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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

شدددالرالساندددمالرالرأالحسددد ربرالرالمددد،لسالرالر الرددد عر الدددد  ر مددد ر
رالاألمالنا ن،ردمحمرالشبيرالمابير

لدوراليابدالراليد،ىاولر بدح،ب ورآ  م ررالخاارملربمغر لرالرالم،لسال
ر ملرتبميمربإحد،نرإل ريو رال يلررالالااش يلراألخي،ا

ر بم 

ددف،نددورلسددلر  ر دد  رراليدد،لأرأنررل رس  حوليدد رالمدد ارال ،نددأر المذددا نرمددلررا  رر 
فد رلمبشد،ارب،لاد،ىاعررند مي ر المابيد كميد رال ااند،اراإالزىااءرالر،ااعر لر

ددثددولر  ر رالرنا مددورلمبدد،حوالر السي سددالرب،ل ااندد،اراإندد مي ر المابيدد الراب رذ 
 رمس،ري ممد رب،ل ااند،ارا  رالرالج ي رالج رإالرتشذارأ لس،رك،نراألرىذهرالحولي ر

 مدددلررالبحددد،مرأمازىددد،ان ادددمرمسددد،ري اددد  رليددد،رمدددلراألر؛اإنددد مي ر المابيددد 
رالسوضو ،ارأبازى،رح  رتح،فظر م رمك،ن ي،.

ادمرظ ر د رح رردركميد رال ااند،اراالند مي ر المابيد درذارك،ندمرىدذهراليميد رإ ر
ند مي ر المابيد رم،ري مم رب،ل ااند،اراإركبااعرف راخ ر،بي،رب ش، لبشمس ر

خدداترت سودد رفدد ربددموعرالممسدد،ءرأ  ميدد رفادد رحظاددمربشمسدد ر الا،نونيدد ر اإ
رالسحكسالر.

يد،ر مد رل افدأرأبح،ث رالرفم حرليدذهرالحوليد رب،بد، ر زاارهللارتم،ل رفز  ررم ر   ر
سيدد،لمالرفدد رالدد  لر؛رخ مدد رلددد،لارالبدد،حوالر الالسرددا  ر)بشددارالسمافدد ر

رن مي ر.المابي ر اإ

   رحدوترىدذارالمد ارموضدو ،ارم مد اعرفد رمخ مدصرال خررد،اررفد ر
 )ال مدااددرالذاوم ر)أبولرالماوردر المادورالساد،انالر المادور ر أبدولرالد يل
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ددرر)أبدولرالمغد ردر المغوود،ار رالر المغد رالمابيد در الد  وعر الح يثردر المااد ع
ررر. الب غ  رالر ال ،اوخر

رالر وخ  مرب خرصرال ،اوخب خرصرالذاوم  م  حرالم ار

 ختصص الشريعة أوال:

اخدد  لراألبددولاالرفدديرااللدد راألمددارالسيمدد ر مدد رالمددوار أثدداهرفدد رر:
آااءراألبولاالرفيرا ا  رالرح،بيربحك، د رالادولر الممد رالر رالما عرالمايي 

ر أثاى،رفيراإحك، 

الر السدد، ،عرفديرران ب الرالوقد ربدالرالذداوم ر  د،نونرالوقد راليدوو  
السدددذاىبراألابمددد  رالر أثددداررالذددداوم راإن مي )ااانددد رفاييددد رما،انددد ربدددال

يددد،ارمخرردد،اراالندد وس،ار ال سووددد ر مدد رالو دد،ءرالزكدددوترفدديرضددوءرالس 
رال  ليرلم ا،اوارالس،لي .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الساابحددد رمذدددا  ا ي،ر، وأحكددد، رالييددد،اعربدددالرال وقيددد ر ال يددد،      
ر.الماوراالن م رفي ضوابيي،رر

 ختصص أصول الدين ثانيا:

الرالااافدددياليددد  رالشمدددديرح يا دددور أحك،مدددور شددد راإمددد، رشدددي،لرالددد يلر
رالر الدد الل رالااآنيدد ر مدد رتشزوددورهللارتمدد،ل ر ددلرالجدسي )اااندد ر ا  دد ر و
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مب أرالوش،لي رواالل رمميو رالسخ،لم ر م راإ س،نرب،لان رف رالااانرالياومالر
ر.فيرالمياراإن مي

رالوفد،ءرنرداراليدواوش ر مشيجدورفد رك ،بدورالس تمدصأبورربحثربمشوانر:
ر. السخ مصرف رالرحيحال

رأال رالبمثرف رالااآنرالياومر"ااان رتمدااو رتحمامي ر"ربحثربمشوانر:

رالم  د،اراإندد،ني ربدالرالسددمسالر غادارالسددمسالرفديربحثربمشوانر:
ر م رال  وعراإن مي ضوءرالي ،لر الدش ر اثارذلار

 ثالثا: ختصص اللغة العربية:

آ ،ارحبرهللارتم،ل رلمسحددشالر"اااند رتحماميد رفد ررفين رالخي،لرالااا ر
ال دد اارالدد الليرالسجدد،زترلمسذدد ا رالممظدديرفدد ر ررالرضددوءر مددمرالمغدد رالشمدددي

رفديالدي،قر أثاهر ررالك برغاوبرالااانرالياوم)ااان رتيبي ي رلغوو رمخ ،اعر 
ر.آ ،اراخصراليي،اعرفيتوجيورال الل ر

رفدديظدد،ىاعرال ممادد رالر رال حمادد رالمغددو ر شدد ر مسدد،ءرالمابيدد رفدديالابددولرر
م،ر س شأر يمور م رمد،ر بمدورالر ر ىدرأنسوذج،936ابلرالخب،ز)رالمابيالشحور

ر."ااان رتيبي ي رفيرالااآنرالياوم"



 

 

 العددافتتاحية 

 و

رااان رب غي رألح،ايثرنبوو رمخ ،اعربحثربمشوانر:

 التاريخ: ختصص رابعا:

ذكارم،ربب،طلرحمبر ظ،ىاى،رملرالس اا ر"الادمراأل ل"رربحثربمشوانر:
ر.ملرخ لررك ،لرنزى رالشواظا

نددددالرالسدددول ر دددزر جددد رأنر حمدددظركميددد رال اانددد،اراإنددد مي ر خ   ،مددد،ر
رباددد،عررال ر مردددارال وحمدددظرج،ممددد راألزىدددار المابيددد ربشددد،ارالاددد،ىاعرال  نددد،لا 

ر.اإن  

ر بم رالميمر نممر ب،ا ر م رنا ن،ردمحمر  م را لور بحبو

 األستاذة الدكتورة
 الكلية عميد


