ــدة ليتأك ــه صفحــة جدي ــر ل ــم تظه ث

-: ي
و�ن لكرت يد الإ المرحلة الثانية:- التحقق من ملكية الطالب للرب

ونيــة فورية،  عنــد قيامــك بالتقديــم ســيتم إشــعارك فــوًرا برســالة إلك�ت
ز بك. مرفقــة باســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــ�ي

المرحلة الثالثة:- رفع الوثائق عى الموقع:-
ز  ــ�ي ــة المتقدم ــالل بواب ــن خ ــية م ــه الدراس ــع  وثائق ــب رف ــ� الطال ع

ــة. للدراس

المرحلة الرابعة:- مراجعة الطلب المقدم:-
ــا  ــم بعده ــل لك ــا، ترس ز يوًم ــ�ي ــالل أربع ــم خ ــة طلبك ــتتم مراجع س
وريــة الالزمــة  ي قائمــة مفصلــة بالمتطلبــات الرصز

و�ز لكــ�ت يــد الإ عــ�ب ال�ب
ــة التســجيل. كمــال عملي لإ

المرحلة الخامسة:- متابعة نتيجة قبول الطلب:-
ــ�ب  ــم ع ــة طلبك ــة نتيج ــب متابع ــاد الطل ة اعتم ــ�ت ــالل ف ــم خ يمكنك

ز ــ�ي ــة المتقدم ــالل بواب ــن خ ــت، م ن ن�ت الإ



15 15

المرحلة السادسة:- إرسال المستندات وتسديد الرسوم:-
يد ال�يع الممتاز. تُرسل المستندات المطلوبة عن طريق ال�ب

المرحلة السابعة:- تسجيل المقررات:-
ي الدراســة، يتوجــب عــ� الطالب تســجيل 

تمهيــًدا لنضمــام الطالــب �ز
ــب  ــب تســجيل الطال ــث ســيقوم النظــام بطل ــواده الدراســية، حي م
ي الفصــل الــدراىسي الأول مــن بدايــة 

ي سيدرســها �ز
لمــواده الدراســية الــ�ت

مشــواره الــدراىسي بالجامعــة. 
 

نبذة عن مراحل تصميم المقرر الواحد ومكوناته التعليمية:

تــم تصميــم المقــررات التعليميــة تصميمــا تعليميــا حديثــا فضــال عــن 
ــدة  ــ� فائ ــق أق ــي لتحقي ــكل علم ــددة بش ــائط المتع ــف الوس توظي
ــع عــرض  ــك بتنوي ــب وذل ــم، وللتيســ�ي عــ� الطال ــة التعل ــن عملي م
ــو. وكل مقــرر تعليمــي يحتــوي عــ�  ــا وفيدي المعلومــات نصــا وصوت

: مــا يــ�ي

الأهداف التعليمية ) أهداف معرفية - مهارية - وجدانية ( .. 1
عنارص الدرس.. 2
وحات الخاصة بكل درس.. 3 ال�ش
المخرجات التعليمية.. 4
ملخص لكل درس.. 5
التدريبــات: وتتنــوع لتشــمل: ) الختيــار مــن متعــدد - أســئلة . 6

الصــواب والخطــأ - الأســئلة المقاليــة( مــع إمكانيــة التغذيــة 
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ي حالــة 
الراجعــة حيــث يتعــرف الطالــب عــ� الإجابــة الصــواب �ز

ــأ. الخط
انتبــه- المفاهيــم . 7 القتباســات لــكل درس،وتشــمل:)لحظ أن- 

والمصطلحــات(
التسجيالت الصوتية لكل درس.. 8
التفريغ الن�ي للتسجيالت الصوتية لكل درس.. 9
ــرر . 10 ــا المق ي يطرحه

ــ�ت ــكار ال ــم الأف ــص أه ــة تلخ ــجيالت مرئي تس
التعليمــي.

نظام الدراسة- والقيد والمتحانات

أولً:-  نظام الدراسة ومواعيدها.
(أ):-  نظام الدراسة: 

نظام الدراسة هو نظام الساعات المعتمدة.
ــا لجــدول  ــرر يدرســه، طبًق ــب كل مق ــب باســتيفاء متطل زم الطال ــ�ت يل
ي نهايــة القواعــد 

متطلبــات مقــررات الدراســة كمــا هــو موضــح �ز
نامــج. التنظيمــة لل�ب

(ب):- مواعيد الدراسة:-
ــو  ــ� النح ــية ع ــول دراس ــة فص ــة إىل ثالث ــنة الأكاديمي ــم الس  تنقس

: ــاىلي الت
• ــ�ب 	 ــهر نوفم ــن ش ي م

ــا�ز ــبت الث ــن الس ــدأ م ــل الأول: يب الفص
ولمــدة 15 أســبوًعا.
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• ــارس 	 ــهر م ــن ش ي م
ــا�ز ــبت الث ــن الس ــدأ م : يب ي

ــا�ن ــل الث الفص
ولمــدة 15 أســبوعاً.

• ــو 	 ي مــن شــهر يولي
ــا�ز ــدأ مــن الســبت الث الفصــل الصيفــي: يب

ــدة 6 أســابيع. ولم

ثانياً:- القـــيد وتقييم الأداء.
(أ):- القيـــد.

ز بحــد أقــ� بعــد  يتــم القيــد لأي  فصــل دراىسي ويســتمر لأســبوع�ي
ــع  ــد ودف وط القي ــتيفاء �ش ــم  اس ــ� أن يت ــدراىسي ع ــل ال ــدء الفص ب

الرســوم المقــررة.

(ب):- تقويم الأداء للطالب.
يتم تقويم الأداء للطالب من خالل:-

المواظبة ع� الدروس.. 1
ي المناقشات مع المحارصز أو الزمالء.. 2

مدى مشاركة �ز
الستجابة للتكليفات والواجبات لكل درس بكل مقرر.. 3

ثالثاً: المتحانات.
(أ):- عقد المتحانات.

تعقد المتحانات ثالث مرات سنويًّا، وهي:
• ي نهاية الفصل الدراىسي الأول.	

امتحان �ز
• 	. ي

ي نهاية الفصل الدراىسي الثا�ز
امتحان �ز

• امتحان نهاية الفصل الصيفي.	
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(ب):- التأجيل والعتذار.
ي مــادة أو أكــ�ش مقابــل دفــع 

للطالــب تأجيــل المتحــان عــن موعــده �ز
ز  رســوم بمقــدار 50% مــن قيمــة رســوم المــادة »بمــا يعــادل40$ أربعــ�ي
ــا« ليمكــن مــن الطــالع عــ� المقــرر مــرة أخــرى ودخــول  دولًرا أمريكيًّ

متحــان التــاىل. الإ

(جـ):- الرســوب:
ــوم  ــب رس ــدد الطال ــية يس ــادة دراس ي م

ــب �ز ــوب الطال ــة رس ي حال
�ز

تســجيل المــادة  مــرة أخــرى مهمــا تعــدد مــرات الرســوب ول يوجــد 
ــرات الرســوب. حــد أقــ� لم

(د):- استخراج النتائج.
ط . 1 يحــرر كشــف رصــد وســجل أكاديمــي منفصــل لــكل طالب ويشــ�ت

لجتيــاز الطالــب مرحلــة الليســانس النتهــاء مــن متطلبــات التخرج 
ي جميــع المقررات(.

)النجــاح �ز
ي للمــواد بنســبة 2% مــن . 2

يســتفيد الطالــب مــن الرفــع التلقــا�أ
المجمــوع الــك� لدرجــات المــادة.
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جدول متطلبات مقررات الدراسة

السـنــــة الأولــى

المادةم
عدد 

الساعات 

المتطلب

-2القرآن الكريم )1(1

-2البالغة )1(2

-2الفقه)1(3

-2قضايا عقدية معارصة4

5)1( -3التفس�ي

لهيات6 -3التوحيد)1( الإ

-2علوم الحديث )1(7

-2النحو)1(8

-2مهارات لغوية )1(9

10)1( ىلي
-2الحاسب الآ

-2تاريخ الأدب ونصوصه11

الفقه )1(2الفقه )2(12

ىلي )2(13
ىلي )1(2الحاسب الآ

الحاسب الآ
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-3علوم القرآن )1(14

-2المنطق)1( التصورات 15

-3الحديث)1(16

-2الرصف)1(17

مهارات لغوية )1(2مهارات لغوية)2(18

ة النبوية19 -3الس�ي

القرآن الكريم )1(2القرآن الكريم )2(20

السـنـة الثانيـــة

المادةم
عدد 

الساعات 

المتطلب

القرآن الكريم )2(2القرآن الكريم )3(1

-3فقه اللغة 2

الرصف)1(2الرصف)2(3

2المنطق)2( )التصديقات(4
المنطق)1( 
التصورات

الفقه )2(2الفقه )3(5

6)2( )1(3التفس�ي التفس�ي
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الحديث)1(3الحديث)2(7

-2تاريخ الخلفاء8

مهارات لغوية)2(2مهارات لغوية)3(9

10
سالمي)1( القتصاد الإ

سالمي( )فقه القتصاد الإ
2-

البالغة)1(2البالغة)2(11

2تاريخ الأدب ونصوصه)2(12
تاريخ الأدب 
ونصوصه)1(

علوم القرآن)1(2علوم القرآن)2(13

الفقه)3(3الفقه)4(14

التوحيد)1(3التوحيد)2( )النبوات(15

علوم الحديث)1(2علوم الحديث)2(16

-2علم الجتماع17

مهارات لغوية)3(6مهارات لغوية)4(18

النحو)1(3النحو)2(19

القرآن الكريم )3(2القرآن الكريم )4(20
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السنــة الثالثــة

المادةم
عدد 

الساعات

المتطلب

القرآن الكريم )4(2القرآن الكريم )5(1

النحو)2(3النحو)3(2

الفقه)4(2الفقه)5(3

4
الملل والنحل)1( 

)أديان(
2-

-2أصول الفقه )1(5

6)3( )2(3التفس�ي التفس�ي

-2التصوف7

8)3( ىلي
)2(2الحاسب الآ ىلي

الحاسب الآ

البالغة)2(2البالغة)3(9

10
سالمي)2( القتصاد الإ

)فقه القتصاد 
سالمي( الإ

2
سالمي)1( القتصاد الإ
)فقه القتصاد 

سالمي( الإ

الرصف)2(2الرصف)3(11

الفقه)5(2الفقه)6(12

-2تاريخ الفلسفة)1(13
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أصول الفقه)1(2أصول الفقه)2(14

15
التوحيد)3( 
)السمعيات(

التوحيد)2( )نبوات(3

الحديث)2(3الحديث)3(16

17
جغرافية العالم 

سالمي الإ
2-

18
علم الدللة 

والمعاجم
3-

سالمية 19 -2الحضارة الإ

القرآن الكريم )5(2القرآن الكريم )6(20

السنــة الرابعـــــة

المادةم
عدد 

الساعات 

المتطلب

2القرآن الكريم )7(1
القرآن الكريم 

)6(

2تاريخ الأدب والنصوص)3(2
تاريخ الأدب 
والنصوص)2(

النحو)3(3النحو)4(3

الفقه)6(2الفقه)7(4

-2الأخالق5
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اف6 -2الست�ش

-2قضايا فقهية معارصة)1(7

8
أدب البحث واستخدام 

المصادر
2-

أصول الفقه)2(2أصول الفقه)3(9

10
سالمي)3(  القتصاد الإ

معامالت إسالمية
2

القتصاد 
سالمي)2( الإ
معامالت 
إسالمية

البالغة)3(2البالغة)4(11

الرصف)3(2الرصف)4(12

الفقه)7(2الفقه)8(13

سالمي14 -3تاريخ العالم الإ

15
تاريخ الفلسفة )2( 

)قضايا فلسفية(
3

تاريخ الفلسفة 
)1(

2قضايا فقهية معارص)3(16
قضايا فقهية 

معارص)2(

سالمية17 -2النظم الإ

-2أصول الفقه)4(18
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19
الملل والنحل)2()فرق 

إسالمية(
الملل والنحل)1(3

2القرآن الكريم )8(20
القرآن الكريم 

)7(
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مواد الفرقة األوىل

الفصل الدراىس الأول

م
اسم 
المادة

كود 
المادة

عدد 
الساعات

توزيع الدرجات

ساعات 

المتحان

نظرى
شفوى/
عمى

المجموعتحريرى

1
القرآن 
الكريم

1012--------

2
البالغة 

(1)
114220801003

115220801003الفقه (1)3

4
قضايا 
عقدية 
معارصة

112220801003

5
التفسري 

(1)
1023--1001003
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6
التوحيد 

 (1)
اللهيات

108320801003

7
علوم 

الحديث 
(1)

106220801003

113220801003النحو (1)8

9
مهارات 
لغوية (1)

B1042--1001003

10
الحاسب 
الىل (1)

B1072--1001003

22900المجموع
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مادة / البالغة

المعد : أ.د/ ابراهيم الهدهد   
    أســتاذ البالغــة بكليــة اللغــة العربيــة ونائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

التعليــم والطالب .
التوصيف : 

،والفصاحــة  ي
المعا�ز علــم  مفهــوم  المقــرر  هــذا  يتنــاول 

ســناد والأ�ار البالغية  ي الإ
به،والتجــوز �ز والبالغة،وأغــراض الخــ�ب وأرصز

لأحــوال المســند إليــه، والمســند، ومتعلقــات الفعل،ومزايــا أســاليب 
ــم، وأســلوب القــرص  ــب، والتغليب،وأســلوب الحكي اللتفــات، والقل
ــاب. طن يجــاز، والإ نشــاء وأســلوب الفصــل والوصــل والإ وأســلوب الإ

............................

مادة / الفقه 1

المعد : أ.د/ صابر محمد عبد العـيـ   
أستاذ الفقه بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة

التوصيف : 
ــواع  ــق بهــا مــن أحــكام -أن ــاول هــذا المقــرر الطهــارات ومــا يتعل يتن
الميــاه وحكــم كل نــوع  - الوضــوء والغســل والمســح والتيمــم 
وط صحتــه  - فرائــض الغســل  والحيــض والنفــاس- الوضــوء و�ش
وســننه ومكروهاتــه  - الصــالة ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام  - الصــالة 

الفوائــت(  وســننها..ومكروهاتها..ومبطالتها..قضاء  )فرائضهــا.. 
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............................

يع وقضايا عقدية معارصة مادة / الت�ش

المعد : أ.د /عباس شومان 
ــل  ــرة ووكي ــر بالقاه ــات-جامعة الأزه ــة الدراس ــة بكلي يع ــتاذ ال�ش أس

ــر الأزه
.التوصيف : 

.مصــادر  والوضعيــة  الدينيــة  يعــات  المقرر:الت�ش هــذا  يتنــاول 
يــع مــن العــرص  ي عــرص الرســول والخلفــاء، الت�ش

يــع �ز يــع، الت�ش الت�ش
ــارصة  ــة المع ــا العقدي ــض القضاي ــارصز ، وبع ــا الح ــوي إىل وقتن الأم

ــا . ه ك وغ�ي ــ�ب ــة الت كقضي
............................

مادة / التفسري (1)

المعد : أ.د/ عبد الفتاح عبد الغ�ن  
أســتاذ التفســ�ي وعلومــه ورئيــس قســم أصــول الديــن  بكليــة أصــول 

الديــن بالقاهــرة
التوصيف : 

يتنــاول مقــرر مــادة التفســ�ي التحليــ�ي تفســ�ي الربــع الأول مــن القــرآن 
الكريــمـ  مــن أول ســورة الفاتحــة حــ�ت آخــر ســورة الأنعامـ  وينقســم 
ز :الأول التفســ�ي التحليــ�ي لســور : الفاتحــة  هــذا المقــرر إىل قســم�ي
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ي التفســ�ي الإجمــاىلي لســورة 
، والبقــرة ، وآل عمــران ، والنســاء . والثــا�ز

المائــدة وســورة الأنعــام .
............................

مادة / التوحيد والعقيدة (1) اللهيات

ي  المعد : أ.د/ عبد الرحمن محمد المراك�ب
أســتاذ ورئيــس قســم العقيــدة والفلســفة ووكيــل كليــة أصــول الديــن 

بالمنوفيــة ســابقاً
التوصيف : 

يتنــاول هــذا المقــرر: مفهــوم العقيــدة – أهميــة دراســة العقيــدة – 
أثــر العقيــدة �ز حيــاة الفــرد والجماعــة – المعرفــة بــاهلل تعــاىل – الدلة 
ــة  -  ــات الآلهي ــالم -  الصف ــان والس ــاىل -  اليم ــود هللا تع ــ� وج ع
صفــات الوجــود – القــدم والبقــاء – القــدرة والرادة – الســمع والبــرص 
والــكالم – مــن أحــكام الصفــات الآلهيــة – تعلــق الصفــات  - قانــون 

التأويــل وتأويــل الســلف .
............................

مادة / علوم الحديث (1)

ن عبد المجيد المعد : أ.د/ جاد الرب أم�ي
أســتاذ الحديــث وعلومــه وعميــد كليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة 
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التوصيف : 
يتنــاول هــذا المقــرر التعريــف بمــادة ) علــوم الحديــث ( وهــو العلــم 
ــدم  ــث أو ع ــول الحدي ــم بقب ــا نحك ي به

ــ�ت ــد ال ــدرس القواع ــذي ي ال
ف هــذا العلــم لبــد مــن دراســة  قبولــه ، ودرجــة هــذا القبــول ، ولــ�ش
مــا يتعلــق بــه مــن مصطلحــات ، ومقدمــات تتعلــق بنشــأته ، وتطــوره 
ي  ، ومــا بذلــه أهــل العلــم فيــه مــن جهــد ، وأول مــن جمــع ســنة النــ�ب
ـ صــ� هللا عليــه وســلم ـ وأول مــن كتــب كتابــا جمــع فيــه الأحاديــث 
ي الســنة 

الصحيحــة فقــط ، وجهــود العلمــاء المشــكورة بعــد ذلــك �ز
النبويــة .

............................

مادة / النحو (1)

ن المحرصاوى المعد : أ.د/ محمد حس�ي
أستاذ اللغة وآدابها وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة 

التوصيف : 
عــراب  يتنــاول هــذا المقــرر الـكلـمـــة و أنـواعـهـــا وعالمــات كل نــوع الإ
ي مــن الأفعــال 

ّ ِمــْن الأســماء المعــرب والمبــ�ز ي
والبنــاء الُمْعــرَُب والَمْبــ�ز

ر الســالم  -أحــوال بنــاء الحــروف -الأســماء الســتة -المثــ�ز -َجْمــع الُمذكَّ
-مــا ُجِمــَع بألــٍف وتاٍء)جمــع المؤنــث الســالم( -الســم الممنــوع ِمــن 
ــرُة  ــة الخمســة النك ــّل الآخــر -الأمثل ف -الفعــل المضــارع المعت الــرصَّ
ــم( -  ــا�ز مــن أقســام المعرفــة )الَعَل ــوع الث ( -الن ــُة )الضمــ�ي والَمعِرف
شــارة( -القســم الرابــع  القســم الثالــث مــن أقســام المعرفــة )اســم الإ
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ــن  ــس م ــم الخام ــول( -القس ــم الموص ــة )الس ــام المعرف ــن أقس م
أقســام المعرفــة )الُمَعــرَّف بـــ »أل« ( -القســم الســادس مــن أقســام 
ــا   ــر ) كان ( وأخواته ــدأ والـخبـ ــٍة( الـمبتـ ــة )الُمضــاف إىل معرف المعرف
أفعــال المقاربــة » كاد » وأخواتهــا  المشــبهات بـ ) ليــس ( إنَّ وأخواتها: 
ــة  ــا الكافــة بهــنَّ ) ل ( النافي عدُدهــن وعمُلهــن ومعانيهــن واتصــال م

للجنــس ظــن وأخواتهــا .
............................
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الفصل الدراىس الثا�ن

اسم المادةم

كود 
المادة 

عدد 
الساعات

توزيع الدرجات
ساعات 
المتحان

نظرى
شفوى/
عمى

المجموعتحريرى

القرآن 1
B111الكريم 2

250501002

2

تاريخ 
الأدب 

والنصوص 
(1)

1192--1001003

الفقه (2)3
120

2--1001003

4
الحاسب 
الىل (2)

B116220801003

علوم 5
103القرآن (1)

3--1001003

6
المنطق (1) 
التصورات

1092--1001003

105320801003الحديث (1)7

1001003--1182الرصف (1)8
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مهارات 9
B117لغوية (2)

220801003

10
ة  السري
النبوية

1103--1001003

221000المجموع
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مادة / تاريخ الأدب والنصوص (1)

المعد : أ.د/ محمد محمد خميس شعبان
أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة  

التوصيف :
ــرب  ــة الع ــا لغ ــة ومراحله ــة العربي ــأة اللغ ــرر نش ــذا المق ــاول ه  يتن
واســباب تفوقهــا المــراد بــالأدب وتاريــخ الأدب وعصــوره الحيــاة 
الجاهليــة الأحــوال الجتماعيــة والمعيشــية والمعرفيــة والحيــاة الدينية 
عنــد العــرب والنــ�ش والخطابــة �ز العــرص الجاهــ� والشــعر �ز العــرص 

ــون وطبقاتهــم الجاهــ� والشــعراء الجاهلي
............................

مادة / الفقه (2)

المعد : أ.د/ صبحى عويس
أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة  

التوصيف :
 يتنــاول هــذا المقــرر فقــه الــزكاة ومايتعلــق بهــا مــن أحــكام – فقــه 
الصــوم ومايتعلــق بهــا مــن أحــكام  - فقــه الحــج والعمــرة وأحكامهــا .

............................

مادة / علوم القرآن (1)

المعد : أ.د/ عبد الفتاح عبد الغ�ن 
أستاذ ورئيس قسم التفس�ي بكلية أصول الدين بالقاهرة 
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التوصيف :
 يتنــاول هــذا المقــرر نقــل القــرآن وروايتــه التفســ�ي وبعــض قضايــاه 
ي طبقــات المف�يــن مشــكل القــرآن وموهــم 

طــرق التفســ�ي وأنواعــه  �ز
ي والســفري أول  ي والحــرصز

ــد�ز ــكي والم ــه الم ــالف والتناقــض في الخت
ول المحكــم والمتشــابه الناســخ  ز وآخــر مــا نــزل مــن القــرآن أســباب الــ�ز
فــراد  ي الضمائــر والإ

ي القــرآن بحــوث لغويــة قواعــد �ز
والمنســوخ �ز

ي القرآن 
م والمؤخــر �ز ي معرفــة غريب القــرآن المقدَّ

ي القــرآن �ز
والجمــع �ز

طنــاب  يجــاز والإ ي القــرآن مــن الإ
ي القــرآن مــا جــاء �ز

نشــاء �ز الخــ�ب والإ
ي القــرآن مباحــث أصوليــة و�ز 

الكنايــة والتعريــض ووجــوه المخاطبــة �ز
ي القــرآن 

ي المطلــق والمقيــد والحــرص والختصــاص �ز
لطائــف القــرآن �ز

ي ذكــر الآيــات المبهمــات .
�ز

............................

مادة / علم الكالم والمنطق (1) التصورات

المعد : أ.د/ ابراهيم عبد الشا�ن 
أســتاذ العقيــدة الســالمية وعميــد الكليــة الســابق لكليــة العلــوم 

الســالمية والعربيــة بالقاهــرة 
التوصيف : 

 ، وموضوعــه  الــكالم،  بعلــم  التعريــف  المقــرر:  هــذا  يتنــاول 
ــوم  ــن  العل ه م ــ�ي ــه بغ ــه ، وصلت ــه ، وأهميت ــث في ــة البح وعي وم�ش
الأخــرى، وأســباب نشــأته وتطــوره ، وخصائــص كل مرحلــة مــن مراحــل 
ي علــم الــكالم ، 

تطوره.كمــا يتنــاول طــرق المعرفــة ومناهــج البحــث �ز
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ي 
ز مــن وجــوب النظــر، والدليــل العقــ�ي والنقــ�ي �ز وموقــف المتكلمــ�ي

ســالمية والدفــاع عنهــا – نظــرات �ز علــم المنطــق –  إثبــات العقائــد الإ
ــامها . ــة وأقس ــام الدراك – الدلل ــق – أقس ــور والتصدي التص

............................
مادة / الحديث (1)

ن عبد المجيد المعد : أ.د/ جاد الرب أم�ي
أســتاذ الحديــث وعلومــه وعميــد كليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة
التوصيف :

ــب  ــن الكت ــث م ح أحادي ــ�ي �ش ــث التحلي ــادة الحدي ــرر م ــاول مق يتن
ــدي  ــرص الزبي ح مخت ــ�ش ــدي ب ــح المب ــاب فت ــن كت ــة م ــواب الآتي والأب
ــ�  ــول هللا ص ــي إىل رس ــدء الوح ــف كان ب ــاب كي ــاىلي : ب ــي كالت ، وه
ــوء-  ــاب الوض ــم- كت ــاب العل ــان كت يم ــاب الإ ــلم  ،كت ــه وس هللا علي
كتــاب الغســل- كتــاب الحيــض- كتــاب التيمــم -كتــاب الصــالة- كتــاب 

ــدء الأذان . ــاب ب ــالة- ب ــت الص مواقي
............................

مادة / الرصف (1)

المعد : أ.د/ محمد حسن عثمان 
أســتاذ ورئيــس قســم اللغويــات بكليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهرة 
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التوصيف : 
ــهر  ــرصف وأش ــم ال ــف عل ــن تعري ــة ع ــرر: مقدم ــذا المق ــاول ه يتن
ز  ز ، وموضوعــه ، وثمرتــه ،واســتمداده ، والعالقــة بينــه وبــ�ي المؤلفــ�ي
ي ، وقواعــده 

ان الــرص�ز ز علــم النحــو ، وأطــواره، وميدانــه،  ثــم المــ�ي
ــب  ــم القل ــة ، ث ــة العربي ــد وزن الكلم ــد عن ــرد والمزي ــم المج ، وحك
وط ، والمواضــع،   ثــم مجالت  ي : مــن حيــث التعريــف ، والــ�ش

المــكا�ز
الفعــل الترصيفيــة وهــو بهــذا العتبــار ينقســم إىل عــدة تقســيمات: 
ــث الصحــة  ــث الزمــن:  إىل مــاض ومضــارع وأمــر ، ومــن حي مــن حي
والعتــالل إىل صحيــح ومعتــل  وأقســام كال مــن الصحيــح والمعتــل ، 

وحكــم كل قســم وأمثلتــه
............................

ة النبوية مادة / السري

المعد : أ.د/ عبد الشا�ن محمد عبد اللطيف
أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة 

التوصيف : 
ــالده  ــرض لمي ــة، ويتع يف ــة ال�ش ة النبوي ــ�ي ــرر الس ــذا المق ــاول ه يتن
ي التجــارة وهجرتــه 

صــ� هللا عليــه وســلم وبعثتــه ورحلتــه إىل الشــام �ز
وغزواتــه ومــا حــدث مــن أحــداث خــالل حياتــه صــ� هللا عليــه وســلم 

إىل وفاتــه، بطريقــة تحليليــة.
............................
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الفرقة الثانية

الفصل الدراىس الأول

اسم المادةم

الكود
عدد 

الساعات
توزيع الدرجات

ساعات 
المتحان

نظرى
شفوى/
عمى

المجموعتحريرى

القرآن 1
الكريم

210
2--------

1001003--2113فقه اللغة2

1001003--2122الرصف (2)3

4
المنطق (2) 
(التصديقات)

213220801003

214320801003الفقه (3)5

215320801003التفسري (2)6

علم 7
227الجتماع 

220801003

8
تاريخ 

الخلفاء 
2172--1001003
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مهارات 9
218لغوية (3)

225751003

10

القتصاد 
السالمى

(فقه 
القتصاد 
السالمى)

2192--1001003

23900المجموع
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مادة / فقه اللغة

يد ن المعد : د/ اسماعيل أبو الري
أســتاذ أصــول اللغــة المســاعد بكليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة  
التوصيف : 

يتنــاول هــذا المقــرر التعريــف بعلــم اللغــة - نشــأة اللغــة عنــد 
نســان باللغــة  نســان - أنــواع التعبــ�ي النســا�ز  واختصــاص الإ الإ
ــل  ــاة اللغــة- انتشــار اللغــة واســبابه ونتائجــه - فصائ ومراكزهــا.-  حي
ز  ز الفصيليت�ي اللغــات وأشــهر الآراء فيهــا - وجوه التشــابه والختالف بــ�ي
الأوىل والثانيــة - رصاع اللغــات - أصــوات اللغــة والدللــة وتطــور كل 
منهمــا - خــواص التطــور الصــو�ت وعواملــه وتطــور أعضــاء النطــق .

............................

مادة / الرصف (2)

المعد : أ.د/ محمد حسن عثمان 
أســتاذ ورئيــس قســم اللغويــات بكليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهرة 
التوصيف : 

ي .- كيفيـــــة وزن الكلمــات - 
ان الــرص�ز ز يتنــاول هــذا المقــرر المــ�ي

ي تفيدهــا صيــغ الزوائــد  - الجامــد 
ي الــ�ت

المجــرد والمزيــــــــد - المعــا�ز
ــٍد، وغــ�ي  ــل - تقســيم الفعــل إىل مؤكَّ ــح والمعت والمتــرصف - الصحي
ــول -  ــل، أو المفع ــاؤه للفاع ــُث بن ــن حْي ــل: م ــيم الفع ــٍد - تقس مؤكَّ



4242

ــا - تقســيم الســم  ــًرا أو مؤنًَّث ــه مذكَّ ــث كون تقســيُم الســم مــن حي
ــة - المصــادر  ــا - جمــوع الِقلَّ ــة الأســماء، وجمعه ــار آخــره - تثني باعتب
- المصــدر الميمــي - المصــدر الصناعــي - اســم  المــرة - اســم الهيئــة 
- اســم الفاعــل - صيــغ المبالغــة - اســم المفعــول - اســم التفضيــل - 

ــا الوصــل والقطــع . ــة - همزت اســم الزمــان والمــكان - اســم الآل
............................

مادة / المنطق (2) (التصديقات)

المعد : أ.د ابراهيم عبد الشا�ن 
أســتاذ العقيــدة الســالمية وعميــد الكليــة الســابق لكليــة العلــوم 

الســالمية والعربيــة بالقاهــرة 
التوصيف : 

يتنــاول هــذا المقــرر الوحــدة الأوىل: القضايــا وأحكامهــا- تعريــف 
القضيــة- مــن أقســام القضايــا )القضيــة الحمليــة(- مــن أقســام 
طية(.الوحــدة الثانيــة :تقســيمات القضيــة  القضايــا )القضيــة ال�ش
تقســيم  الكيــف-  باعتبــار  الحمليــة  القضيــة  تقســيم   - الحمليــة 
القضيــة الحمليــة باعتبــار الموضــوع أو المحمــول - تقســيم القضيــة 
الحمليــة باعتبــار الموضــوع - تقســيم القضيــة الحمليــة باعتبــار وجــود 
ي الموجبة.وتقســيمه - تقســيم القضيــة الحمليــة باعتبــار 

موضوعهــا �ز
ء وذاتــه- تقســيم القضيــة الحمليــة باعتبــار مــادة  ي

حقيقــة الــ�ش
القضايــا وجهتهــا- تقســيم القضيــة الحمليــة باعتبــار جهــة القضيــة - 

ــة ــة المركب ــات القضي ــواع الموجه ــن أن م
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طيــة وأقســامها  ــة ال�ش طيــة وتقســيماتها- تعريــف القضيَّ ــة ال�ش القضيَّ
طيــة إىلي شــخصية ومهملــة ومحصــورة-  إجمــال- تقســيم القضيــة ال�ش
ــدم  ز المق ــ�ي ــال ب ــة التص ــار طبيع ــة باعتب طي ــة ال�ش ــيم القضي تقس
ــيم  ــة- تقس ــة واتفاقي ــة إىل عنادي ــة المنفصل ــيم القضي ــاىلي - تقس والت

. ز ــار إمــكان اجتمــاع الطرفــ�ي ــة باعتب طي ــة ال�ش القضي
ــة وهيئــة  ــا والنَِّســب بينهــا- التناقــض وأحكامــه- الحجَّ أحــكام القضاي
تأليفهــا- القيــاس وحقيقتــه - أقســام القيــاس- الأشــكال الأربعــة - 

ــادة . ــب الم ــة بحس ــام الأقيس ــس- أقس ــات الخم الصناع
............................

مادة / الفقه (3)

المعد : أ.د/ صابر عبد العـيـ
أستاذ الفقه بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة  

التوصيف : 
ــه  ــه وحكمت ــٌع وحكم ــف الَبْي ــع  - تعري ــرر أركان البي ــاول هــذا المق يتن
َوأَْحَكاُمــُه  َمــُن  الثَّ المبيــع-  وط  و�ش وطهــا  و�ش الصيغــة  واقســامه- 
َوأَْحَواُلــُه- بيــع الســتجرار- البيــع الباطــل والبيــع الفاســد- بَْيــُع الأَْمانـَـِة 
ــع  ــد وبي ــع الفاس ــكام البي ــن اح ــه- م ــل وحكم ــع الباط ــف البي وتعري
الفضــوىل - البيــوع المنهــى عنهــا - بَْيــُع َمــا َلــْم يُْقَبــض- تَْحِديــُد 
ــام - مــن  ــُه - بيــع الكلــب والســباع والمعــازف والصن ُق ــِض َوتََحقُّ اْلَقْب

ــليم ــ� التس ــدرة ع ــع - الق ــوىل البي يت
............................
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مادة / التفسري (2)

المعد : أ.د/ عبد الفتاح عبد الغ�ن 
أستاذ ورئيس قسم التفس�ي بكلية أصول الدين بالقاهرة 

التوصيف :
يتنــاول مقــرر مــادة التفســ�ي التحليــ�ي تفســ�ي ســورمن القــرآن الكريــم 
ــة  ــات مــن ســور ) التوب ــ� لأي ــال ( ـ تفســ�ي تحلي ـ ) الأعــراف – النف
– يونــس – هــود(- تفســ�ي إجمــاىل ) يوســف - الرعــد( تفســ�ي إجمــاىل 

لســور ) إبراهيــم – الحجــر – النحــل – الإ�اء( .
............................

مادة / علم الجتماع

المعد : أ.د/ مصطفى الفقى 
بية بالقاهرة   أســتاذ الخدمة الجتماعية المساعد بكلية ال�ت

التوصيف : 
ــاع  ــم الجتم ــاع – عل ــم الجتم ــف بعل ــرر التعري ــذا المق ــاول ه يتن
موضوعــه – أغراضــه – مبادئــه – عالقتــه بالعلــوم الأخــرى  - العمليات 
الجتماعيــة التعــاون – التنافــس -  التكيــف – الــرصاع – الثقافــة والقيم 
الجتماعيــة – الضبــط الجتماعــى والنظــم الجتماعيــة – الســالم 

والضبــط الجتماعــى – التغــ�ي الجتماعــى .
............................
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مادة / تاريخ الخلفاء

المعد : أ.د/ مصطفى زىك
الســالمية  الدراســات  بكليــة  المســاعد  الســالمى  التاريــخ  أســتاذ 

بالقاهــرة  والعربيــة 
التوصيف : 

ة الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق ر�ز هللا  يتنــاول هــذا المقــرر ســ�ي
ــالم  ــل الس ــه �ز ظ ــوة وحيات ــوده �ز الدع ــالمه وجه ــأته واس ــه نش عن
ــرده  ــه بالخالفــة وفتوحــات الســالم �ز عهــده وحــروب  ال حــ�ت بيعت
– الخليفــة الثــا�ز عمــر بــن الخطــاب ر�ز هللا عنــه - نشــأته واســالمه 
ــه بالخالفــة  ــه �ز ظــل الســالم حــ�ت بيعت وجهــوده �ز الدعــوة وحيات
– فتوحــات الســالم �ز عهــده – سياســته �ز ادراة الدولــة – مقتــل 
الفــاروق – الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان ر�ز هللا عنــه - نشــأته 
ــه  ــه �ز ظــل الســالم حــ�ت بيعت واســالمه وجهــوده �ز الدعــوة وحيات
ــة  ــه – الخليف ــه ر�ز هللا عن ــده – مقتل ــ� عه ــذ ع ــة – المآخ بالخالف
ــوة  ــوده �ز الدع ــالمه وجه ــأته واس ــب - نش ــن ا�ب طال ــ� ب ــع ع الراب
ز  وحياتــه �ز ظــل الســالم حــ�ت بيعتــه بالخالفــة-  معركــة صفــ�ي

ــه. ــه ر�ز هللا عن ــل - مقتل والجم
............................

مادة / القتصاد السالمى (فقه القتصاد السالمى)

المعد : أ.د/ محمد عيد حسونة
أستاذ الأقتصاد المساعد بكلية التجارة بالقاهرة 
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التوصيف : 
ســالمي وأسســه ومصــادره،  يتنــاول هــذا المقــرر مبــادئ القتصــاد الإ
ســالمي وطبيعــة  ضافــة إىل التعــرف عــ� طبيعــة فقــه القتصــاد الإ بالإ
ز  ــ�ي ــالف ب ــذه مختــرصة عــن طبيعــة الخت ــه، وإعطــاء نب ــع في ي الت�ش
ي 

ســالمي، مــن حيــث طبيعــة نظــم الملكيــة �ز القتصــاد الوضعــي والإ
ــة  ــالم للملكي س ــم الإ ــا، ودوره التنظي ــالمي وضوابطه س ــاد الإ القتص
ي تحقيــق التنميــة القتصاديــة، ثــم التعــرف عــ� طبيعــة المشــكلة 

�ز
ــك  ــر ذل ســالم منهــا، وأث ي الفكــر الوضعــي وموقــف الإ

ــة �ز القتصادي
عــ� الحيــاة القتصاديــة ، ونشــأت فكــرة التشــاؤمية والتفاؤليــة 
نتــاج والســتهالك  ي القتصــاد، ثــم ننتقــل إىل دراســة مفهــوم الإ

�ز
التوزيــع  وكذلــك  ســالمي،  الإ القتصــاد  ي 

�ز وأهدافــه  وضوابطــه 
ســالمي مقارنــة بالفكــر  ي القتصــاد الإ

ومراحلــه، وفكــرة فائــض القيمــة �ز
ــي. الوضع

............................



47 47

الفصل الدراىس الثا�ن

اسم المادةم

الكود
عدد 

الساعات
توزيع الدرجات

ساعات 
المتحان نظرى

شفوى/
عمى

المجموعتحريرى

القرآن 1
الكريم

220
250501002

221220801003البالغة (2)2

تاريخ 3
الأدب 

والنصوص 
(2)

222

2--1001003

4
علوم 

القرآن (2)
2232--1001003

الفقه (4)5
224

320801003

6
التوحيد 

 (2)
(النبوات)

225320801003

علوم 7
الحديث 

(2)
226

2--1001003

8
الحديث 

(2)
216220801003
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مهارات 9
228لغوية (4)

620801003

1001003--2293النحو (2)10

221000المجموع
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مادة / البالغة (2)

المعد : أ.د/ عبد هللا �حان
أستاذ البالغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة 

التوصيف : 
ــي –  ــر – النه ــاء – الأم نش ــرص – الإ ــلوب الق ــرر أس ــذا المق ــاول ه يتن
ــه  ــة ،ودقت ــل - تعريف ــل والوص ي -  الفص

ــ�ز ــداء والتم ــتفهام- الن الس
ز المفــردات - مــن مواضــع الفصــل : كمــال التصــال  ــ�ي ، والوصــل ب
ــاب  طن ــاز والإ يج ــل  - الإ ــنات الوص ز ومحس ــ�ي ز الجملت ــ�ي ــع ب -  الجام
ــور  ي ص

ــا�ت ــاب - ب طن ــذف – الإ ــاز بالح يج ــاواة - الإ ــاواة – المس والمس
ــاب . طن الإ

............................

مادة / تاريخ الأدب والنصوص (2)

المعد : أ.د/ محمد محمد خميس شعبان
أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة  

التوصيف : 
ســالم - ســمات  ي عــرص صــدر الإ

يتنــاول هــذا المقــرر الشــعر �ز
ي عــرص 

ســالم - النــ�ش �ز ي عــرص صــدر الإ
الشــعر وخصائصــه الفنيــة �ز

ي عــرص صــدر 
ســالم -  الخصائــص والســمات الفنيــة للنــ�ش �ز صــدر الإ

ي العــرص الأمــوي - 
ي العــرص الأمــوي - النــ�ش �ز

ســالم - الشــعر �ز الإ
ي  ي العــرص العبــاىسي - النقــد الأد�ب

ي العــرص العبــاىسي - النــ�ش �ز
الشــعر �ز

ــاىسي . ــرص العب ي الع
�ز

............................
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مادة / علوم القرآن (2)

المعد : أ.د/ عبد الفتاح عبد الغ�ن 
أستاذ ورئيس قسم التفس�ي بكلية أصول الدين بالقاهرة 

التوصيف : 
 – الدخيــل   – التفســ�ي  مدلــول  �ت  مقدمــة  المقــرر  هــذا  يتنــاول 
ال�ائيليــات – أشــهر رواة ال�ائيليــات ومناهــج المف�يــن فيهــا 
ــور – نمــاذج مــن  ــات �ز كتــب التفســ�ي بالمأث – نمــاذج مــن ال�ائيلي

ال�ائيليــات �ز كتــب التفســ�ي بالــرآى .
............................

مادة / الفقه (4)

المعد : أ.د/ صابر عبد العـيـ
أستاذ الفقه بكلية الدراسات السالمية والعربية بالقاهرة  

التوصيف : 
كــة والأحــكام المتعلقــة بهــا – الرهــن  يتنــاول هــذا المقــرر فقــه ال�ش
والأحــكام المتعلقــة بــه  - الوديعــة والأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بهــا .

............................
مادة / التوحيد (2) (النبوات)

المعد : أ.د/ عبد الحميد عـ العرب
أســتاذ العقيــدة الســالمية بكليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة
التوصيف : 

ــوة والرســالة ومايتصــل بهمــا   ــول معــ�ز النب ــاول هــذا المقــرر حل يتن



51 51

- حاجــة البــ�ش اىل الرســالة وحكــم العقــل عليهــا - المنكــرون للنبــوة 
ــزة  ــالة ) المعج ــوة والرس ــل النب ــا - دلئ ــرد عليه ــبههم وال ــم ش وأه
ــرد  ــن وال ــبه المنكري ــزة وش ــكان المعج ــزة - إم ــف بالمعج (  - التعري
عليهــا - دللــة المعجــزة عــ� صــدق الرســل عليهــم الســالم - دلئــل 
رســالة محمــد )صــ� هللا عليــه وســلم (  - �ز أبــرز دلئــل نبوتــه صــ� 
ــه وســلم وأهــم  ــه صــ� هللا علي ــرون لنبوت ــه وســلم - المنك هللا علي

ــرد عليهــا . ــرد عليهــا  - النصــارى وأهــم شــبههم وال شــبههم وال
............................

مادة / علوم الحديث (2)

ن عبد المجيد المعد : أ.د/ جاد الرب أم�ي
أســتاذ الحديــث وعلومــه وعميــد كليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة
التوصيف : 

ــه وعــدم  ــار العمــل ب ــاول هــذا المقــرر : تقســيم الحديــث باعتب يتن
العمــل بــه عنــد التعــارض وعدمــه - صفــة مــن تقبــل روايتــه للحديث-  
ــران-  ــة الأق ــازل- رواي ــاىل والن ــند الع ــة الس ــة - رواي ــواع الرواي ــن أن م
كابــر عــن الأصاغــر- روايــة المهمــل والمبهــم - معرفــة  روايــة الأ
ــل  ــة الجــرح والتعدي وعي ــرواة ومواليدهــم وكناهــم - م�ش طبقــات ال
ز �ز الجــرح والتعديــل والتعريــف بانــواع  وضوابطــه- منهــج المحدثــ�ي

ــواهد . ــات والش ــث بالمتابع ــة الحدي ــم - تقوي مؤلفاته
............................
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مادة / الحديث (2)

ن عبد المجيد المعد : أ.د/ جاد الرب أم�ي
أســتاذ الحديــث وعلومــه وعميــد كليــة الدراســات الســالمية والعربيــة 

بالقاهــرة
التوصيف : 

ــاب  ــة : كت ــب التالي ــن الكت ــارة م ــث مخت ــرر أحادي ــذا المق ــاول ه يتن
البيــوع- كتــاب الســلم - كتــاب الشــفعة- كتــاب الجــارة - كتــاب 
ــاب  ب - كت ــ�ش ــاب �ز ال ــة - ب ــاب المزارع ــة- كت ــاب الوكال ــة- كت الحوال
الســتقراض والحجــر والتفليــس - كتــاب الخصومــات - كتــاب اللقطــة- 

ــم . ــاب المظال ــن - كت ــاب الره كات - كت ــ�ش ــاب ال كت
............................

مادة / النحو (2)

ن المحرصاوى المعد : أ.د/ محمد حس�ي
أستاذ اللغة وآدابها وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة 

التوصيف : 
يتنــاول هــذا المقــرر الفاعــل وأحكامــه، ومــا يقــوم مقامــه وأحكامــه، 
ومكمــالت الجملــة الفعليــة وأحكامهــا، وهــى: المفعــول بــه، المفعــول 
المطلــق، والمفعــول معــه،  فيــه، والمفعــول  المفعــول  لأجلــه، 

ــة. ضاف ــرف أو الإ ــر بالح ــتثناء، والج ــلوب الس ــال ـ وأس والح
............................
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آراء الطالب:-

ن :- استطالع رأي الطالبة ياسم�ي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ف العظيــم  ي هــذا الــ�ش
ًا أنــه أعطــا�ز ي البدايــة الحمــد هلل كثــ�ي

�ز
ــم. ف عل ــة وأ�ش ــرق جامع ــف, أع ي ــر ال�ش ــة الأزه ــاق بجامع باللتح
ان  ز ي مــ�ي

نامــج جميًعــا وجعلــه هللا �ز ز عــ� هــذا ال�ب وأشــكر كل العاملــ�ي
ز لنــا طــوال الوقــت. حســناتهم يــوم القيامــة, وهللا، كانــوا داعمــ�ي

ــا،  ــم معن ــ� مجهوداته ــامح ع ــد ود. س ــامة ود. محم ــكر د. أس وأش
وأثابهــم هللا عــ� جهدهــم العظيــم مــن أجــل تبليــغ هــذا العلــم.
ــع وبســيط ومنظــم يســهل معــه الفهــم والمذاكــرة  وهللا المنهــج رائ
احتهــم ول بوســعي غــ�ي أن أؤيدهــم عليهــا. ي بمق�ت

ي ســبقو�ز
وأخــو�ت

ي اختيــار مــواده 
ىلي ملحوظــة وحيــدة وهــي أن يُْعَطــى الطالــب الحــق �ز

ــم  ــذا العل ــام به لم ــم والإ ــام الفه تم ــي لإ لزام وري أو الإ ــرصز ز ال ــ�ي ب
ي أو اختيــاري.

ز مــا هــو إثــرا�أ العظيــم وبــ�ي

استطالع رأي الطالبة غادة حتحوت :-
ســالمية  نامــج لتعليــم العلــوم الإ الســالم عليكــم أنــا أرى أن هــذا ال�ب
عــن بعــد هــو غايــة مــا كنــت أتمــ�ز وأحلــم بــه وهــو فضــل مــن هللا 
ي توصيــل هــذه الخدمــة لنــا ان 

ونســأل هللا ان يثيــب كل مــن أســهم �ز
ان حســناتهم ان شــاء هللا ز ي مــ�ي

تكــون �ز
ــا فمــن  أحــب ان اشــكر الدكتــور محمــد طــه أبــو كريشــة شــكًرا خاصًّ
ــدأت التســجيل وهــو ل يتأخــر عــن أي ســؤال أو استفســار  أول مــا ب
ــود  ــود محم ــام بمجه ــد ق ــام مجاه ــك الأخ هش ــاعدة، وكذل أو مس
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بخصــوص الشــهادات والمطلــوب للدخول المتحان فبــارك هللا فيهما، 
ًا عــ� ذوقــه واهتمامــه  وأمــا الدكتــور أســامة هنــدي فأنــا أشــكره كثــ�ي
ات لنــا عــ�ي  ي واهتمامــه بإنــزال المحــارصز

ورده ال�يــع عــ� استفســارا�ت
الموقــع أوًل بــأول.

ــور  ــوان والدكت ــامة رض ــور أس ــل الدكت ــرام الأفاض ــاتذتنا الك ــا أس أم
محمــد عبــد الرحمــن والدكتــور ســامح فأدعــو هللا لهــم بــكل الثــواب 
ز  ــا مــن وقتهــم الثمــ�ي ــا والآخــرة فقــد أعطون ي الدني

كــة والخــ�ي �ز وال�ب
ــا. هــم علين ــ�ي وأشــكرهم عــ� ســعة صدورهــم وص�ب الكث

بارك هللا فيهم ونفع بهم دائًما.
ــن  ز م ــ�ي ــا والقادم ــا تفيدن ــات عله ــف بعــض المالحظ وأحــب أن أضي

ــاء هللا ــا إن ش بعدن
ــر  ــبتم�ب أو أكتوب ــهر س ــن ش ــدأ م ــت تب ــية كان ــنة الدراس ــو أن الس ل
ي ذلــك تيســ�ي علينــا جميًعــا وخصوًصــا أن منــا 

ي يونيــو لــكان �ز
وتنتهــي �ز

ــاء معهــم  ــة معهــم والنته ــه، فالبداي ــط بدراســة أبنائ مــن هــو مرتب
ــاه  ــا تج ــة وواجباته ــب الدراس ــؤدي واج ــتطيع أن ن ــ�ت نس ــل ح أفض

ــا أيًضــا. أ�ن
ي العام 

كنــت أفضــل لــو كان هنــاك أجنــدة خاصــة بــكل مــا ســيحدث �ز
ــة،  ــات تجريبي ات وامتحان ــات، محــارصز ــد امتحان ــن مواعي ــدراىسي م ال
ي كل مــادة حــ�ت ل 

ح طريقــة المتحــان والمطلــوب �ز ضافــة إىل �ش بالإ
ــا  ــم إن من نفاجــأ بالأمــور آخــر لحظــة وبعــد فــوات الأوان مــع العل
مــن يعمــل ومنــا مــن لــه ارتباطــات أ�يــة ومــن هــو مريــض كذلــك.
دراك. ولكــن كلنــا وجدنــا  المــادة العلميــة بالنســبة ىلي أراهــا مناســبة لــالإ
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ي معرفــة كيفيــة طباعتهــا وذلــك موضــوع أخــذ وقًتــا 
صعوبــة شــديدة �ز

ــا أن ييــ� بإرســال ملــف بــكل مــادة  يــن منــا، وكان ممكًن وجهــًدا كب�ي
ليســهل طبعــه وقراءتــه.

ــة  ــدة المرجــوة مقارن ــن بالفائ ــم تك ــج ل ــع النن المراجعــات عــ� موق
ة فبعضنــا كان يكتــب ســؤاًل وقبــل  بالمقابــالت الصوتيــة المبــا�ش
ــارصز  ــ� المح ــب ع ــؤال فيصع ــث بس ــر بع ــون آخ ــه يك ــاء من النته
النتبــاه إىل اجابــة واحــد منهمــا فــال تكتمــل الفائــدة مــن المراجعــة.
ات فقــط وأن يكــون يــوم  ي الأســبوع. خمــس محــارصز

افضــل لــو كان �ز
ات. ز مــن أيــة محــارصز الجمعــة ويــوم الأحــد خاليــ�ي

ز الســاعة والســاعة  ات مدتهــا مابــ�ي كذلــك أفضــل لــو تكــون المحــارصز
ز والنتبــاه. كــ�ي ة يقــل معهــا ال�ت والنصــف فقــط فطــول مــدة المحــارصز
ــئلة.  ــاء أس ــرام بإعط ــاتذتنا الك ــوم أس ــة يق ز أو ثالث ــبوع�ي ــو كل أس ل
أو واجبــات تســاعد عــ� فهــم المنهــج وتســاعد عــ� المراجعــة أول 

ــأول. ب
كذلــك الموقــع ل يقبــل الواجبــات بســهولة وإنمــا أحيانـًـا بالرغــم مــن 

أن عــدد الحــروف لــم يتجــاوز المطلــوب فالموقــع ل يقبلــه.
وباهلل التوفيق

استطالع رأي الطالبة د0 نادية أبو ريدة:-
من حيث الفكرة

يــف عــ�ي هــذه الفكــرة الممتــازه  أنقــدم بالشــكر لجامعــة الزهــر ال�ش
ي ســمحت لأنــاس مثــ�ي يعيشــون خــارج مرص مــن مختلــف الأعمار 

الــ�ت
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ــذه  ي ه
ــم �ز ــة التعل ــن امكاني ــتفيدوا م ــاءات أن يس ــات والنتم والثقاف

المؤسســة العريقــة الشــاملة المنهــج الوســطية الرؤيــة و التطبيــق وأن 
يدرســوا مقــرر شــامل كافــة العلــوم الســالمية ســواء كان هــذا الــدرس 
يرمــي إىل الحصــول عــ�ي درجــة ليســانس او شــهادة اســتماع فللجامعــة 
ولفضيلــة شــيخ الأزهــر ولرابطــة خريجــي الزهــر كل الشــكر والعرفــان 
ــد  ــذا الجه ي ه

ــتمرار �ز ــاح والس ــة بالنج ــات الصادق ــر والتمين والتقدي
الكريــم

من حيث المحتوى
هــذا المقــرر شــامل وتــام وكامــل مــن حيــث اعتقــادي أن مقــرر الســنة 
الأوىل مقــرر إىل حــد مــا تمهيــدي يســتعد الطالــب بــه لبقيــة ســنوات 
ي فيمــا اعتقــد ستشــتمل عــ� تفصيــل لمناهــج التوحيــد 

الدراســة والــ�ت
ة والتفســ�ي وســتضم فيمــا آمــل منهجــا عــن  والحديــث والســ�ي
ي 

ي هللا ســبحانه وتعــاىلي بالنجــاح �ز
الروحانيــات والتصــوف... ولــو وفقــ�ز

ي غايــة التشــوق لالســتمرار 
الســنة الأوىل وكتــب ىلي الســتمرار ســأكون �ز

ي لالنتقــال بعدهــا إىل اهتمامــات إســالمية 
ي ســتؤهل�ز

ي الدراســة والــ�ت
�ز

ــة  ــة بالمعرف ــا مؤهل ــات وأن ــة بعــض المؤلف أخــرى عــ� رأســها ترجم
المضمونــة وليســت فقــط اللغويــة

من حيث الأساتذة
ليمكــن أن اعطــي أســاتذتنا الكــرام حقهــم مــن الشــكر والعرفــان عــ� 
ــالف مســتوياتنا وتفانيهــم  ــا باخت هــم علين ــق وص�ب مجهودهــم الفائ
ز نخطــئ ورغبتهــم الصادقة  وإفهامهــم لنــا المنهج...وســماحتهم حــ�ي
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ــئلتنا  ــة اس ــن كاف ــة ع ــل بالإجاب ــم ب ــط بالفه ــس فق ــاعدتنا لي ي مس
�ز

ــز  ــن هللا ع ــيكون م ــم س ــه فجزاؤه ــا فهم ــذر علين ــا يتع ــح م وبتوضي
ــح  ــن تصحي ــن م ــود د. ســامح أن اتمك ــن دون مجه ــاكان يمك وجل..م
ــة أن  ي العربي

ــ�ت ــاكان للغ ــن وم ــذه الس ي ه
ــم �ز ــرآن الكري ي للق

ــراء�ت ق
تســتقيم دون دروس د. محمــد ومــاكان ىلي أن أفهــم خبايــا الكثــ�ي مــن 

ــان ــة دون د. اســامة فلهــم كل العرف يعي ــة والت�ش المســائل الفقهي

من حيث موقع المادة التعليمية
الموقــع الــدراىسي الــذي نجــد فيــه الــدروس الســابقة التســجيل 
ــواد  ــكل الم ــة ل ــرت النصــوص للطباع ــد توف ــاز وشــامل والآن وق ممت
بــات الأمــر أســهل علينــا مــن حيــث المتابعــة وإمكانيــة القــراءة دون 
ــة  ــد للحرك ز المقي ــد للعــ�ي ــر المجه ــام الكمبيوت ــوس أم الحاجــة للجل
ــن  ــه م ــج أن نام ــر ال�ب ــد مدي ــد ىلي د. محم ــد أك لســاعات طــوال ...وق
« او  ــة »السمســ�ت الآن فصاعــدا ســتكون المذكــرات متوفــرة مــن بداي
ــرم    ــا تك ــراءة المســبقة والســتعداد، كم ــن الق ــن م ــكي نتمك ــرر ل المق
د. اســامة هنــدي بتصويــب كافــة أوجــه الخلــل البســيطة أو التضــارب 
ــن  ــا م ــا مكنن ــة مم ــى ال�ع ــوب بمنته ي أو المكت

ــوى الصــو�ت ي المحت
�ز

ي المســتقبل عــ� المقررات 
المتابعــة دون انقطــاع. بيــد أن الحصــول �ز

ــه عــون  ي ملــف واحــد قابــل للطباعــة ســيكون في
ي شــكل مذكــرات �ز

�ز
أكــ�ب لنــا بــدل مــن طبــع كل درس عــ� حــدة ثــم عمــل إســكان لــكي 

ــع بســهولة يتســ�ز التجمي
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من حيث موقع التواصل المسمى بالننج
ــ�  ــدا ع ــه جي ــم نفهم ــة ل ي البداي

ــن �ز ــاز ولك ــع ممت ــا موق ــذا أيض ه
ــو كان  ــن أعــرف ل ــم أك ــي فل ــع تواصــل اجتماع ــه موق ــن أن الرغــم م
ي او صفحــة المــادة أو صفحــة الأســتاذ 

ي صفحــ�ت
ي �ز

عــ� نــ�ش أبحــا�ش
ي صفحــة أزهرنت..ويتكــرم 

ولكــن بالتجربــة فهمنــا جميًعــا أن النــ�ش �ز
ــو الأو�ز  ــذي ه ات وال ــارصز ــجيل المح ــ�ش تس ي ن

ــدي �ز ــامة هن د. اس
ات إجابــة عــن الســئلة ول غــ�ز لنــا عــن  للتعلــم لأن بهــذه المحــارصز
ــد أن ىلي  ــجيل بي ــابقة التس ــادة الس ــب الم ات إىل جان ــارصز ــذه المح ه

ــا ــق بشــأن ســاعاتها ومدته تعلي

من حيث ساعات الدراسة
ي كافــة البلــدان 

ي غايــة الصعوبــة أن نتمكــن مــن إرضــاء كل الطلبــة �ز
�ز

اليا ســيكون الــدرس بالنســبة لهــم  ق الأقــ� واســ�ت ي الــ�ش
فالزمــالء �ز

ي 
ي غــرب الوليــات المتحــدة ســيكون �ز

بعــد منتصــف الليــل والأخــوة �ز
ي منتصــف يــوم العمــل... 

ــا �ز ي أوروب
ــه بقليــل و�ز وقــت الفجــر أوقبل

ا  ات المســجلة هــو مــا يســاعد جــدًّ ولكــن بالطبــع الرجــوع للمحــارصز
ة بعــد الــدرس... وأنــا  ي الموقــع مبــا�ش

خاصــة عندمــا يتــم تثبيتهــا �ز
ــون دروس  ي - أن تك

ــال�أ ــبة لزم ــال بالنس ــرف الح ــن ل أع ــل - ولك أفض
ــرب  ي الغ

ــة �ز ي عطل
ــا �ز ــزم لأنن ز إن ل ــاعت�ي ــد س ــبت والأح ــي الس يوم

ز يومــي  ي بقيــة الأيــام ويكــون هنــاك يــوم بــ�ي
وتكــون المــدة ســاعة �ز

.... لــكي  ز ز والخميــس بــدون دروس مثــاًل يــوم الثالثــاءأو الثنــ�ي الثنــ�ي
يتمكــن مــن اللحــاق بمــا فاتــه ولكــن هــذا يعتمــد بالطبــع عــ�ي تغطيــة 
المنهــج كامــاًل فلــو اســتمررنا عــ� مــا نحــن عليــه ســنبذل جميًعــا كل 

الجهــد للحــاق بالمنهــج
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معلومات متنوعة
ي يطبــق فيهــا هــذا 

ومــع معرفــة تامــة أن هــذه هــي المــرة الأوىلي الــ�ت
ي أن يســتمر ويزدهــر حــ�ت يعــم فضــل الأزهر 

نامــج ...والــذي أتمــ�ز ال�ب
ــاك  ي كل مــكان... إل أن هن

ــدة للطــالب �ز ــا وحــ�ت تحــدث الفائ عالميًّ
ــرر  ــذ بدايةالمق ــرة من ــون متوف ي يجــب أن تك

ــ�ت ــات ال بعــض المعلوم
للســماح للطــالب مــن كل مــكان - خاصــة أن معظــم هــؤلء عندهــم 
تيــب أنفســهم... مثــال تواربــخ  ارتباطــات عمــل وأ�ة - أن يقومــوا ب�ت
وكيفيــة  ومواعيــد  الســنوية  والعطلــة  ات  المحــارصز ونهايــة  بــدء 
ــة هــذا السمســ�ت  ــه بعــد تجرب ــات وأماكنهــا.... ول اشــك أن المتحان
الأول أو الســنة الأوىل ســتصلون إىل تحديــد كل هــذه المســائل لبدايــة 

العــام الــدراىسي المقبــل إن شــاء هللا

ام والشكر لهتمامكم بمعرفة آرائنا. وتفضلوا بقبول فائق الح�ت

استطالع رأي الطالب طاهر خليل:-
السالم عليكم

نامــج قــد أ�ت ليســد فراًغــا ملحوًظــا، ولقــد نجــح إىل حــد  ل شــك أن ال�ب
نامــج  ــذل ليخــرج ال�ب ــا قــد ب ــاك مجهــوًدا رائًع ، ول شــك أن هن ــ�ي كب
فــة، وىلي بعــض المالحظــات الغــرض منهــا  بهــذه الصــورة الم�ش
ي تلبيــة متطلبــات المرحلــة والتطــور 

نامــج �ز الحــرص عــ� اســتمرار ال�ب
الــالزم.

ز أو أك�ش  لبــد مــن وجــود مرونــة بحيــث مــن يريــد أخــذ مــادة أو مادتــ�ي
ي شــكله الحــاىلي ل يعطــي هــذه 

نامــج �ز يســتطيع ذلــك، حيــث إن ال�ب
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نامــج بنظــام »الكــردت« - الســاعات المعتمــدة  الفرصــة وتشــغيل ال�ب
. - ربمــا سيناســب الكثــ�ي

ي موضوع قراءة القرآن الأفضل توف�ي التواصل بالصوت والصورة.
�ز

لبــد مــن وضــع جــدول للدراســة والمتحــان واضــح ومحــدد مــن أول 
ي الدراســة.

يــوم �ز
توف�ي المعلومات الكافية عن المتحانات وطريقتها.

ة مــع الأســاتذة ليفــي بالغــرض حيث  موقــع الننــج للمراجعــات الأخــ�ي
ــق الصــوت  ــ�ي التواصــل عــن طري ــن توف ــد م ا، فالب ــه بطــيء جــدًّ إن

وربمــا الصــورة.
ًا أدعو هللا أن يوفقكم لما فيه الخ�ي والصالح. وأخ�ي

استطالع رأي الطالب موىس إتجي :-
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تحية طيبة وبعد:-    
تضمًنــا مــع أهــداف برنامــج التعليــم عــن بعــد, والعمــل عــ�ي تطويــره 
ــة  ــن رعاي ــا م ــدم لن ــا يق ي كل م

ــا �ز ــا نلحظــه دائًم باســتمرار، وهــذا م
وع  ي عــ� هــذا المــ�ش

وخدمــات بــال حــدود, ل نملــك إل أن نثــ�ز
ي 

ــ�ت ــار وال ي كل الأقط
ز �ز ــلم�ي ــم للمس ــرص العل ــ�ي كل ف ــادف لتوف اله

ــس  ــذا لي ــاب, وه ــراء وإعج ــكل إط ي ب
ــ�ز ــارات الأرض, نث ــمل كل ق تش

ــذي  ــم وال ــا بعلمه ــاروا الدني ــن أن ــر الذي ــال الأزه ــ� رج ــب ع بغري
ي تحــرر كثــ�ي مــن الشــعوب والقضــاء عــ� الجهــل بــكل مــا 

ســاهم �ز
ي ثمارهــا حــ�ت  

ــؤ�ت ــات الأزهــر ت ــت بصم ــن, ومازال ــور الدي ــق بأم يتعل
ــه الآن, إن دل   ــذي نناقش ــالق ال وع العم ــ�ش ــذا الم ــل ه ــوم, ولع الي
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يمــان  ء فإنمــا يــدل عــ� إرصار رجــال أشــداء عــ�ي النجــاح والإ ي
عــن ىسش

ــن  ــة م ــة إىل الرعاي ضاف ــدة بالإ ــنوات عدي ــر لس ــا الأزه ــالة تحمله برس
ــادة. ــل أســاتذة كل م قب

امــي وأســأل هللا  ي وفائــق اح�ت
  أحييكــم جميًعــا وأقــدم أطيــب تحيــا�ت

التوفيــق والنجــاح والســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه

استطالع رأي الطالب عبد المنعم بن سعيد :-
ــادة  ــاز والم ــج ممت نام ــة أن ال�ب ــدت رصاح ــا وج ــم، أن ــالم عليك الس
ي تفــرغ الأســاتذة لالأجابــة عــن الأســئلة  التدريســية ممتــازة، أحــ�ي
المعلومــة  الجبــارة لتوصيــل  والستفســارات وأيًضــا مجهوداتهــم 

هــم عــ� الطلبــة.  وص�ب
ي أجــد أن المــادة غــ�ي 

ي مــادة الفقــه حيــث إنــ�ز
المؤاخــذة الوحيــدة �ز

ي 
ــار �ز ــم الختي ــيكون له ز س ــ�ي ــن أن الدارس ــت أظ ــا كن ــة، وأيًض كافي

م؛  المذهــب. كذلــك نرجــو أن يحــدد موعــد المتحانــات مــن أول التــ�ي
ــا يضطــر لأخــذ إجــازة لإجرائهــا. لأن البعــض من

استطالع رأي الطالبة فرح :-
يــف  ــا لــذاك التجمــع ال�ش يكفــي توفيــق هللا ســبحانه إىل قبولنــا طالبً
ــذه  ــد ه ــكو بع ــاذا أش ــد، فم ــم  بعي ــة حل ــذي كان بمثاب ــر( ال )الأزه

ــة؟ ــة العظيم النعم
ز  ــ�ي ــن فني ــا م ــًدا قواكــم هللا جميًع ــن أب ــا شــاء هللا لســتم بمقرصي م
 , ز ــ�ي ــم الثم ــا بوقته ــون علين ــاتذة يتكرم ــع, إىل أس ــ� الموق ز ع ــ�ي قيم
ــوق  ــن يت ــكان لم ــذا الم ــ�ي ه ــ� توف ــه ع ــر نفس دارة, إىل الأزه إىل الإ
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ز كافــة أينمــا كانــوا. يفــة، في�هــا للمســلم�ي اف مــن علومــه ال�ش لالغــ�ت
اته:- ز من مم�ي

 تيســ�ي الأمــور مــن ناحيــة طريقــة الوصــول إىل المعلومة بشــكل ســهل 
. ي

و�ز لكــ�ت ي عالــم الحاســوب الإ
حــ�ت عــ� مــن ليــس له خلفيــه قويــة �ز

ز الكــرام لأي ســؤال أو مشــكلة تقنيــة  ز والفنيــ�ي  �عــة تلبيــة التقنيــ�ي
تواجــه الطلبــة.

ــة عــ�ب  ــدروس عام ي ال
ــة الأســاتذة الأفاضــل لأي ســؤال �ز  �عــة تلبي

ــع.  الموق
 الحــث عــ� المشــاركة وفتــح مجــالت التعبــ�ي كافــة عــ�ب اســتمرارية 

بــداع والتفاعــل. ي تتيــح الإ
إنشــاء المنتديــات الــ�ت

ي والحمــد هلل أنهــا الآن ليســت 
ــا يقلقــ�ز ــك المــور م ــت بعــض تل كان

ــق. بالعائ
ًا مــن الطــالب  يبقــى مــا ل يطلــق عليــه ســلبيات إنمــا قــد يكــون تقصــ�ي

أنفســهم وأنــا منهــم وهــو بالنســبة ىلي أمــر واحــد فقــط:-
ة. ي مهلة زمنية قص�ي

ا �ز إعطاء كم من مواد رائعة إنما دسمة جدًّ
ممــا يتعــذر عــ� - واتكلــم عــن نفــ�ي - طالبــة علــوم ديــن متواضعــة 

كمــا يقــال )جــرة فارغــة( عــ�  اســتيعابها.
ي الأزهــر منــذ 

ي لــو درســت �ز
ي أ�ز

جميًعــا مــرة واحــدة فأنــا مــع كل أمنيــ�ت
الطفولــة إل أن هــذا لــم يحــدث و لعــل طــالب ثانويــة الأزهــر أكــ�ش 

إلماًمــا منــا ببعــض المســائل مــا شــاء هللا.
ي خانــة مــا يقلــق إذ أنــه 

ي قــد تدخــل �ز
ربمــا هــذا مــن أبــرز الأمــور الــ�ت

ز  ــ�ي ــاج إىل ترك ــائل تحت ــ� مس ــز ع ــاًل أن أرك ــة مث ــ�ز ىلي كموظف ل يتس
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ي أمــر مــرور الكــرام عــ� نقــاط قــد تكــون 
وحفــظ أكــ�ب إنمــا تجعلــ�ز

مهمــه ممــا يتعــذر إعطــاء المــواد حقهــا.
ــم  ز فعل ــ�ي ز وموظف ــ�ي ــا عامل ــون بعضن ــار ك ز العتب ــ�ي ــذ بع ــو يؤخ ل
ــا  ــن والدني ي الدي

اخــي والكســل �ز ــن نفســه يحــث عــ� عــدم ال�ت الدي
جــو تعميم وســطيتكم  ســواء كمــا أنــه ل يكلــف النفــس ما ل تطيــق ف�ز
ــن بعــد - حــ�ت  ــم ع ــا- طــالب التعلي ــا أيًض ــة المشــهورة علين الكريم

نفهــم بشــكل أقــوى فنعلــم فنعمــل وعــذًرا لــو أطلــت وشــكًرا.

استطالع رأي الطالب إيالف :-
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته,

ــرر  ــك إل أن أك ــه تعــاىل ل أمل ــر بإذن ــد مثم ــات فصــل جدي عــ� عتب
ز الأكارم والأخــوة  داريــ�ي ي لــكل أســاتذتنا الأفاضــل والإ

شــكري وامتنــا�ز
ي عجالــة �يعة، 

ي عــ� جهودهــم المباركــة إن شــاء هللا �ز
الأعــزاء زمــال�أ

حــات أرجــو ان يتســع لهــا صدركــم:- ثلــة أخــرى مــن المق�ت
ات  ــارصز ــدول للمح ــال ج ــام بإرس ــ� الهتم ز ع ــ�ي ــكر القائم أوًل:- نش
وكتيــب تعريفــي قبــل بدايــة الدراســة. لشــك أن لــه فائــدة طيبــة - إن 
نامــج كمــا ســبق  شــاء هللا، ولكننــا مــا زلنــا نطمــح للمزيــد لالرتقــاء بال�ب
ــل  ــدول مفص ــامل, ج ــم ش ــل:- )تقوي ــاء هللا – مث ــا – ان ش ن أن أ�ش

ــارات(. ات والختب بالمحــارصز
ي 

ــب �ز ــة الطال ــادة حري ــن زي ز ع ــم�ي ــت ياس ــد كالم الأخ ــا:- أؤي  ثانًي
ــق:- ــن طري ــا ع ــون ممكًن ــذا يك ــل ه ــه ولع ــكيل جدول تش

ز  اعتمــاد نظــام للســاعات )مثــال 120 ســاعة لليســانس(، وكل مــادة بــ�ي
3و4 ســاعات.
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ز مــن المــواد و الســاعات الأساســية )مثــال 5 مــواد  تحديــد عــدد معــ�ي
قــرآن ب 15 ســاعة ،3 مــواد فقــه ب 9 ســاعات، 3 مــواد عقيــدة ب 3 
ــد  ــية اىل الح ــواد الأساس ــن الم ــل م ــل التقلي ــا الأفض ــاعات(، وربم س
عــداد طالــب علــم قــوي  ــا لإ الأد�ز المطلــوب والمتعــارف عليــه علميًّ
ي نفســها بمــا يالئــم 

ي نفســه أو تبــ�ز
ي للطالــب ليبــ�ز

الأســاس وتــرك البــا�ت
أهدافهــم المســتقبلية.

ــنة  ــل او كل س ي كل فص
ــرة �ز ــاعات الح ــن الس ز م ــ�ي ــدد مع ــد ع تحدي

ــة  ــواد الختياري ــث إن الســاعات والم ــواد( حي ــاًل 9 ســاعات = 3 م )مث
مــن أكــ�ش مــا يســاعد عــ� بلــورة وتحديــد الأهــداف ومواطــن الشــغف 
ي 

يعــة الواســعة وكيفيــة الســتفادة منهــا �ز ي علــوم ال�ش
للطالــب �ز

ــخص. ــروف كل ش ــات وظ ــب معطي ــة حس ــاة العملي الحي
ي كل المــواد 

ضافــة إىل مــواد متقدمــة �ز مــن الأفــكار للمــواد الحــرة بالإ
ــة,  ــالم والسياس س ــا:- )الإ ادة فيه ز ــ�ت ــن أراد الس ــا لم ــة حالي المطروح
نســانية,  ســالمي للعلــوم الإ ســالم, التأصيــل الإ القتصــاد الحديــث والإ
, علــم التصــال والتأثــ�ي  ز ي بــاب معــ�ي

ي الفقــه �ز
ا �ز مــادة  متقدمــة جــدًّ

ــن منظــور  ــة م ــات الزوجي ســالم, العالق ــم النفــس والإ ــوة, عل والدع
ا,  ــالميًّ ــرًّا إس ــح مفك ــف تصب ــالمية, كي س دارة الإ ــادة والإ ــالم, القي س الإ
ســالم,  ي الإ

ســالمي, مفهــوم الحــب �ز ســالمي, الفــن الإ النشــيد الإ
ســالم, مفهــوم  ي الإ

ســالم, مفهــوم الوســطية �ز ي الإ
تقــان �ز مفهــوم الإ

ســالم  ســالم, مــادة متقدمــة عــن رقائــق القلــوب, عالقــة الإ ي الإ
الأمــة �ز

يــن وكيفيــة  بالعلــوم والتكنولوجيــا, تحديــات القــرن الحــادي والع�ش
شــارة إىل  ا، ولكــن ربمــا فيمــا ســبق الإ مواجهتهــا( والقائمــة تطــول جــدًّ

ــا - إن شــاء هللا. مــا قــد يكــون مالئًم
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ثالًثــا:- حقيقــة أثلــج صدورنــا علمنــا بقــدوم الدفعــة الثانيــة إىل 
ــم  ــل منه ــأل هللا أن يتقب ــاء هللا ونس ــارك - إن ش ــج المب نام ــذا ال�ب ه
ويعينهــم عــ� طلــب العلــم وإكمــال هــذه الرحلــة الماتعــة، ولكــن 
لنــا مالحظــة مــن بــاب التســهيل عــ� الجميــع وهــو فصــل اســتخدام 
نظــام البورتــال )بوابــة الطالــب( بمــا فيهــا المنتــدى والمحادثــة حــ�ت 
ل يلتبــس الأمــر عــ� الطــالب. خاصــة مــع قــدوم دفعــات أخــرى، 
ــة اهتمــام عــام جــراء ذلــك  ــ�ي وقل ــاك تكــدس كب فســوف يكــون هن
ــاك  ــن لأن هن ــية ولك ــة الرئيس ي الصفح

ــؤاَل �ز ــع س ــب وض ــاًل طال )مث
ــا فضــاع  ــا آخــر منهــم مــن وضــع صــورة وآخــر وضــع تعليًق 60 طالًب
ــن  ــا ع ــك صعًب ــون ذل ــن يك ــاء هللا ل ــام(. إن ش ــط الزح ــؤال وس الس
ــدف  ــن )إن كان اله ــم ويمك ــل له ــر منفص ــاب آخ ــاء حس ــق إنش طري
ات( وضــع موقــع وســيط لجميــع الطــالب هــو تبــادل المنفعــة والخــ�ب

طالة. بارك هللا بكم مرة أخرى..وعذًرا ع� الإ
ي أمان هللا يا أحبة.

�ز

قالوا عنا :

وع رســالة عالميــة وهــدف نبيــل لبيــان وســطية الأزهــر ومنهجــه  المــ�ش
ســالمي فحســب  ي العالــم الإ

ي العالــم ككل وليــس �ز
المعتــدل ودوره �ز

وع عــ� قــدر عظيــم مــن الفهــم والتطلــع للمعرفــة  ، وطــالب المــ�ش
والتحصيــل العلمــي 

. أستاذ التفسري بجامعة الأزهر. ي
د/ عبد الفتاح عبد الغ�ن

وبخاصــة  وع  المــ�ش وبقيمــة  الطــالب  بمســتوى  ا  جــدًّ ســعدت 
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المحتويــات العلميــة الدراســية المقدمــة للطــالب، فهــي مناســبة 
تمامــاً لطبيعــة الطــالب ومعــدة وفــق أفضــل الطــرق وتــدرس بأحــدث 
ي ن�ش رســالة 

وع أثــره العظيــم �ز الأســاليب، وســوف يكــون لهــذا المــ�ش
ــل.  ــب العاج ي القري

ــر �ز الأزه

د / محمد عى الحفناوي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
ز أجــزاء ومحــاور هــذا  ــ�ي ــط ب اب ــل وال�ت ــك التكام ي هــو ذل

ــا أســعد�ز م
عجــاب بالفكــرة وبطريقــة تنفيذهــا ومــردود  العمــل بصــورة تدعــو لالإ
ز  ي للطالب والمنتســب�ي

ز العلمــي والثقــا�ز وع عــ� المســتوي�ي هــذا المــ�ش
وع وهــذه الــدراس إىل هــذا المــ�ش

 اسئلة عن ماهية الكلية وكيفية التقدم لها

1. مــا هــي طبيعــة برنامــج التعليــم عــن بعــد الخــاص بكليــة 
ســالمية؟ الإ العلــوم 

مــام الأكــ�ب  قــررت الرابطــة العالميــة لخريجــي الأزهــر برئاســة الإ
الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر ورئيــس مجلــس إدارة الرابطــة 
ســالمية  وع )التعليــم عــن بعــد( لدراســة العلــوم الإ تنفيــذ مــ�ش
ــر.  ــة الأزه ــع جامع ــاون م ــة بالتع ــه الرابط ــذي تنظم ــة، وال والعربي
ويســتهدف )برنامــج التعليــم عــن بعــد( تعليــم طــالب وطالبــات مــن 
ــ�ت تتــم دراســتها بالجامعــة دون  ــم المقــررات ال ــع أنحــاء العال جمي
ات تقنيــة  ز وع تجهــ�ي تكليفهــم عنــاء الحضــور لمــرص. ويتطلــب المــ�ش
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ضاقــة إىل الكــوادر الفنيــة مــن ذوي  ومعــدات وبرمجيــات متقدمــة بالإ
ــداد  ع ــة الإ ــ�ت تشــارك �ز مرحل ــة ال ــوادر الأكاديمي ــب الك ة بجان الخــ�ب
لتطويــر المقــررات، وكذلــك أثنــاء التنفيــذ والبــث والتفاعــل عــ�ب 

ــت. ن الن�ت
ي الوقــت الحــاىلي هــو 

نامــج الــذي تــم تنفيــذه والمتــاح للدراســة �ز وال�ب
ســالمية. برنامــج كليــة العلــوم الإ

وط القيد واللتحاق؟ 2. ما �ش
ــا،  ــا يعادله ــة أو  م ــة الأزهري ــهادة الثانوي ــ� الش ــول ع أول : الحص
ــا  ــر أو م ســالمية بالأزه ــد البعــوث الإ ــن معه ــة م أو الشــهادة الثانوي
ــا، و  ــا يعادله ــة أو م ــة المرصي ــة العام ــهادة الثانوي ــا، أو الش يعادله
ي امتحــان يحقــق التعــادل بينــه 

ط نجاحــه �ز ي هــذه الحالــة يشــ�ت
�ز

ــ� أن  ــة ع ــة الأزهري ــة العام ــهادة الثانوي ــ� الش ز ع ــ�ي ز الحاصل ــ�ي وب
ز مــواد هــذا المتحــان ونظامــه بقــرار مــن شــيخ الأزهــر بنــاء عــ�  تبــ�ي
ــاً  اح مجلــس الجامعــة وموافقــة المجلــس الأعــ� لالأزهــر. )وفق اقــ�ت

ــنة 1961(. ــون 103 لس ــة للقان ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 197 م للم
ثانياً: شهادة اجتياز امتحان إجادة اللغة العربية.
ة حسن السمعة. ثالثاً: أن يكون مسلًما محمود الس�ي

ــب دون  ــض الطال ــول أو رف ي قب
ــق �ز ــة الح ــة: للجامع ــة مهم ملحوظ

ــباب. ــداء الأس إب

وري الحصــول عــى شــهادة تفيــد إتقــان اللغــة  3. هــل مــن الــرصن
العربيــة، ومــا المــكان المعتمــد لذلــك؟
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نامــج إجــادة اللغــة العربيــة، والمــكان  وط التقــدم لل�ب نعــم، مــن �ش
ز بهــا  المعتمــد لذلــك هــو مركــز تعليــم اللغــة العربيــة لغــ�ي الناطقــ�ي

الكائــن بمقــر جامعــة الأزهــر بمدينــة نــرص – القاهــرة.
ــان  ــن إتق ــد م ي التأك

ــالمية �ز س ــوم الإ ــة العل ــق كلي ــاظ بح ــع الحتف م
ــا. ي تراه

ــ�ت ــة ال ــق الآلي ــة وف ــة العربي ــب للغ الطال

ي دولة أخرى بعيدة؟
4. كيف أتقدم للدراسة وأنا �ن

نــت )جميــع إجــراءات الَقبــول  ن�ت تســتطيع التقــدم مــن خــالل الإ
www. ي

و�ز الكــ�ت الموقــع  نــت عــ�  ن�ت الإ تتــم عــ�ب  والتســجيل  
)azharegypt.net

؛ حيــث يقــوم الطالــب بتعبئــة  ي
و�ز لكــ�ت المرحلــة الأوىل: التســجيل الإ

ــة  ــه صفح ــر ل ــم تظه ــن ث ، وم ي
و�ز ــ�ت لك ــاق الإ ــب اللتح ــتمارة طل اس
جديــدة ليتأكــد مــن صحــة بياناتــه.

 ، ي
و�ز ــ�ت لك ــد الإ ي ــب لل�ب ــة الطال ــن ملكي ــق م ــة: التحق ــة الثاني المرحل

ونيــة  فعنــد قيامــك بالتقديــم ســيتم إشــعارك فــوًرا برســالة إلك�ت
ــك. ز ب ــ�ي ــرور الخاص ــة الم ــتخدم وكلم ــم المس ــة باس مرفق

ــع   ــب رف ــ� الطال ــع؛ ع ــ� الموق ــق ع ــع الوثائ ــة: رف ــة الثالث المرحل
ــة. ز للدراس ــ�ي ــة المتقدم ــالل بواب ــن خ ــية م ــه الدراس وثائق

المرحلــة الرابعــة: مراجعــة الطلــب المقــدم؛ وســوف تتــم مراجعــة 
يــد  ز يوًمــا، ترســل لكــم بعدهــا عــ�ب ال�ب طلبكــم خــالل أربعــ�ي
ــال  كم ــة لإ ــة الالزم وري ــات الرصز ــة بالمتطلب ــة مفصل ي قائم

و�ز ــ�ت لك الإ
ــجيل. ــة التس عملي

المرحلــة الخامســة: متابعــة نتيجــة قبــول الطلــب. يمكنكــم خــالل 
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نــت مــن خــالل  ن�ت ة اعتمــاد الطلــب متابعــة نتيجــة طلبكــم عــ�ب الإ فــ�ت
. ز بوابــة المتقدمــ�ي

ــة السادســة: إرســال أصــول المســتندات وتســديد الرســوم.  المرحل
يــد ال�يــع الممتــاز. تُرســل المســتندات المطلوبــة عــن طريــق ال�ب

المرحلــة الســابعة: تســجيل المقــررات. تمهيــدا لنضمــام الطالــب 
ــث  ــية، حي ــواده الدراس ــجيل م ــب تس ــ� الطال ــب ع ــة، يتوج للدراس
ي 

ــ�ت ــية ال ــواده الدراس ــب لم ــجيل الطال ــب تس ــام بطل ــيقوم النظ س
ــدراىسي  ــواره ال ــة مش ــن بداي ــدراىسي الأول م ــل ال ي الفص

ــها �ز سيدرس
ــة. بالجامع

5. ما المستندات المطلوبة؟
: ي

تتمثل المستندات المطلوبة �ز
نت.  ن�ت أوًل: نموذج بيانات الطالب المطبوع من الإ

ــة العامــة )كشــف الدرجــات( ومصــدق  ــا: أصــل اســتمارة الثانوي ثانًي
عليهــا مــن ســفارة أو قنصليــة جمهوريــة مــرص العربيــة ببلــد الطالــب.

ثالًثا: صـورة جواز سفر الطالب ع� أن يكون ساري الستخدام.
رابًعــا: عــدد 4 صــورة حديثــة ملونــة مقــاس 4×6 ســم مــدون عليهــا 

مــن الخلــف بقلــم جــاف اســم الطالــب.
نامــج التعليــم عــن بعــد المطبــوع مــن  ــُد اللتحــاق ب�ب خامًســا: تََعهُّ

نــت. ن�ت الإ
ــع  ــد ال�ي ي ــة ال�ب ك ــاص ب�ش ــالية الخ رس ــم الإ ــوذج رق ــا: نم سادًس
ــدة. ــتندات المعتم ــق والمس ــول الوثائ ــا أص ه ــل ع�ب ــاز والمرس الممت
ــد  ــع بع ــن الموق ــع م ــول )يطب ــق القب ــال وثائ ــوذج إرس ــابًعا: نم س
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ــول(. ــة القب ــالن نتيج إع
ثامًنا: أصل الســند البنكي )مختوم ( بإيداع الرسوم الدراسية.

؟ 6. ما تكلفة المساق الدراىسي
: ي

نامج كالآ�ت تحصل الرسوم الدراسية من الطالب بعد قبوله بال�ب
أولً:  رسوم  التسجيل لأول مرة بالكلية 50 دولرا .

ثانًيا: رسوم القيد للفصل الدراىسي 75 دولًرا .
)مــع العلــم أن عــدد الفصــول الدراســية 8 فصــول دراســية وأن الســنة 

الدراســية فصالن دراســيان(.
ا ثالًثا: رسوم تسجيل المادة الواحدة 80 دولًرا أمريكيًّ

ــررات �ز أي  ــة مق ــو خمس ــجيل ه ــد الأد�ز للتس ــم أن الح ــع العل )م
ــتوى ( . مس

ي تقسيط التكلفة ع� مراحل؟
هل يمكن�ز

ــة الخاصــة  ــم تقســيط التكلف ــث يت ــك بحي ــح الجامعــة ذل نعــم، تتي
ــف  ــع اســتثناء المصاري ــرات متســاوية، م بالســنة الدراســية عــ� 4 م

ــد(. ــن التقســيط. )رســوم التســجيل ورســوم القي ــة م داري الإ

7. مــا هــو نظــام الدراســة، هــل هــو ســنوات دراســية أم ســاعات 
ة؟ معتمد

نامج الدراىسي هو الساعات المعتمدة. نظام الدراسة بال�ب

8. كيف أتواصل معكم للحصول عى معلومات أخرى؟
نامج من خالل: ز ع� ال�ب تستطيع التواصل مع القائم�ي
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: ي
و�ز لك�ت يد الإ ال�ب

Reg.office@azharegypt.net
 info@azharegypt.net 

/http://azharegypt.net :ويمكنك زيارة موقعنا
  Facebook وصفحتنا ع� شبكة التواصل الجتماعي

http://www.facebook.com/Azharegypt 

ي أحصل عليها معتمدة؟
9. هل الشهادة ال�ت

ــف،  ي ــر ال�ش ــة الأزه ــن جامع ــة م ــدة وموثق ــهادة معتم ــم، الش نع
ي تقدمهــا الجامعــة لطالبهــا 

نامــج ضمــن المنظومــة التعليميــة الــ�ت وال�ب
ســواء مــن خــالل التعليــم المبــا�ش أو التعليــم عــن بعــد.

ي تتيحها جامعة الأزهر؟
امج التعليمية ال�ت ن الرب 10- ما الذي يمري

ي . 1
ــ�ت ــة ال ــة العالمي ــر والمصداقي ــة الأزه ــق لجامع ــخ العري التاري

ي اشــتهرت بهــا بوصفهــا أقــدم جامعات 
ي العلــوم الــ�ت

ز بهــا �ز تتمــ�ي
العالــم.

ي تحصل عليها معتمدة من الجامعة.. 2
الشهادة ال�ت

المقــررات الدراســية معــدة مــن قبــل علمــاء لهــم قدرهــم . 3
. العــاىلي الأكاديمــي 

المحتــوى الــدراىسي معــد وفــق أحــدث الأســاليب التعليميــة . 4
مجيــة.  ال�ب والتقنيــات 

ــ�ي . 5 ي وتفاع
ــر�أ ي وم

ــو�ت ــ�ي وص ــو ن ــدم فه ــوى المق ــوع المحت تن
ة مــن قبــل متخصــ�ي التصميــم التعليمي  ز مقســم بطريقــة متمــ�ي

للتعليــم عــن بعــد.
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ي ع� مدار اليوم )24 ساعة(.. 6
توف�ي دعم ف�ز

ضه . 7 ة لمســاعدة الطالــب فيمــا قــد يع�ت ز توفــ�ي هيئــة تدريــس متمــ�ي
مــن صعوبــات أكاديمية.

ي هذا الكلية؟
كاديمي المتبع �ن 11. ما هو التقويم الأ

ــف  ــارات منتص ي اختب
ــل �ز ــة يتمث ي الكلي

ــع �ز ــي المتب ــم الأكاديم التقوي
، وهنــاك نســبة  الفصــل الــدراىسي واختبــارات نهايــة الفصــل الــدراىسي
ي تتطلبهــا العمليــة 

مــن الدرجــات تخــص الأنشــطة العمليــة الــ�ت
الدراســية، وتوفــر الكليــة تماريــن متعــددة تســاعد الطالــب عــ� 

ــها. ي يدرس
ــ�ت ــة ال ــدروس المختلف ــتذكار ال اس

ســالمية،  12. حصلــت عــى مؤهــل عــال ليــس لــه عالقــة بالعلوم الإ
نامج؟ فهــل يحــق ىلي التقــدم إىل هــذا الرب

ــم،  وط التقدي ــتو�ز �ش ــن اس ــة لم ــهاداتها التخصصي ــة ش ــح الكلي تمن
كالحصــول عــ� الثانويــة الأزهريــة أو مــا يعادلهــا، ومــن لــم يتحصــل 
عــ� ذلــك يســتطيع الدراســة مــع منحــه شــهادة حضــور، وهــي 
تختلــف عــن الشــهادة الأكاديميــة، حيــث تتضمــن أن الــدارس حــرصز 
المقــررات  ودرس  الفالنيــة  الكليــة  ي 

�ز ي 
الفــال�ز التعليمــي  نامــج  ال�ب

ــية. ــج الدراس نام ــررات ال�ب ــن مق ــار  م ــا يخت ــب م ــة، حس الفالني

ي تؤدى بها الختبارات النهائية؟
13. ما الطريقة ال�ت

ي مركــز القاهــرة بجامعــة 
يمكنــك أن تــؤدي الختبــارات النهائيــة �ز

ي النطاقــات الجغرافية 
ي المراكــز المعتمــدة مــن الجامعة �ز

الأزهــر، أو �ز
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نــت مــن خــالل  ن�ت المختلفــة حــول العالــم، ويكــون الختبــار عــ�ب الإ
ي بلــدك أو مــا يجاورهــا.

المراكــز المعتمــدة �ز

؟ ي بعدها أحصل عى المؤهل الدراىسي
ـمنية ال�ت 14. ما المدة ال

المــدة الزمنيــة المقــررة للحصــول عــ� المؤهــل الــدراىسي هــي 4 
ي حالــة قــدم الطالــب اعتــذاًرا مقبــوًل يتيــح لــه 

ســنوات، وقــد تمتــد �ز
ــة. ــح الكلي ــل بعــض المقــررت وفــق لوائ تأجي

وري؟ ة رصن ات المبا�ش 15. هل حضور المحارصن
ــم  ــاب، مال ــ� الغي ــب ع ــب الطال وري، ويحاس ــور رصز ــم، الحض نع

. ــه المحــارصز ــاك عــذر يقبل يكــن هن

16. هل أستطيع تأجيل بعض المقررات لظروف ما؟
نعــم تســتطيع ذلــك، مــع توضيــح العــذر، والوقــت الــذي ستســتأنف 

فيــه الدراســة.

اكمي؟ 17. هل يؤثر التأجيل عى معدل الدرجات الرت
ــر  ــح - ل يؤث ــه اللوائ ــا تنظم ــررات – حســب م ــل بعــض المق ل، تأجي

اكمــي. عــ� المعــدل ال�ت
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ملحق1
جتربللة برنامللج التعليللم عللن بعللد لكليللة العلللوم اإلسللالمية 

والعربيللة - جامعللة األزهللر
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مــام الأكــ�ب  قــررت الرابطــة العالميــة لخريجــي الأزهــر برئاســة الإ
الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر ورئيــس مجلــس 
ــوم  ــم عــن بعــد( لدراســة العل وع )التعلي ــذ مــ�ش إدارة الرابطــة تنفي
اف الأســتاذ الدكتــور عبدالدايــم  ســالمية والعربيــة للوافديــن بــإ�ش الإ
نصــ�ي مستشــار شــيخ الأزهــر، والــذي تنظمــه الرابطــة بالتعــاون مــع 
جامعــة الأزهــر. ويســتهدف )برنامــج التعليــم عــن بعــد( تعليــم 
ــم  ــ�ت تت ــررات ال ــم المق ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــات م ــالب وطالب ط
ــب  ــرص. ويتطل ــور لم ــاء الحض ــم عن ــة دون تكليفه ــتها بالجامع دراس
ــة  ضاق ــة بالإ ــات متقدم ــدات وبرمجي ــة ومع ات تقني ز ــ�ي وع تجه ــ�ش الم
ة بجانــب الكــوادر الأكاديميــة الــ�ت  إىل الكــوادر الفنيــة مــن ذوي الخــ�ب
عــداد لتطويــر المقــررات، وكذلــك أثنــاء التنفيــذ  تشــارك �ز مرحلــة الإ

ــت. ن ــ�ب الن�ت ــل ع ــث والتفاع والب
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ي التعليــم والتعلم(المكونــات الفنيــة لمنظومــة 
وط عمليــ�ت �ش

اضيــة ): الكليــة الفرت

• ز وقوالــب بنــاء 	 نظــام إدارة المحتــوى CMS )نظــم التكنــ�ي
المحتــوى(. 

• ــوى 	 ــتعرض المحت ــام مس ــوى CDN )نظ ــل المحت ــام توصي نظ
ــه(.  ز أجزائ ــ�ي بحــار ب والإ

• ونية(. 	 لك�ت أنظمة التقدير والتقويم )أنظمة الختبارات الإ
• الفصــول 	 )نظــام  التعليميــة  والتفاعــالت  التصــال  أنظمــة 
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ونيــة(.  لك�ت الإ الســبورة  اضيــة،  الف�ت
• أنظمة التوجيه وإدارة التعلم )نظام الحرم الجامعي(. 	
• ــة، 	 وني لك�ت ــات الإ ــز والرجــع )المناقشــات والواجب نظــام التعزي

شــبكات التواصــل(. 
• 	.) خدمات الدعم والمساعدة )أنظمة الدعم المبا�ش
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تصميم المقرر الواحد ومكوناته التعليمية:

ــا حديًثــا فضــاًل عــن  تــم تصميــم المقــررات التعليميــة تصميًمــا تعليميًّ
ــدة  ــ� فائ ــق أق ــي لتحقي ــكل علم ــددة بش ــائط المتع ــف الوس توظي
ــع عــرض  ــك بتنوي ــب وذل ــم، وللتيســ�ي عــ� الطال ــة التعل ــن عملي م

ــو. ــا وفيدي المعلومــات نًصــا وصوتً
 -: وكل مقرر تعليمي يحتوي ع� ما ي�ي

الأهداف التعليمية أهداف معرفية - مهارية - وجدانية. . 1
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عنارص الدرس. . 2
وحات الخاصة بكل عنرص من الدرس. . 3 ال�ش

4 . - انتبــه   - أن  لحــظ  وتشــمل:-  درس،  لــكل  القتباســات 
والمصطلحــات. المفاهيــم 
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ملخص لكل درس. . 5



8484

المخرجات التعليمية. . 6

التسجيالت الصوتية لكل درس. . 7
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التفريغ الن�ي للتسجيالت الصوتية لكل درس. . 8
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التدريبــات:- وتتنــوع لتشــمل:- ) الختيــار مــن متعــدد - أســئلة . 9
ــة  ــة التغذي ــة( مــع إمكاني الصــواب والخطــأ - الأســئلة المقالي
ي 

ــواب �ز ــة الص ــ� الإجاب ــب ع ــرف الطال ــث يتع ــة حي الراجع
حالــة الخطــأ. 
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ي يطرحهــا المقــرر . 10
تســجيالت مرئيــة تلخــص أهــم الأفــكار الــ�ت

التعليمــي. 
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ملحق 2
مواقع التعليم عن بعد
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azharegypt.edu.eg/landing/elearning/index-en.html
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azharegypt.edu.eg/landing/elearning
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academy.alazhar.eg
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azharegypt.edu.eg
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ملحق 3
مطبوعات اللغة العربية
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مطوية التعليم عن بعد  
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األسللئلة الشللائعة عللن 
التعليللم عللن بعللد
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اسئلة عن ماهية الكلية 
وكيفية التقدم لها

1. ما هي طبيعة برنامج التعليم عن بعد الخاص بكلية العلوم 
سالمية؟ الإ

الأك�ب  مام  الإ برئاسة  الأزهر  لخريجي  العالمية  الرابطة  قررت 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس إدارة الرابطة 
سالمية  الإ العلوم  لدراسة  بعد(  عن  )التعليم  وع  م�ش تنفيذ 
الأزهر.  جامعة  مع  بالتعاون  الرابطة  تنظمه  والذي  والعربية، 
تعليم طالب وطالبات  بعد(  عن  التعليم  )برنامج  ويستهدف 
من جميع أنحاء العالم المقررات ال�ت تتم دراستها بالجامعة 
ات  ز وع تجه�ي دون تكليفهم عناء الحضور لمرص. ويتطلب الم�ش
ضاقة إىل الكوادر الفنية  تقنية ومعدات وبرمجيات متقدمة بالإ
ة بجانب الكوادر الأكاديمية ال�ت تشارك �ز مرحلة  من ذوي الخ�ب
عداد لتطوير المقررات، وكذلك أثناء التنفيذ والبث والتفاعل  الإ

نت. ع�ب الن�ت
ي الوقت الحاىلي هو 

نامج الذي تم تنفيذه والمتاح للدراسة �ز وال�ب
سالمية. برنامج كلية العلوم الإ



106106

وط القيد واللتحاق؟ 2. ما �ش

أول : الحصول ع� الشهادة الثانوية الأزهرية أو  ما يعادلها، 
سالمية بالأزهر أو ما  أو الشهادة الثانوية من معهد البعوث الإ
يعادلها، أو الشهادة الثانوية العامة المرصية أو ما يعادلها، و 
بينه  التعادل  يحقق  امتحان  ي 

�ز نجاحه  ط  يش�ت الحالة  ي هذه 
�ز

ز ع� الشهادة الثانوية العامة الأزهرية ع� أن  ز الحاصل�ي وب�ي
ز مواد هذا المتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء ع�  تب�ي
اح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأع� لالأزهر. )وفقاً  اق�ت

للمادة 197 من الالئحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961(.
ثانياً: شهادة اجتياز امتحان إجادة اللغة العربية.

ة حسن السمعة. ثالثاً: أن يكون مسلًما محمود الس�ي
ي قبول أو رفض الطالب دون 

ملحوظة مهمة: للجامعة الحق �ز
إبداء الأسباب.

اللغة  إتقان  تفيد  الحصول ع� شهادة  وري  الرصز من  3. هل 
العربية، وما المكان المعتمد لذلك؟

نامج إجادة اللغة العربية، والمكان  وط التقدم لل�ب نعم، من �ش
ز بها  المعتمد لذلك هو مركز تعليم اللغة العربية لغ�ي الناطق�ي

الكائن بمقر جامعة الأزهر بمدينة نرص – القاهرة.
إتقان  التأكد من  ي 

�ز سالمية  الإ العلوم  كلية  مع الحتفاظ بحق 
ي تراها.

الطالب للغة العربية وفق الآلية ال�ت
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ي دولة أخرى بعيدة؟
4. كيف أتقدم للدراسة وأنا �ز

الَقبول  إجراءات  )جميع  نت  ن�ت الإ خالل  من  التقدم  تستطيع 
www. ي 

و�ز الك�ت الموقع  ع�  نت  ن�ت الإ ع�ب  تتم  والتسجيل  
)azharegypt.net

الطالب  يقوم  حيث  ؛  ي
و�ز لك�ت الإ التسجيل  الأوىل:  المرحلة 

له  تظهر  ثم  ومن   ، ي
و�ز لك�ت الإ اللتحاق  طلب  استمارة  بتعبئة 

صفحة جديدة ليتأكد من صحة بياناته.
 ، ي

و�ز لك�ت الإ يد  لل�ب الطالب  ملكية  التحقق من  الثانية:  المرحلة 
ونية  إلك�ت برسالة  فوًرا  إشعارك  سيتم  بالتقديم  قيامك  فعند 

ز بك. مرفقة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاص�ي
رفع   الطالب  ع�  الموقع؛  ع�  الوثائق  رفع  الثالثة:  المرحلة 

ز للدراسة. وثائقه الدراسية من خالل بوابة المتقدم�ي
المرحلة الرابعة: مراجعة الطلب المقدم؛ وسوف تتم مراجعة 
يد  ال�ب ع�ب  بعدها  لكم  ترسل  يوًما،  ز  أربع�ي خالل  طلبكم 
كمال  ورية الالزمة لإ ي قائمة مفصلة بالمتطلبات الرصز

و�ز لك�ت الإ
عملية التسجيل.

المرحلة الخامسة: متابعة نتيجة قبول الطلب. يمكنكم خالل 
نت من خالل  ن�ت ة اعتماد الطلب متابعة نتيجة طلبكم ع�ب الإ ف�ت

. ز بوابة المتقدم�ي
المرحلة السادسة: إرسال أصول المستندات وتسديد الرسوم. 

يد ال�يع الممتاز. تُرسل المستندات المطلوبة عن طريق ال�ب
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المرحلة السابعة: تسجيل المقررات. تمهيدا لنضمام الطالب 
للدراسة، يتوجب ع� الطالب تسجيل مواده الدراسية، حيث 
ي 

ال�ت الدراسية  لمواده  الطالب  تسجيل  بطلب  النظام  سيقوم 
ي الفصل الدراىسي الأول من بداية مشواره الدراىسي 

سيدرسها �ز
بالجامعة.

5. ما المستندات المطلوبة؟

: ي
تتمثل المستندات المطلوبة �ز

نت.  ن�ت أول: نموذج بيانات الطالب المطبوع من الإ
ثانيا: أصل استمارة الثانوية العامة )كشف الدرجات( ومصدق 
عليها من سفارة أو قنصلية جمهورية مرص العربية ببلد الطالب.
ثالثا: صـورة جواز سفر الطالب ع� أن يكون ساري الستخدام.
رابعا: عدد 4 صورة حديثة ملونة مقاس 4×6 سم مدون عليها 

من الخلف بقلم جاف اسم الطالب.
نامج التعليم عن بعد المطبوع من  ُد اللتحاق ب�ب خامسا: تََعهُّ

نت. ن�ت الإ
ال�يع  يد  ال�ب كة  ب�ش الخاص  رسالية  الإ رقم  نموذج  سادسا: 
ها أصول الوثائق والمستندات المعتمدة. الممتاز والمرسل ع�ب

بعد  الموقع  من  )يطبع  القبول  وثائق  إرسال  نموذج  سابعا: 
إعالن نتيجة القبول(.

ثامنا: أصل السند البنكي )مختوم ( بإيداع الرسوم الدراسية.
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؟ 6. ما تكلفة المساق الدراىسي

نامج  بال�ب قبوله  بعد  الطالب  من  الدراسية  الرسوم  تحصل 
: ي

كالآ�ت
أولً:  رسوم  التسجيل لأول مرة بالكلية 50 دولرا .

ثانًيا: رسوم القيد للفصل الدراىسي 75 دولًرا .
وأن  دراسية  8 فصول  الدراسية  الفصول  عدد  أن  العلم  )مع 

السنة الدراسية فصالن دراسيان(.

ثالثاً: رسوم تسجيل المادة الواحدة 80 دولر أمريكي
)مع العلم أن الحد الأد�ز للتسجيل هو خمسة مقررات �ز أي 

مستوى ( .
ي تقسيط التكلفة ع� مراحل؟

هل يمكن�ز
نعم، تتيح الجامعة ذلك بحيث يتم تقسيط التكلفة الخاصة 
بالسنة الدراسية ع� 4 مرات متساوية، مع استثناء المصاريف 

دارية من التقسيط. )رسوم التسجيل ورسوم القيد(. الإ

7. ما هو نظام الدراسة، هل هو سنوات دراسية أم ساعات 
معتمدة؟

نامج الدراىسي هو الساعات المعتمدة. نظام الدراسة بال�ب

8. كيف أتواصل معكم للحصول ع� معلومات أخرى؟

نامج من خالل: ز ع� ال�ب تستطيع التواصل مع القائم�ي
 info@azharegypt.net : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
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/http://azharegypt.net :ويمكنك زيارة موقعنا
  Facebook وصفحتنا ع� شبكة التواصل الجتماعي

http://www.facebook.com/Azharegypt 

ي أحصل عليها معتمدة؟
9. هل الشهادة ال�ت

يف،  ال�ش الأزهر  جامعة  من  وموثقة  معتمدة  الشهادة  نعم، 
الجامعة  تقدمها  ي 

ال�ت التعليمية  المنظومة  ضمن  نامج  وال�ب
لطالبها سواء من خالل التعليم المبا�ش أو التعليم عن بعد.
ي تتيحها جامعة الأزهر؟

امج التعليمية ال�ت ز ال�ب 10. ما الذي يم�ي

ي 
ال�ت العالمية  والمصداقية  الأزهر  لجامعة  العريق  التاريخ   -1

ي اشتهرت بها بوصفها أقدم جامعات 
ي العلوم ال�ت

ز بها �ز تتم�ي
العالم.

ي تحصل عليها معتمدة من الجامعة.
2- الشهادة ال�ت

قدرهم  لهم  علماء  قبل  من  معدة  الدراسية  المقررات   -3
. الأكاديمي العاىلي

التعليمية  الأساليب  أحدث  وفق  معد  الدراىسي  المحتوى   -4
مجية.  والتقنيات ال�ب

وتفاع�ي  ي 
ومر�أ ي 

وصو�ت ن�ي  فهو  المقدم  المحتوى  تنوع   -5
ة من قبل متخص�ي التصميم التعليمي  ز مقسم بطريقة متم�ي

للتعليم عن بعد.
ي ع� مدار اليوم )24 ساعة(.

6- توف�ي دعم ف�ز
قد  فيما  الطالب  لمساعدة  ة  ز متم�ي تدريس  هيئة  توف�ي   -7

ضه من صعوبات أكاديمية. يع�ت
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ي هذا الكلية؟
11. ما هو التقويم الأكاديمي المتبع �ز

ي اختبارات منتصف 
ي الكلية يتمثل �ز

التقويم الأكاديمي المتبع �ز
، وهناك نسبة  الفصل الدراىسي واختبارات نهاية الفصل الدراىسي
العملية  تتطلبها  ي 

ال�ت العملية  الأنشطة  تخص  الدرجات  من 
ع�  الطالب  تساعد  متعددة  تمارين  الكلية  وتوفر  الدراسية، 

ي يدرسها.
استذكار الدروس المختلفة ال�ت

سالمية،  12. حصلت ع� مؤهل عال ليس له عالقة بالعلوم الإ
نامج؟ فهل يحق ىلي التقدم إىل هذا ال�ب

وط التقديم،  تمنح الكلية شهاداتها التخصصية لمن استو�ز �ش
كالحصول ع� الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها، ومن لم يتحصل 
وهي  حضور،  شهادة  منحه  مع  الدراسة  يستطيع  ذلك  ع� 
تختلف عن الشهادة الأكاديمية، حيث تتضمن أن الدارس حرصز 
المقررات  ودرس  الفالنية  الكلية  ي 

�ز ي 
الفال�ز التعليمي  نامج  ال�ب

نامج الدراسية. الفالنية، حسب ما يختار  من مقررات ال�ب
ي تؤدى بها الختبارات النهائية؟

13. ما الطريقة ال�ت

بجامعة  القاهرة  مركز  ي 
�ز النهائية  الختبارات  تؤدي  أن  يمكنك 

النطاقات  ي 
�ز الجامعة  من  المعتمدة  المراكز  ي 

�ز أو  الأزهر، 
نت  ن�ت الجغرافية المختلفة حول العالم، ويكون الختبار ع�ب الإ

ي بلدك أو ما يجاورها.
من خالل المراكز المعتمدة �ز
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؟ ي بعدها أحصل ع� المؤهل الدراىسي
14. ما المدة الزمنية ال�ت

 4 هي  الدراىسي  المؤهل  ع�  للحصول  المقررة  الزمنية  المدة 
ي حالة قدم الطالب اعتذارا مقبول يتيح له 

سنوات، وقد تمتد �ز
تأجيل بعض المقررت وفق لوائح الكلية.

وري؟ ة رصز ات المبا�ش 15. هل حضور المحارصز

وري، ويحاسب الطالب ع� الغياب، مالم  نعم، الحضور رصز
. يكن هناك عذر يقبله المحارصز

16. هل أستطيع تأجيل بعض المقررات لظروف ما؟

نعم تستطيع ذلك، مع توضيح العذر، والوقت الذي ستستأنف 
فيه الدراسة.

اكمي؟ 17. هل يؤثر التأجيل ع� معدل الدرجات ال�ت

ل، تأجيل بعض المقررات – حسب ما تنظمه اللوائح - ل يؤثر 
اكمي. ع� المعدل ال�ت
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ملحق 4
مطبوعات اللغة االجنليزية
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مطوية التعليم عن بعد  
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 E-Learning Program FAQ

1. What is the nature of the e-learning program of 
the faculty of Islamic Studies?
The World Association for al-Azhar Graduates (WAAG), 
under the auspices of Prof. Ahmad Al-Tayyeb, the Grand 
Imam of al-Azhar, and the President of WAAG, decided 
to carry on the e-learning project, to teach Islamic and 
Arabic sciences. This program comes in cooperation with 
al-Azhar University. The program aims to teach students 
from all over the world the curricula of al-Azhar University, 
without coming in person to Egypt. The program requires 
technical equipment, supplies and advanced software, in 
addition to qualified, academic staff, to participate in the 
preparation stage and developing the curricula. The staff 
and equipment will also be needed for implementation, 
broadcast and interaction via the internet. Meanwhile, 
program being implemented now is the program of the 
Faculty of Islamic Sciences.

2. Terms of Registration:
First: Azhari secondary certificate, or its equivalent- Azhari 
missionary secondary certificate or its equivalent- the 
Egyptian general secondary certificate or its equivalent. 
In this case, the student must pass an equivalence exam 
to the Azhari secondary certificate. The student should 
be notified with the subjects of this exam. The exam shall 
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4. How can I apply to the e-learning program, 
while I am living in a far away country?
A student can apply in the e-learning program via the 
internet (All admission procedures and registration will 
take place online, www.azharegypt.net).
First Stage: online registration.
The student fills in an online application form, and a new 
page will appear o check the validity of his data.
Second Stage: verifying the student’s ownership of the 
e-mail address.
As soon as the student applies, he/she will be notified 
with an immediate message, including his/her username 
and password.
Third Stage: the student should upload his educational 
documents and certificates via the “Applying Students 
Gateway”.
Fourth Stage: reviewing the applications
Your application forms will be reviewed in forty days, 
after which you will be notified with a message on your 
e-mail address including a detailed list with the necessary 
requirements for completing the registration process.
Fifth Stage: following up the admission results.
Students can follow up the admission results online, 
during the period of approving the application, via 
“Applying Students Gateway”.
Sixth Stage: submitting the applicants personal 
documents and payment.
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be held by a decision from the Grand Imam of al-Azhar, 
according to a suggestion by the University Board and the 
approval of the Supreme Council of al-Azhar. (According 
to the article no. 197, of the executive regulations, law 
103, year 1961).
Second: Hold a certificate in Arabic language.
Third: To be a Muslim with good conduct and manners.
N.B.: The University has the right to accept or refuse the 
applicant without giving any reasons.

3. Is it necessary to acquire a certificate in the 
Arabic language? And what is the certified place 
to acquire such a certificate?
One of the terms of registration is to speak Arabic fluently. 
Non-Arabic speaking student could acquire a certificate in 
the Arabic language from the Center of Teaching Arabic 
Language for Non-Arabic Speakers, al-Azhar University, 
Nasr City, Cairo. The Faculty of Islamic Sciences has the 
full rights in examining the students’ fluency in the Arabic 
language according to the faculty’s evaluation.
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6. The program fees:
a) Registration fees for the first time in the faculty: 50 $.
b) Tuition fees per level: 75$.
c) Registration fees per subject: 80$.
 N.B.: The minimum registration is five subjects per level.
Can a student pay the program fees in stages?
The installment system is available in al-Azhar University. 
The program fees could be paid in four stages, each year, 
excluding administrative fees (registration fees).

7. What is the system of study? Academic years or 
credited hours?
The system of study is by credit hours.

8. Means of contact:
E-mail address:  info@azharegypt.net
Website:   http://azharegypt.net/
Facebook:  http://www.facebook.com/Azharegypt

9. Is the certificate obtained approved?
Yes, the certificate is approved by al-Azhar University. 
This program is part of the educational system offered by 
the university to its students whether through traditional 
classroom learning or e-learning.
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The required documents will be sent via express mail.
Seventh Stage:  program of study.
In preparation to beginning the academic year, the 
student must register the subjects he/she is going to 
study in the first term.

5. Required documents:
A. The student’s application form printed from the 
website.
B. The original copy of the statement of the General 
Secondary degree authorized and sealed from the 
Ministry of Education of its country of origin.
C. Copy of a valid passport.
D. Four recent color photos of the applicant, of 4×6 cm, 
showing on its back the name of the students written with 
ballpoint pen.
E. A printed form the website showing the student has 
registered for the e-learning program.
F. Form of consignment of the express mail.
G. The form of submitting the admission documents 
(printed from the university’s website after announcing 
the admission results).
H. The original copy of the security bank grantee of the 
deposited fees (sealed).
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12. Can I register for this program while I hold a 
BA not in the field of Islamic Sciences?
This program is offered to those who have a secondary 
Azhari grade or its equivalence. However, those who do 
not have this grade will obtain an Attendance Certificate 
which differs from the Academic Certificate as it will state 
that a student has attended a certain program in a certain 
faculty where he chose to study particular subjects.
13. How is the final-year exam carried out?  
Students are examined on-line at the Cairo Center at al-
Azhar University or at other certified centers in different 
places worldwide. 

14. What is the duration of the program?
Certificates are given after studying for four years. This 
duration could be longer if a student postpones a number 
of subjects in accordance with the regulations of the 
Faculty and after submitting an acceptable excuse.

15. Is attendance obligatory?
Yes, attendance is an obligation unless there is an 
accepted excuse.
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10.What distinguishes the educational programs 
offered by al-Azhar from other programs?
The e-learning educational programs offered by al-Azhar 
are distinguished from others as follows:
1. The long-standing history of al-Azhar University as one 
of the oldest universities worldwide and its credibility in 
teaching Islamic Sciences.
2. The certificate obtained is approved by the University.
3. Curriculums are prepared by prominent academic 
professors.
4. Content of the curriculums is prepared in accordance 
with the latest educational methods and software 
techniques.
5. The content is in varied forms: text, audio, video and 
interactive. It is well-divided by specialists in e-learning 
educational design.
6. The technical support is available for 24 hours.
7. A qualified staff is ready to help students with the 
academic difficulties facing them.

11. What are the forms of assessment?
Students are assessed through the mid-year and the final-
year exams. They are also assessed through practical 
activities. The Faculty offers different exercises to help 
students with their studied subjects.
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16. Can I postpone a number of subjects for 
particular reasons?
Yes, but you have to determine the reasons and the time 
you intend to resume study.

17. Does postponing subjects affect the cumulative 
GPA?
No, postponing subjects, in accordance with the Faculty 
regulations, does not affect the cumulative GPA.
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مطوية التعليم عن بعد
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