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ة
ّ

 | الثقافي
ّ

معاهد اإلمام المهدي

مرحلة اإلجازة

دليل برامج
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ة  تعليميَّ ــة  ثــقــافــيَّ مــعــاهــد  هـــي 

ـــة، تــعــتــمــد بــرامــج  ـــة عـــامَّ إســـامـــيَّ

األصيلة،  ة  اإلساميَّ الثقافة  في 

علماء  كــبــار  منبع  مــن  المستقاة 

ــل،  ــ ــي ــــمــــحــــمــــديِّ األصــ اإلســـــــــام ال

الـــمـــتـــمـــاهـــي مـــــع الـــمـــنـــظـــومـــة 

ــة لــإمــام  ــة والــمــســلــكــيَّ الــمــعــرفــيَّ

ــة  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ  ،{ الــــخــــمــــيــــنــــيِّ 

ــم 
َ
ــبــنــاء الــمــعــرفــيِّ الــُمــحــك إلـــى ال

ــز لــلــمــؤمــن  ــلـــوكـــيِّ الــمــتــمــيِّ والـــسـ

د  الممهِّ البصير،  الثابت،  المجاهد، 

المهديِّ |؛ وذلــك من  لــإمــام 

والتفاعل  ب  والتدرُّ الدراسة  خال 

الــعــلــمــيِّ والـــتـــربـــويِّ واألخـــاقـــيِّ 

والروحيِّ مع البرامج المعتَمدة.

التعريف العاّم
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أنتم تتخّرجون من هذه الدورات 

-ســبــحــانــه   
ّ

الل ــــى  إلـ كــــدعــــاٍة 

وتعالى-.

إّننا نعتقد في مسيرتنا اإللهّية 

أّن هــذه  الـــجـــهـــادّيـــة  وحــركــتــنــا 

الــــدورات وهـــذا الجهد واجــٌب 

إلهّي.

الشهيد السعيد سماحة
السّيد عّباس الموسوّي} في تخريج إحدى دورات

 معهد اإلمام المهدّي |

سماحة السّيد 
 حسن نصر اهلل )حفظه اهلل( في تخريج إحدى دورات

 معهد اإلمام المهدّي |
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األهداف العاّمة

 البناء اإليمانّي والعقائدّي الموضوعّي الثابت.1.

تعميق العالقة بالقرآن الكريم.2.

تعميق االرتباط الوالئّي بالرسول األكرم P وأهل بيتهR، وال سّيما صاحب العصر والزمان  |.3.

ل بنهج اإلمام الخمينّي } وفكر اإلمام الخامنئّي {، واالنتماء إليه.4.
ِّ
 الوالية، المتمث

ّ
التعريف بخط

تطوير الوعي والبصيرة.5.

ة.6. ة والجهاديَّ ة الرساليَّ غرس الروحيَّ

تأكيد االلتزام بالتكليف الشرعّي الوالئّي.7.

ة، وتعزيز االلتزام بها.8. التعريف باألحكام الشرعيَّ

التربية المعنوّية الدائمة، من خالل تزكية النفس.9.

ي بمحاسن األخالق وفضائلها.10.
ّ
التحل

تعميق اإليمان بالمدد الغيبّي، وال سّيما في مسيرة المقاومة.11.

.12
  التربية على االلتزام بالشعائر العبادّية، وال سّيما الترّدد إلى المساجد، والمشاركة في الجماعات    

   واألدعية المأثورة، وإحياء المناسبات الدينّية.

تعزيز ثقافة العالقات االجتماعّية، وال سّيما األسرّية.13.

 بناء الشخصّية االجتماعّية المتفاعلة مع قضايا المجتمع، والقادرة على التأثير اإليجابّي فيه.14.
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1. االعتقاد العملّي باإلسالم وااللتزام به.

ي بالمستوى األخالقّي والسلوكّي الحسن.
ّ
2. التحل

3. االلتزام بالقوانين واألنظمة الخاّصة بالمعاهد.

د من ِقَبل  حدَّ
ُ
ة الالزمة، التي ت الت العلميَّ 4. امتالك المؤهِّ

ة. اللجنة العلميَّ

ة في معاهد اإلمام المهدّي | من ثالث مراحل  ل المراحل الدراسيَّ
ّ
تتشك

دراسّية: مرحلة عاّمة، مرحلة اإلجازة، مرحلة التخّصص.

عدَّ هذا البرنامج لها هي عبارة عن سّتة مستويات 
ُ
ومرحلة اإلجازة التي أ

 عن المستوى السابق في 
ّ

 مستًوى برنامج دراسّي مستقل
ّ

ة؛ لكل تعليميَّ

 
ّ

ف كل
ّ
غالًبا. ويتأل العلوم  ة، ومتكامل معه على مستوى  الدراسيَّ المواّد 

ة،  تدريبيَّ وورش  ة،  تعليميَّ ة  دراسيَّ مئتين وخمسين حّصة  مستوى من 

هة. زة أو موجَّ
َّ
ومطالعة مرك

ضوابط المعاهد وسياساتها

الشروط العاّمة 
لالنتساب إلى معاهد 

اإلمام المهدّي |

1. اعتماد الفكر المحمدّي األصيل ونهج اإلمام الخمينّي}.

ا في برامج المعاهد وأنشطتها.
ً
ا مهّم

ً
2. إعطاء روحّية الجهاد والمقاومة حّيز

ة  ة والسلوكيَّ د، في األبعاد العقائديَّ قة بالمؤمن الرسالّي الممهِّ
ِّ
3. التركيز على المفاهيم والموضوعات المتعل

ة. والمعنويَّ

ة المرتبطة بالمنظومة المتكاملة والشاملة. 4. التأكيد على المعرفة اإليمانيَّ

5. تكريس الثقافة األصيلة، واعتماد الحوار العلمّي واألساليب العلمّية.

ة. ة الثقافيَّ ة المعارف اإلسالميَّ ة المعتَمدة في جمعيَّ ة والثقافيَّ 6. االلتزام بالمتون التعليميَّ

ة المعاصرة. 7. االعتناء بالقضايا الثقافيَّ

ة الفاعلة. 8. اعتماد الطرائق واألساليب التربويَّ

9. االستفادة من المدّرسين الكفوئين والمعتَمدين من ذوي الخبرة.

 المراحل 
الدراسيَّة في 

المعاهد
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ل1     كفايات المستوى األوَّ

ل: ّوَ وى ال�أ عد درا�ل�ت ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب

أن يتعّرف إلى قواعد تجويد القرآن، وُيطّبقها بالشكل الصحيح.1.

أن يتعّرف إلى علوم القرآن الكريم؛ مصطلحاتها، قواعدها، أحكامها.2.

.3.Rأن يفهم أصول العقيدة اإلسالمّية، بناًء على المباني األصيلة لمذهب أهل البيت

ا.4. ا وتشريعّيً ا وعقائدّيً أن يتعّرف إلى الديانات السماوّية الثالث الكبرى، تاريخّيً

ا وآراء.5.
ً
 وتاريخ

ً
أن يتعّرف إلى أهّم الِفرق والمذاهب اإلسالمّية، نشأة

أن يتعّرف إلى أصول تهذيب النفس وميزان السير والسلوك، في ضوء منهج اإلمام الخمينّي }.6.

م األحكام الشرعّية في العبادات، ويطّبقها بشكل صحيح.7.
ّ
أن يتعل

ة، ويقتدي بهم.8. ة واالجتماعيَّ أن يتعّرف إلى سيرة أئّمة أهل البيتR، التربويَّ

ا في مسلكه وحياته.9. أن يفهم أصول الزواج الناجح وقواعده، فهم قناعة وإدراك، لتنعكس أثًرا خارجّيً

أن يعي أصول تربية األبناء وفق المنهج اإلسالمّي.10.

أن يعرف السنن التي تحكم مسار البشرّية لبناء دولة العدل المهدوّية.11.

أن يتعّرف، بشكٍل إجمالّي، إلى كتاب “نهج البالغة”.12.

أن يتعّرف إلى فّن المطالعة، وُيطّبقه بالشكل الصحيح.13.

أن يؤمن بفضل الجهاد والشهادة، وفلسفتهما، وآثارهما المعنوّية والدنيوّية.14.

.15
ة”،  ة “والية الفقيه العامَّ ّيات الفكر السياسّي عند اإلمام الخمينّي }، والسّيما نظريَّ

ّ
أن يفهم كل
ويقتنع بها.

ة لإلمام الخامنئّي {.16. أن يتعّرف إلى جوانب الرؤية العلميَّ

ل
َّ

المستوى األو
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ل البرنامج الدراسّي للمستوى األوَّ

المتنعدد الحصصالماّدة

بحوث في العقيدة اإلسالمّية40العقيدة1

دروس من تحرير الوسيلة - العبادات60الفقه2

جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }16األخالق3

ة ألئّمة أهل البيت26Rالسيرة4 السيرة التربويَّ

مدخل إلى علوم القرآن12علوم القرآن5

بحوث في والية الفقيه20والية الفقيه6

ر12التجويد7 التجويد الميسَّ

ة8 ة10المذاهب اإلسالميَّ مدخل إلى المذاهب اإلسالميَّ

 اإلمام الخمينّي }9
ّ
 اإلمام الخمينّي }12خط

ّ
دروس في خط

دروس في األديان12األديان10

6فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(11

العلم في فكر اإلمام الخامنئّي {
قواعد تحكم التاريخ رقم )1(

فريضة العلم رقم )19(
العقل والقلب رقم )3(

قرص مدمج 6CDورشة “الزواج الناجح”12

قرص مدمج 6CDورشة “تربية األبناء”13

ة”14 قرص مدمج 4CDورشة “قافلة البشريَّ

قيمة المطالعة2ورشة “المطالعة”15

ف إلى”نهج البالغة”2ورشة  حول“نهج البالغة”16 تعرَّ

قرص مدمج 4CDورشة “التربية الجهادّية”17
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كفايات المستوى الثاني2

: ن�ي ا�ل وى ا�ل�ث عد درا�ل�ت ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب
.1

 عليها.
ّ

أن يعّمق معرفته بعلوم القرآن الكريم، ويستدل

.2
أن ُيجيد تطبيق قواعد تجويد القرآن الكريم.

.3
 على أصول العقائد اإلسالمّية.

ّ
أن يستدل

اإلمام 4. منهج  وفق  اإلنسانّي،  والسلوك  النفس  على  وتأثيرها  األخالق،  رذائل  إلى  يتعّرف  أن 
الخمينّي }، وأن ينفر منها.

.5
أن يتعّرف إلى األحكام الشرعّية في المعامالت.

.6
.

ً
ة، سرًدا وتحليال ات السيرة النبويَّ

ّ
أن يتعّرف إلى أهّم محط

.7
لع على السيرة اإلجمالّية لإلمام المهدّي |، ويزداد ارتباطه به.

َّ
أن يط

.8
ط. أن يتعّرف إلى مبادئ المنطق الصورّي وقواعده بشكل مبسَّ

.9
تها، وفق منهج اإلمام الخمينّي }، فهَم إدراٍك وقناعٍة.

ّ
أن يفهم نظرّية “والية الفقيه” وأدل

.10
ّيات الفكر التربوّي واالجتماعّي والسياسّي عند اإلمام الخمينّي }.

ّ
أن يفهم كل

.11
ّيات النظام اإلسالمّي، في ضوء طرح اإلمام الخامنئّي {.

ّ
أن يتعّرف إلى كل

.12
أن يتعّرف إلى مفهوم الحرب الناعمة وآثارها، وأن يستشعر خطورتها.

.13
.Qأن يتعّرف، بشكل إجمالي، إلى الصحيفة السّجادّية ورسالة الحقوق لإلمام زين العابدين

.14
أن يتعّرف إلى المبادئ الصحيحة للسير والسلوك.

المستوى الثاني
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البرنامج الدراسّي للمستوى الثاني

المتنعدد الحصصالماّدة

دراسات في اإللهّيات 40العقيدة 1.

دروس من تحرير الوسيلة - المعامالت40الفقه2.

دروس في علوم القرآن الكريم22علوم القرآن3.

ة )األخالق المذمومة(40األخالق 4. دراسات أخالقيَّ

ة من سيرة الرسول األكرم 30Pالسيرة 5. بحوث تحليليَّ

 اإلمام الخمينّي }6.
ّ
نهج اإلمام }12خط

والية الفقيه في فكر اإلمام الخمينّي }12والية الفقيه7.

دروس في تجويد القرآن16التجويد 8.

دروس في علم المنطق20علم المنطق  9.

4فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(10.

سراج القلوب )من سيرة اإلمام الخمينّي”}”(

اجتماعنا رقم )10(
اإلنسان الكامل رقم )21(

ال بديل عن الدين رقم )1( 

ة 2ورشة “التعّرف إلى الصحيفة السّجادّية”11. قرص مدمج CD/ الصحيفة السّجاديَّ

قرص مدمج CD/ رسالة الحقوق2ورشة “التعّرف إلى رسالة الحقوق”12.

قرص مدمج CD/ ورشة “الحرب الناعمة”4ورشة “الحرب الناعمة”13.

قرص مدمج 4CDورشة ”ميزان السير والسلوك”14.

ثني عن المهدّي |”15. قرص مدمج 2CDورشة “حدِّ

13



232عدد حصص المواّد الدراسّية المتنّية9عدد المواّد الدراسّية المتنّية

18عدد حصص الورش والمواّد الالصفّية5عدد الورش التربوّية والثقافّية

المجموع العاّم: 250 حّصة دراسّية 14





    كفايات المستوى الثالث3

: ا�ل�ث وى ا�ل�ث عد درا�ل�ت ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب
جاهاته ومدارسه.1.

ّ
أن يتعّرف إلى مبادئ التفسير ومناهجه وات

.2
ز، وتكون له القدرة على الدفاع عنها، ورّد العديد من 

َّ
ة بمستًوى مرك أن يفهم العقيدة اإلسالميَّ

الشبهات المثارة حولها.

أن يتعّرف إلى السيرة التحليلّية للنبّي P وأهل البيتR، في ضوء فكر اإلمام الخامنئّي {.3.

ة.4. ة في األحوال الشخصيَّ أن يتعّرف إلى األحكام الشرعيَّ

.5
 ،{ الخمينّي  اإلمام  منهج  وفق  والسلوك،  النفس  في  وتأثيرها  األخالق  فضائل  يفهم  أن 

وينجذب إليها.

ا.6.
ً
 ونطق

ً
أن يتعّرف إلى القواعد النحوّية بالمستوى األّول، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة

أن يتعّرف إلى قواعد الكتابة والتعبير )القراءة(، ويتدّرب على تطبيقها.7.

أن يفهم القواعد المنطقّية الخاّصة بمباحث األلفاظ والداللة والِنسب والتعريف.8.

ة اإلمام الخمينّي }.9. ة في وصيَّ ة والسياسيَّ أن يتعّرف إلى األبعاد الدينيَّ

ة في عهد اإلمام علّيQ إلى مالك األشتر.10. أن يفهم القواعد اإلدارّية واألصول التربويَّ

المستوى الثالث
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البرنامج الدراسّي للمستوى الثالث

دراسات عقائدّية )ج1(40العقيدة1

دروس من تحرير الوسيلة - األحوال الشخصّية40الفقه2

40األخالق 3
دراسات أخالقّية، األخالق الممدوحة  في ضوء 

فكراإلمام الخمينّي }

تاريخ النبّي P وأهل البيت24Rالسيرة4

أساسّيات في علم التفسير24مناهج التفسير5

20الفكر السياسّي6
 الحكومة اإلسالمّية،

 دروس في الفكر السياسّي اإلسالمّي

ر )ج1(21النحو 7 النحو الميسَّ

علم المنطق )ج1(21المنطق8

قواعد الكتابة والتعبير )ج2(، القراءة10قواعد التعبير 9

4فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(10

المرأة واألسرة في فكر اإلمام الخامنئّي {
مصير األمم  رقم )3(

المدارس الفكرّية للكمال اإلنسانّي رقم )22(
ة والتكليف رقم )12( اإلنسان بين الحّريَّ

11
 ورشة

 “فكر اإلمام الخمينّي }”
ة لإلمام 4 ة اإللهيَّ ة السياسيَّ كعطر الجّنة )الوصيَّ

الخمينّي}(

2ورشة من “نهج البالغة”12
 صفات القائد اإللهّي 

)من عهد اإلمام علّيQ إلى مالك األشتر(

المتنعدد الحصصالماّدة
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    كفايات المستوى الرابع4

ع: وى ا�لرا�لب عد درا�ل�ت  ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب

أن يتعّرف إلى التفسير الترتيبّي لبعض سور القرآن الكريم وآياته.1.

ل فلسفة غيبته |.2.
ّ
ا للبشرّية، وُيحل

ً
 على ضرورة وجود اإلمام المهدّي | منقذ

ّ
أن يستدل

أن يفهم القواعد المنطقّية الخاّصة بمباحث القضايا وأحكامها، وأقسام القياس وقواعده، واالستقراء، والتمثيل.3.

أن ُيحّصل القدرة على االستدالل العلمّي ورّد الشبهات المثارة حول أصول الدين.4.

أن يتعّرف إلى مبادئ علم الكالم ومنهجه ومصادره ومراجعه.5.

ا.6. ر بها معنوّيً
ّ
أن يفهم اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي }، ويتأث

أن يتعّرف إلى األحكام الشرعّية في القضاء والقصاص والحدود والدّيات.7.

أن يفهم قواعد الكتابة والتعبير )الكتابة(، ويتدّرب على كتابة المقال.8.

ا.9.
ً
 ونطق

ً
أن يتعّرف إلى القواعد النحوّية بالمستوى الثاني، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة

أن يفهم القواعد اإلدارّية واألصول التربوّية في خطبة الجهاد.10.

أن يفهم األبعاد التوحيدّية في رسالة اإلمام الخمينّي } إلى غورباتشيوف.11.

أن يتعّرف إلى مضمون رسالة اإلمام الخامنئّي { إلى الشباب الغربّي، وأبعادها.12.

 أن يتعّرف إلى قواعد فّن الخطابة وأهّم شروطها.13.

أن يتعّرف إلى مبادئ العمل  والتحليل السياسّي، وأصول الفكر السياسّي اإلسالمّي.14.

المستوى الرابع
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البرنامج الدراسّي للمستوى الرابع

دراسات عقائدّية )ج2( 40العقيدة  1.

دروس من تحرير الوسيلة )القضاء والحدود والدّيات(30الفقه2.

هدى القرآن22التفسير الترتيبّي3.

شبهات عقائدّية )ج1(12العقيدة4.

اآلداب المعنوّية للصالة في ضوء فكر اإلمام الخمينّي }40األخالق 5.

مدخل إلى علم الكالم10مداخل العلوم 6.

بحوث حول المهدّي |16تاريخ اإلمام المهدّي | واالرتباط به7.

قواعد الكتابة والتعبير )ج3(، الكتابة10قواعد التعبير 8.

علم المنطق )ج2( 20المنطق9.

ر )ج2( 22النحو10. النحو الميسَّ

فّن الخطابة10فّن الخطابة11.

.12

4فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(

اإلنسان بين الحّرّية والتكليف رقم )12(
صيغ السنن التاريخّية رقم )5(

دور العقل في االجتهاد رقم )13(
نظرة عاّمة في فلسفة التاريخ رقم )20( 

خطبة الجهاد4ورشة “الجهاد في نهج البالغة”13.

رسالة التوحيد )رسالة اإلمام الخمينّي} إلى غورباتشوف(4ورشة “فكر اإلمام الخمينّي }”14.

الحقيبة السياسّية4ورشة “مبادئ التحليل السياسّي”15.

رسالة اإلمام الخامنئّي{ إلى الشباب الغربّي )1و2(2ورشة “فكر اإلمام الخامنئّي {” 16.

المتنعدد الحصصالماّدة
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   كفايات المستوى الخامس5

ا�لس: وى ا�ل�ن عد درا�ل�ت ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب
أن يتعّرف إلى قواعد التفسير الموضوعّي للقرآن الكريم، ونماذج تطبيقّية عليه.1.

أن يتعّرف إلى علم العرفان، مبادئه ومنهجه وأهّم مدارسه وأعالمه.2.

أن يتعّرف إلى قواعد البالغة العربّية ويحسن تطبيقها.3.

أن يفهم القواعد المنطقّية الخاّصة بمباحث مبادىء األقيسة، وأقسام البرهان وشروطه، وصناعة الجدل والمغالطة.4.

أن يتعّرف إلى أهّم األحكام الشرعّية المقارنة.5.

أن يتعّرف إلى بعض الشبهات العقائدّية، ويجيب عنها.6.

أن يتعّرف إلى علم الفلسفة، مبادئه ومنهجه وأهّم مدارسه وأعالمه.7.

أن يتعّرف إلى المبادئ العاّمة في علم أصول الفقه، ودوره في عملّية االستنباط.8.

أن يفهم تاريخ الشيعة من عام )329هـ( إلى زمن سقوط الدولة العثمانّية )1333هـ - 1915م(.9.

ا.10.
ً
 ونطق

ً
أن يتعّرف إلى القواعد النحوّية بالمستوى الثالث، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة

ة بحث علمّي.11.
ّ
أن يتعّرف إلى أصول البحث العلمّي، ويملك القدرة على إعداد خط

أن يتعّرف إلى علم معرفة اإلنسان وحقيقته.12.

ر بها.13.
ّ
أن يفهم المباني الروحّية واألخالقّية في خطبة المّتقين، ويثأث

أن يفهم األبعاد األخالقّية والتربوّية في رسالة اإلمام الخمينّي } إلى السّيدة فاطمة )زوجة ابنه السّيد أحمد(.14.

أن يفهم دور العقل والنّص في البناء العقائدّي والفكرّي لإلنسان.15

قة باإلمام المهدّي|، ويجيب عنها.16
ّ
أن يعّمق معرفته بالقضايا اإلشكالّية المتعل

م وشروطه.17
ّ
أن يتعّرف إلى قواعد التخطيط للتعليم - التعل

أن ُيحّصل القدرة على صياغة األهداف والكفايات التعليمّية.18

أن يتعّرف إلى الطرائق التربوّية الصحيحة في التدريس.19

ّية الناجحة والفّعالة وكيفّيتها.20
ّ
أن يتعّرف إلى شروط اإلدارة الصف

أن يتعّرف إلى أنواع التقويم وشروط تطبيقه.21

المستوى الخامس
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البرنامج الدراسّي للمستوى الخامس

بّينات في معرفة القرآن الكريم22التفسير الموضوعي1

علم المنطق )ج3(20المنطق2

رة15البالغة3 البالغة الميسَّ

بحوث حول اإلمام المهدّي |10بحوث حول اإلمام المهدّي |4

شبهات عقائدّية )ج2(12العقيدة5

الفقه  المقارن20الفقه المقارن6

المعالم الجديدة لألصول12أصول الفقه7

معرفة اإلنسان 10علم الكالم8

متن سمت )مترجم(، تاريخ التشّيع30تاريخ الشيعة )1(9

مدخل إلى علم الفلسفة14مداخل العلوم 10

مبادىء علم العرفان12مداخل العلوم11

ر20أصول البحث العلمّي12 أصول البحث العلمّي الميسَّ

ر )ج3(20النحو13 النحو الميسَّ

4فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(14

السيادة الشعبّية الدينّية

محنة األمم رقم )8( 

خالفة اإلنسان رقم )14(

الحّرّية الفكرّية رقم )15(

ّية، التقويم17ورشة “الحقيبة التربوّية” )خمس ورش(15
ّ
التخطيط، األهداف، الطرائق، اإلدارة الصف

رسالة اإلمام الخمينّي } إلى السّيدة فاطمة الطباطبائّي4ورشة “فكر اإلمام الخمينّي }”16

خطبة المّتقين4ورشة من “نهج البالغة”17

العقل والنّص4ورشة “العقل والنّص”18

الماّدة
عدد

 الحصص
المتن
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كفايات المستوى السادس

وى ا�لسادس: عد درا�ل�ت ا�لمس�ت ، �لب �للى ا�لطا�ل�ب
أن يتعّرف إلى منهج التفسير الموضوعّي، من خالل بعض أبحاث تفسير الميزان.1.

جاهات في فلسفة األخالق.2.
ّ
أن يتعّرف إلى أهّم االت

أن يفهم تاريخ الشيعة، من ثورة )1920م( إلى تّموز )2006م(.3.

أن يتعّرف إلى نظرّية المعرفة، وفق الفكر اإلسالمّي.4.

أن يعرف معايير التواصل االجتماعّي وضوابطه الصحيحة والكاملة، وُيطّبقها.5.

ر والناجح  وشروطه.6.
ِّ
أن ُيتقن أساليب التبليغ المؤث

أن يتعّرف إلى قصص األنبياء في القرآن الكريم.7.

أن يتعّرف إلى بعض الشبهات العقائدّية، ويجيب عنها.8.

أن يتعّرف إلى منهج تربية األبناء في اإلسالم، ويتبّناه في تربية أبنائه. 9.

أن يتِقن كتابة البحث العلمّي، من خالل العمل التطبيقّي.10.

ا.11.
ً
 ونطق

ً
أن يتعّرف إلى القواعد النحوّية بالمستوى الرابع، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة

 أن يتعّرف إلى تاريخ السلفّية وأهّم أفكارها وعقائدها.12.

أن يتعّرف إلى تاريخ الثورة اإلسالمّية في إيران، وأهّم مراحلها.13.

أن يعّمق ثقافة انتظار اإلمام المهدّي |.14.

أن يفهم أهّم الشبهات التاريخّية في التاريخ اإلسالمّي، ويرّد عليها.15.

أن يفهم جغرافيا العالم اإلسالمّي والتوزيع الديموغرافّي للمسلمين.16.

أن يفهم المباني التربوّية واالجتماعّية لعالقة اإلنسان باآلخر في »نهج البالغة«.17.

أن يفهم شروط اإليمان والكفر، ومعاييرهما وآثارهما.18.

6
المستوى الخامس
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أبحاث في ضوء تفسير الميزان30التفسير الموضوعّي1

مدخل إلى المعرفة الدينّية12علم الكالم الجديد2

مدخل إلى فلسفة األخالق12فلسفة األخالق3

قصص األنبياء في القرآن الكريم20 السيرة4

التربية اإلسالمّية للطفل22تربية وأسرة5

ثقافة االنتظار16المهدوّية6

شبهات عقائدّية )ج3(12العقيدة7

التاريخ اإلسالمّي, شبهات وردود16شبهات تاريخّية8

التبليغ الدينّي12أساليب التبليغ9

الزواج في اإلسالم12تربية وأسرة10

ر )ج4(22النحو11 النحو الميسَّ

6فكر إسالمّي معاصر )مطالعة(12

ي؛ أساليبه، تأثيره، سبل مواجهته
ّ
الغزو الثقاف

اإلسالم منهج حياة رقم )9(
كيف تشبع الرغبات والميول؟ رقم )8(

أنواع معرفة النفس رقم )14( 

ورشة تذكير في كيفّية كتابة البحث العلمّي6ورشة “أصول البحث العلمّي”13

6ورشة “تاريح الشيعة والمقاومة في لبنان”14

عالقة اإلنسان باآلخر4ورشة من “نهج البالغة“15

4ورشة “التوزيع الديموغرافّي للمسلمين”16

4ورشة “اإليمان والكفر”17

4ورشة “الثورة اإلسالمّية في إيران”18

6ورشة “السلفّية”19

12ورشة “التواصل االجتماعّي” عدد 203

12إعداد بحث علمّي21

البرنامج الدراسّي للمستوى السادس

الماّدة
 عدد

 الحصص
المتن
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16بحث التخّرج
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كفايات عاّمة إضافّية مطلوبة

المستوىتفصيل المطلوبالكفاية المطلوبة

ا1 المستوى األّولاآليات والدعاء الخاّص      معرفة كيفّية صالة الغفيلة، وضبطها عملّيً

2
 معرفة كيفّية أداء النوافل وأوقاتها،

 وال سّيما صالة الليل
 الرواتب اليومّية -

 الكيفّية التفصيلّية لصالة الليل
المستوى األّول

المستوى األّولبالكاملحفظ آية الكرسّي3

المستوى األّولعدد 14 كحّد أدنىحفظ السور القصيرة4

ا5 المستوى الثانيحفظ شهادة تلقين المّيت بالكامل     معرفة كيفّية تلقين المّيت، وضبطها عملّيً

ا6 المستوى الثانيمعرفة اآلداب وحفظ األذكار واآليات      معرفة كيفّية تلقين المحتِضر، وضبطها عملّيً

7
        حفظ سورة األعلى وسورة الشمس

 وسورة الغاشية
المستوى الثانيلقراءة صالة العيدين
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32

ا8 المستوى الثانياألدعية والسورمعرفة كيفّية صالة المّيت، وضبطها عملّيً

ا9 المستوى الثانياألدعية والسورمعرفة كيفّية صالة العيد، وضبطها عملّيً

المستوى الثالثحفظ أدعية تعقيبات الصلوات اليومّية10

المستوى الثالثأئّمة المسلمينحفظ زيارة المعصومين العاّمة 11

12
 Rحفظ تواريخ والدات المعصومين

ووفّياتهم وألقابهم وكناهم
المستوى الرابع

13
حفظ األحاديث المشهورة المرتبطة بأحداث هاّمة 

في تاريخ اإلسالم
المستوى الخامسالثقلين، الغدير...

14
 معرفة اآلداب والسنن المرتبطة بالعبادات، 

ا وضبطها عملّيً
الوضوء، الصالة، الصوم، تالوة القرآن، 

الدعاء، الزيارة عن قرب وعن بعد...
المستوى الخامس

غ15
ّ
ا للمبل المستوى السادسبمراعاة االحتياجاتحفظ اآليات االبتالئّية موضوعّيً

16
معرفة أهّم اآلداب والسنن المرتبطة بالناس 

ا والمجتمع، وضبطها عملّيً

أدعية الطعام وآدابه، أدعية السفر وآدابه،
 آداب عيادة المريض، آداب األفراح واألتراح،

م، النظافة
ّ
 التحّية والسالم، آداب التعل

 والطيب والثوب الحسن، آداب المجلس...

المستوى السادس
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