
 

م2018أغسطس  31آخر تحدیث  -  Page 1 of 14 
 

 

  

 

 

 سراج  معهد 

 دبلوم �� الدراسات اإلسالمية
 

 

 

  دليل الطالب

 م 2019-2018هـ/ 1440العام الدرا��ي 
 

 

 

 

 
 

 



 

م2018أغسطس  31آخر تحدیث  -  Page 2 of 14 
 

 

 

 

 محتویات الدلیل
 3 .................................................................................................................................... نبذة عن البرنامج
 3 ...................................................................................................................................... متطلبات القبول

 4 ................................................................................................................ الخطوط العریضة للمنھاج الدراسي
 4 ......................................................................................................... المتطلبات األساسیة للحصول على الدبلوم

 4 ..................................................................................................................................... الرسوم الدراسیة
 5 .................................................................................................................................... األقساط الدراسیة

 5 ........................................................................................................................................ اعتماد الدبلوم
 5 ...........................................................................................................................الشراكة مع مایكروسوفت

 5 ....................................................................................................................................... متطلبات عامة
 5 .................................................................................................................................... الموقع الجغرافي

 6 .......................................................................................................................................... قائمة المواد
 7 ...................................................................................................................................... ا�خطة الدراسية

 8 ................................................................................................................................ سجل المواد الدراسیة
 12 ............................................................................................. دلیل رموز مساقات (مواد وكورسات) معھد سراج

 12 ................................................................................................................................... األسئلة الشائعة
 

 

 

  



 

م2018أغسطس  31آخر تحدیث  -  Page 3 of 14 
 

 نبذة عن ال��نامج

 بطالب العلم!رحبا م

 

ساعة دراسية  معتمدة �� مختلف العلوم الشرعية ب�ن مقررات دراسية  90يتضمن برنامج معهد سراج للدبلوم �� الدراسات اإلسالمية 

واد بناًء ع�� توافر امل سنت�ن أو ثالث( فصول دراسية  6 وأخرى �شاطية تجدون تفاصيلها �� هذا الدليل. و�مكن إ��اء برنامج الدبلوم خالل

  )األ�اديمية.

 

 متطلبات القبول 

نقطة ع�� األقل من ا�جدول أدناه ليتم النظر �� طلب قبولھ، وال يضمن حصول الطالب ع��  25حتاج �ل طالب متقدم لالنضمام للدبلوم إ�� ي

 نقطة أنھ سيتم قبولھ �� الدبلوم. فسُتعطى األولو�ة للمتقدم�ن ا�حاصل�ن ع�� أع�� النقاط. 25
 

 وصفال الشرط
 حفظ القرآن الكر�م

 نقطة كحد أق��ى) 15(

 أجزاء) 3نقاط ل�ل جزء (ح�ى  3
 نقطت�ن ل�ل جزء �عد ا�جزء الثالث

نقطة كحد  15( خطابات ال��كية 

 خطابات كحد أق��ى) 3( أق��ى)

جاتينو، أو عضو -يفضل طلب خطابات ال��كية من أي عضو �� مجلس األئمة �� منطقة أوتاوا

ر��ن أو املدرس�ن العامل�ن �� مجال الدعوة �� مجلس األئمة ال
ُ
كندي، أو العلماء املسلم�ن أو امل

 اإلسالمية.

 

 
 املستوى األ�ادي�ي 

 نقاط كحد أق��ى) 10(

 أو  10
ً
 أو أع��. 8.0/10نقاط ل�حصول ع�� درجة الب�الور�وس بتقدير تراك�ي جيد جدا

 أو أع��. 7.0/10أو  نقاط ل�حصول ع�� درجة الب�الور�وس بتقدير تراك�ي جيد 8

نقاط إلكمال عام�ن ضمن درجة الب�الور�وس أو ا�حصول ع�� دبلوم ملدة عام�ن بتقدير  6

 أو 
ً
 أو أع��.  8.0/10تراك�ي جيد جدا

نقاط إلكمال عام�ن ضمن درجة الب�الور�وس أو ا�حصول ع�� دبلوم ملدة عام�ن بتقدير  4

 أو أع��. 7.0/10تراك�ي جيد أو 

 % أو أع��.80ل ع�� شهادة إتمام الدراسة الثانو�ة بتقدير نقطتان ل�حصو 

 العمل التطو��

 نقاط كحد أق��ى) 10(

نقاط مقابل خطاب �شهد بقيام الطالب �عمل تطو�� منتظم ملدة عام واحد �� مشروع  5

 مجتم�� أو منظمة غ�� هادفة للر�ح.

 نقطت�ن مقابل التطوع �� حدث واحد فقط (يوم أو نصف يوم)
 ب نواياخطا

 نقاط كحد أق��ى) 10(

�لمة كحد أق��ى، �عكس من خاللھ املتقدم �خصيتھ املتم��ة و�مهارات  600بما ال يتجاوز 

كتابية سليمة وتفك�� نقدي ممتاز. املوضوع هو: كيف سيساعدك ا�حصول ع�� هذه الدرجة 

 الدراسية من معهد سراج �� تحقيق أهدافك املستقبلية؟

 نقطة 60 حقيقھا�حد األق��ى املمكن ت
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 ا�خطوط العر�ضة للم��اج الدرا��ي

 املعرفة اإلسالمية خصية املسلم�

 الساعات الدراسية املطلو�ة اسم املقرر  الساعات الدراسية املطلو�ة اسم املقرر 

 ساعة معتمدة 18 علوم قرآنية ساعات معتمدة 9 الس��ة والتار�خ

 معتمدة ساعة 12 حديثعلوم ا� ساعات معتمدة 9 العقيدة واألخالق

 معتمدة ساعة 19 الفقھ وعلومھ معتمدة ساعة 12 اللغة العر�ية

 ساعات معتمدة 9 مقررات اختيار�ة معتمدة ساعت�ن تدر�بات عملية
 

 املتطلبات األساسية ل�حصول ع�� الدبلوم

 ساعة معتمدة، تتضمن تدر�ب�ن عملي�ن. 90تمام إ .1

 لكر�م (توضع خطة ا�حفظ حسب مستوى �ل طالب ع�� حدة).النجاح �� �ل اختبارات حفظ القرآن ا .2

 الرسوم الدراسية

. ولهذا نحن �عمل بجد مع الشر�ات واملنظمات وا�ح�ومة إليجاد ؤمن أنھ ال ينب�� ملعهد تر�وي رفض أي طالب كفؤ �سبب قدراتھ املاليةن

ملا�� مثل الدفع اآلجل، والتقسيط، والقروض، واملنح لذوي حلول لتمو�ل دراسة هؤالء الطالب. نحاول أن نوفر عددا من خدمات الدعم ا

 ا�حاجة، واملنح للمتفوق�ن.

 قائمة الرسوم*:

 البند
 املبلغ (بالدوالر الكندي)

 م2018للملتحق�ن باملعهد منذ يناير 

 املبلغ (بالدوالر الكندي)

 م2018يوليو  �عدللملتحق�ن باملعهد 
 التفاصيل

 رسوم الت�جيل
100 100 

م يب تقدل�ل طل

 )غ�� مس��جعة(

 ساعات 3املادة  142 109.26 الرسوم الدراسية حسب املادة

رسوم الدراسية حسب الساعة 

 الدراسية

 

 

36.42 47.33 

ل�ل ساعة 

 معتمدة

 

 

 ل�ل مقرر درا��ي 15 15 نقل رصيد الساعات

 ل�ل مقرر درا��ي % من رسوم املادة50 يمكن اس��جاع % من رسوم املادة50يمكن اس��جاع  �عد األسبوع األول  �حب املادة

 ل�ل مقرر درا��ي % من رسوم املادة0يمكن اس��جاع  % من رسوم املادة0يمكن اس��جاع  �عد األسبوع الرا�ع�حب املادة 

 600 600 رسوم التخرج

�شرط تحقيق 

�افة متطلبات 

 الدرجة

 % مرة �ل عام.5بحد ال يتجاوز  تغي��* هذه الرسوم قابلة لل
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 األقساط الدراسية
 ع�� مدى  $5000 الشهادة إتمام هذه�لفة ت

ً
فإن خدمات فصول دراسية. ومع أن هذا املبلغ مخفض جدا عن ال�لفة ا�حقيقية للدراسة،   6تقر�با

 �� معهد سراج سي�ونون مؤهل�ن للتقدم بطلب منح الدعم املا�� متاحة ومتوفرة للطلبة 
ً
ذوي القدرات املالية ا�حدودة. كما أن املتفوق�ن دراسيا

 $.500سنوات سيحصلون ع�� م�افأة التخرج من معهد السراج بقيمة  3ل أقل من . والطلبة الذي ي��ون الدبلوم خالللمتم��ين

 

 اعتماد الدبلوم

 من أك�� من د
ً
جامعة إسالمية.  40بلوم سراج �� الدراسات اإلسالمية معتمد من ا�جامعة اإلسالمية بمينيسيوتا، و�� جامعة مع��ف ��ا عامليا

��  -عية معتمدة ملن يرغب بمتا�عة ا�حصول ع�� ب�الور�وس اآلداب �� الدراسات اإلسالمية أو ساعة جام 90سيحصل خر�جو هذا ال��نامج ع�� 

 �� الدراسات اإلسالمية.دبلوم عا�� سيحصلون ع��  -حالة �و��م حاصل�ن بالفعل ع�� درجة جامعية

قارات  4كمال دراسا��م �� العديد من ا�جامعات �� وسيتاح �خر��� هذا ال��نامج الراغب�ن �� متا�عة الدراسات العليا العديد من الفرص الست

 ا�جامعة اإلسالمية بمنيسوتا. لقائمة ا�جامعات املعتمدة ير�� ز�ارة موقع  مختلفة.

 

 الشراكة مع مايكروسوفت
. باإلضافة إ�� خصومات �جأونالين ستور  فت: أوفيس، إيميل،ل الطلبة امللتحق�ن بمعهد سراج سيحصلون ع�� ��خة مجانية من برامج مايكروسو �

 ت.ع�� أجهزة الكمبيوتر واإللك��ونيات من معارض مايكروسوف

 

 

 متطلبات عامة

 �حضور �� الفصل الدرا��ي مطلوب ل�ل املقررات الدراسية.ا .1

 ا�حفاظ ع�� السلوك ا�جيد ومستوى تحصيل أ�ادي�ي جيد مطلوب طيلة ف��ة ال��نامج ك�ل. .2

 إذا رسب الطالب �� أك�� من ُمقرر�ن دراسي�ن، سيطلب منھ اال��حاب من ال��نامج. .3

 

 املوقع ا�جغرا��
، �افة املح

ً
 أوتوا، وموقعها: -واد سيتم تدريسها �� مدرسة ثانو�ة بروكفيلد اليا

824 Brookfield Rd, Ottawa, ON K1V 6J3. 
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 قائمة املواد 
ساعات ��  9، وARBساعات لغة عر�ية  12ساعة دراسية معتمدة، مقسمة إ��  90تحقيق متطلبات درجة الدبلوم والتخرج، يحتاج الطالب أن ينجز ل

ساعة �� علوم  18، وHDTساعات �� ا�حديث  12، وHST التار�خ اإلسالمي ساعات �� الس��ة و 9، وFQHساعة �� الفقھ  19، وEMN لسلوكوا العقيدة

 ساعات اختيار�ة من أي من ا�جاالت الستة ال�ي يت�ون م��ا ال��نامج. 9و) 4(يختار الطالب محور�ن من   SRJتدر�ب  وساعت�ن، QRNالقرآن 

 املالحظات
الساعات 

 الدراسية
 )املقرر (املادة/ املقرر رمز  املقرر اسم 

 

 ARB 3101/3201 1 1لغة عر�ية  3 

 ARB 3102/3202 2 2لغة عر�ية  ARB 3101/3201  3متطلب:

 ARB 3103/3203 3 3لغة عر�ية  ARB 3102/3202 3متطلب: 

 ARB 3104/3204 4 4لغة عر�ية  ARB 3103/3203 3متطلب: 

 EMN 3101/3201 5 1ة عقيد 3 

 EMN 3102/3202 6 2عقيدة  EMN 3101/3201 3متطلب: 

 EMN 4101/4201 7 اآلداب اإلسالمية 3 

 FQH 31x1/32x1 8 1فقھ  4 

 FQH 31x2/32x2 9 2فقھ  FQH 31x1/32x1 4متطلب: 

 FQH 41x1/42x1 10 3فقھ  FQH 31x2/32x2 4متطلب: 

 FQH 41x2/42x2 11 4فقھ  FQH 31x2/32x2 4متطلب: 

 FQH 41x0/42x0 12 أصول الفقھ FQH 31x2/32x2 3متطلب: 

 HDT 3101/3201 13 1حديث  3 

 HDT 3102/3202 14 2حديث  HDT 3101/3201 3متطلب: 

 HDT 3103/3203 15 3حديث  3 

 HDT 4100/4200 16 ا�حديث علوم 3 

 HST 3101/3201 17 الف��ة املكية –الس��ة النبو�ة  3 

 HST 3102/3202 18 الف��ة املدنية –الس��ة النبو�ة  HST 3101/3201 3متطلب: 

 HST 4101/4201 19 دراسة التار�خ اإلسالمي 3 

 QRN 3101/3201 20 1تفس��  3 

 QRN 3102/3202 21 2تفس��  3 

 QRN 4101/4201 22 3تفس��  QRN 3102/3202 3متطلب: 

 QRN 4100/4200 23 نعلوم قرآ 3 

  QRN 4199/4299 24 حفظ القرآن 6×1 �ل فصل درا��يه يجب اجتياز 

إنجاز تدر�ب�ن  يحتاج الطلبة إ�� 

 عملي�ن
2x1 

 SRJ 3190/3290 30 بح�ي -تدر�ب عم�� 

 SRJ 3191/3291 تدري��ي -تدر�ب عم�� 

 SRJ 3192/3292 مجتم�� -تدر�ب عم�� 

 SRJ 3193/3293 إرشادي -تدر�ب عم�� 

يمكن للطالب اختيار أي ثالث مواد 

 من املواد االختيار�ة.
  مواد اختيار�ة 3×3

32 

   ا�جموع 90 
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 ا�خطة الدراسية
بأي عدد من المواد حسب ما یناسب جدولھم، الخطة الدراسیة أدناه ھي للطلبة الراغبین بإنھاء الدبلوم في طلبتنا الكرام التسجیل یستطیع 

 دة لتحصیل الدبلوم ھي سبعة سنوات:أسرع وقت، علما بأن أقصى م
المقترح أدناه بناًء على تواجد المدرسین وتسجیل العدد األدنى من سیسعى المعھد جاھداً على توفیر المواد الدراسیة حسب الجدول : مالحظة
  . في كل مقرر الطالب

 

 الفصل الدرا��ي األول 

 QRN 4199 1القرآن حفظ 

 FQH 3121 1الفقھ 

 HDT 3101 1ا�حديث 

 HST 3101 1الس��ة 

 ARB 3101 1النحو 

 QRN 3101 1التفس�� 

 

 الفصل الدرا��ي الثا�ي

 QRN 4199 2القرآن حفظ 

 FQH 3122 2الفقھ 

 HDT 3102  2ا�حديث

 HST 3102 2الس��ة 

 ARB 3102 2النحو 

 QRN 3101  2التفس��

 
 

 الفصل الدرا��ي الثالث

 QRN 4199 3القرآن حفظ  

 FQH 3123 3الفقھ 

 HDT 3103 3ا�حديث 

 EMN 3101 1العقيدة 

 ARB 3103 3النحو 

 QRN 3103  3التفس��

 
 

 لدرا��ي الرا�عالفصل ا

 QRN 4199 4القرآن حفظ  

 FQH 3124 4الفقھ 

 HDT 4100 علوم ا�حديث

 EMN 3102 2العقيدة 

 ARB 3104 4النحو 

 EMN 4101 اآلداب االسالمية

 
 

 الدرا��ي ا�خامس الفصل

 QRN 4199 5القرآن حفظ 

 FQH 41X0 أصول الفقھ

 QRN 4100 علوم قرآن

 SRJ 319X 1تدر�ب 

  يار�ةمادة اخت

  مادة اختيار�ة

 

 الفصل الدرا��ي السادس

 QRN 4199 6القرآن حفظ  

 SRJ 319X 2تدر�ب 

  مادة اختيار�ة 

 HST 4101 التار�خ اإلسالمي
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 �جل املواد الدراسية

 (ARB)اللغة العر�ية: 

ARB 3101 

 .��ا للناطق�ن 1 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3(

. دراسة قواعد اللغة العر�ي
ً
 وشفاهة

ً
ة للناطق�ن ��ا (مستوى عا��). املمارسة والتدر�ب املكثف للغة كتابة

 تمار�ن التعب�� وا�حادثة. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي.

ARB 3102 

 .��ا للناطق�ن 2 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3(

متقدم). املمارسة والتدر�ب املكثف للغة  -عا��  متا�عة دراسة قواعد اللغة العر�ية للناطق�ن ��ا (مستوى 

. تمار�ن التعب�� وا�حادثة. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي.
ً
 وشفاهة

ً
 كتابة

 ARB 3101متطلب لها: مادة 

ARB 3103 

 .��ا للناطق�ن 3 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3(

متقدم). املمارسة والتدر�ب املكثف للغة  -ن ��ا (مستوى عا�� متا�عة دراسة قواعد اللغة العر�ية للناطق�

. تمار�ن التعب�� وا�حادثة. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي.
ً
 وشفاهة

ً
 كتابة

 ARB 3102متطلب لها: مادة 

 ARB 3104 

 .��ا للناطق�ن 3 عر�ية لغة

)دراسية ساعات 3(  

متقدم). املمارسة والتدر�ب املكثف للغة  -عر�ية للناطق�ن ��ا (مستوى عا�� متا�عة دراسة قواعد اللغة ال

. تمار�ن التعب�� وا�حادثة. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي.
ً
 وشفاهة

ً
 كتابة

 ARB 3103متطلب لها: مادة 

ARB 3201 

 .��ا الناطق�ن لغ�� - 1 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3( 

 دراسة ق
ً
واعد اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��ا (مستوى متوسط). املمارسة والتدر�ب املكثف للغة كتابة

. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي.
ً
 وشفاهة

ARB 3202 

 . ��ا الناطق�ن لغ�� - 2 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3(

متقدم). املمارسة والتدر�ب  -��ا (مستوى متوسط متا�عة دراسة قواعد اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن 

. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي. 
ً
 وشفاهة

ً
 املكثف للغة كتابة

 ARB 3201متطلب لها: مادة 

ARB 4201 

 . ��ا الناطق�ن لغ�� - 3 عر�ية لغة

 )دراسية ساعات 3(

متقدم �ش�ل أك��). املمارسة  –��ا (مستوى متوسط  متا�عة دراسة قواعد اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن

. دراسة نصوص مختارة من القرآن والسنة والشعر العر�ي. 
ً
 وشفاهة

ً
 والتدر�ب املكثف للغة كتابة

 ARB 3202متطلب لها: مادة 

 

 (EMN)العقيدة والسلوك: 

EMN 3101/3201 

 1عقيدة 

 ساعات دراسية) 3(

ث يتم �عر�ف الطالب باألر�ان الستة لإليمان، و�� اإليمان با�، مقدمة شاملة للعقيدة اإلسالمية حي

ومالئكتھ، وكتبھ، ورسلھ، واليوم األخ��، والقدر. �حة تار�خية عن كيفية تطور دراسة التوحيد واملدارس ال�ي 

 تصنفھ إ�� قسم�ن، أو ثالثة أو أر�عة أقسام. 

EMN 3102/3202 

 2عقيدة 

 ساعات دراسية) 3(

يقدم وجهة نظر أهل السنة نحو اإليمان، مثل االعتقاد بأن اإليمان هو باألقوال واألفعال، وأنھ يز�د  ر املقر هذا 

و�نقص، وما إ�� ذلك كما يقدم الألفعال وال�لمات واملعتقدات ال�ي تقلل أو تبطل اإليمان، واألح�ام املتعلقة 

 بذلك.

 EMN 3101/32011متطلب لها: مادة 

EMN 4101/4201 

 اإلسالمية اآلداب

 ساعات دراسية) 3(

مقدمة �� النظام األخال�� �� اإلسالم (أهدافھ، وخصائصھ، ومم��اتھ). يتعلم الطالب طرق االنضباط والرقابة 

 الذاتية، وفقا للسنة.
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 (HDT)ا�حديث النبوي: 

HDT 3101/3201 

 1حديث 

 ساعات دراسية) 3(

 �� املوجودة، و وال�ي عل��ا مدار االسالم والشريعة املتعلقة باألخالق واإليمان دراسة لألحاديث املقرر يتيح هذا 

. وسوف يتعلم الطالب بإيجاز عن رواة رحمھ هللا  –ومن خالل ما جمعھ اإلمام النووي  كتب ا�حديث الرئيسية

 األحاديث وسنده، وعن م�ن ا�حديث، والفوائد املستخرجة من ذلك.

HDT 3102/3202 

 2حديث 

 ساعات دراسية) 3(

" ولكن تتم دراسة األحاديث املنتقاة HDT3101/3201 – 1�� "حديث   ع�� ما درسھ الطالب املقرر هذا  يب�ي

 عن رواة األحاديث وسنده، وعن م�ن ا�حديث، والفوائد املستخرجة من ذلك. بتفصيل أك��

 HDT 3102/3202متطلب لها: مادة 

HDT 3103/3202 

 3حيث 

 ة)ساعات دراسي 3(

دراسة لبعض أحاديث األح�ام املنتقاة من كتاب عمدة األح�ام �� أبواب مختلفة من أبواب  املقرر يتيح هذا 

 الفقھ.

HDT 4100/4200 

 علوم ا�حديث

 ساعات دراسية) 3(

املفاهيم الهامة املتعلقة بحديث الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم). يتم ال��ك�� ع�� دراسة  املقرر �ستكشف هذا 

ية والسند، وأولو�ة ا�حديث كمصدر للتشريع �� الشريعة اإلسالمية، وتصنيفات ا�حديث، ومراحل جمع الروا

 ا�حديث وتخر�جھ وتصنيفھ.

 

 :(FQH)الفقھ وأصولھ 

FQH 31x1/32x1 

 1فقھ 

 ساعات دراسية) 4(

س��ة الذاتية أسس وأصول مدرسة من املدارس الفقهية األر�ع املعروفة، ومصط�حا��ا، وال املقرر يقدم هذا 

، ودراسة كتاب الفقھ وفقا لهذه املدرسة. 
ً
للمدرسة   FQH 3111/3211املوجزة ألشهر علما��ا وأك��هم تاث��ا

 ل�حنبلية. FQH 3141/3241للشافعية، FQH 3131/3231للمالكية، FQH 3121/3221 ا�حنفية، 

FQH 31x2/32x2 

 2فقھ 

 ساعات دراسية) 4(

 للمدرسة ا�حنفية،   FQH 3112/3212الصالة وفقا ألحد املدارس األر�ع.  دراسة كتاب املقرر �غطي هذا 

FQH 3122/3222 ،للمالكيةFQH 3132/3232 ،للشافعيةFQH 3142/3242 .ل�حنبلية 

 FQH 31x1/32x1متطلب لها: مادة 

FQH41x1/42x1 

 3فقھ 

 ساعات دراسية) 4(

للمدرسة  FQH 4111/4211ألحد املدارس األر�ع. دراسة كتب الز�اة والصيام وا�حج وفقا  املقرر �غطي هذا 

 ل�حنبلية. FQH 4141/4241للشافعية، FQH 4131/4231للمالكية، FQH 4121/4221 ا�حنفية، 

 FQH 31x2/32x2متطلب لها: مادة 

FQH 41x2/42x2 

 4فقھ 

ساعات دراسية) 4(  

  FQH 4112/4212املدارس األر�ع. دراسة كتاب املعامالت التجار�ة (البيوع)، وفقا ألحد املقرر �غطي هذا 

 FQH 4142/4242للشافعية، FQH 4132/4232للمالكية، FQH 4122/4222 للمدرسة ا�حنفية، 

 ل�حنبلية.

 FQH 31x2/32x2متطلب لها: مادة 

FQH 41x3/42x3 

 5فقھ 

ساعات دراسية) 4(  

وقواعد امل��اث، وأنواع �غطي مقدمة للطالب عن قوان�ن امل��اث. سيدرس الطالب الوصية،  املقرر هذا 

امل��اث، والورثة، وكيفية تقسيم امل��اث. وسوف يظهر أيضا عظمة اإلسالم �� تقسيم امل��اث لتحقيق العدالة 

 FQH للمدرسة ا�حنفية،   FQH 4113/4213للفقھ املقارن،  FQH 4103/4203ب�ن الناس. 

 ل�حنبلية. FQH 4143/4243للشافعية، FQH 4133/4233للمالكية، 4123/4223

 FQH 31x2/32x2متطلب لها: مادة 

FQH 41x0/42x0 

 أصول الفقھ

ساعات دراسية) 3(  

يقدم أصول الفقھ مع تار�خ موجز عن كيفية إ�شاء هذا الفرع الهام من املعرفة، من أ�شأه، ووفقا  املقرر هذا 

ادر، وع�� ا�جوانب ألي مذهب. و�نصب ال��ك�� ع�� أهمية استخالص األح�ام من املصادر، وأنواع املص

 الهامة األخرى ال�ي تؤثر ع�� النظر �� األدلة وتطبيقها. 

FQH 4110/4210   ،للمدرسة ا�حنفية FQH 4120/4220 ،للمالكيةFQH 4130/4230 ،للشافعيةFQH 
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 ل�حنبلية. 4140/4240

 FQH 31x2/32x2متطلب لها: مادة 

FQH 3101/3201 

 فقھ الدعوة

ساعات دراسية) 3(  

فن الدعوة �� اإلسالم. وأسسها، وأنواعها، وقواعدها وأولو�ا��ا وأسالي��ا املتعلقة باألمر  املقرر ا يقدم هذ

 باملعروف والن�ي عن املنكر.

مواضيع هامة مثل: أخالقيات الدعوة، وأهمية البص��ة، مع أمثلة من حياة الن�ي، ومختلف  املقرر كما يقدم 

 الدعاة املسلم�ن الناجح�ن 

 افقة أستاذ املادة.املتطلب: مو 

FQH 3102/3202 

 فقھ ا�خطابة

ساعات دراسية) 3(  

هو مقدمة شاملة ألسس ا�خطابة وآدا��ا. و�قدم ا�خصائص الفطر�ة واملكتسبة ل�خطباء  املقرر هذا 

  املقرر الناجح�ن، �� سياق خطب ا�جمعة، وأوجھ القصور ال�ي يجب ع�� ا�خطباء تجن��ا. يقدم هذا 
ً
أيضا

ختلفة من ا�خطب: خطب إعطاء املعلومات، خطب اإلقناع ، خطب املناسبات االحتفالية األنواع ا�

خطب الن�ي وخطب ناجحة  املقرر واالجتماعية. الطرق الناجحة إلعداد خطب ناجحة وفعالة. و�درس 

هو املمارسة العملية حيث يطلب من الطالب ا�خطابة  املقرر ل�خصيات عامة معروفة. من شروط هذا 

 عم��.كتنفيذ 

 املتطلب: موافقة استاذ املادة.

FQH 4101/4201 

 القواعد الفقهية

ساعات دراسية) 3(  

قواعد الفقھ ا�خمس الك��ى، والقواعد الفرعية، وأثرها ع�� تحديد واستنباط األح�ام. كما  املقرر يقدم هذا 

 أنھ �غطي ما يمكن أن �ش�ل استثناء لتلك القواعد.

 دة.املتطلب: موافقة استاذ املا

FQH 4102/4202 

 مقاصد الشريعة

ساعات دراسية) 3(  

 

مقاصد الشريعة اإلسالمية ا�خمس: (ا�حفاظ ع�� الدين، والنفس، والعقل، والنسل،  املقرر يقدم هذا 

واملال). كما يدرس الطالب أثر الشريعة اإلسالمية �� ا�حفاظ ع�� هذه املقاصد ا�خمس، باإلضافة إ�� ن 

سالمية �� تحقيق مصا�ح الناس ومنع اإلضرار ��م �� اآلن و�� املستقبل و�األدلة إظهار دور الشريعة اإل 

 ال�حيحة.

 املتطلب: موافقة استاذ املادة.

 

 (HST)الس��ة النبو�ة والتار�خ اإلسالمي: 

HST 3101/3201 

 الف��ة املكية –الس��ة النبو�ة 

 ساعات دراسية) 3(

�ة الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم مع ال��ك�� ع�� ا�خصائص الفر�دة يدرس أهمية وأهداف دراسة س� املقرر هذا 

لس��تھ. كما �ستكشف أبرز األحداث �� حياة الن�ي �� مكة املكرمة باستخدام من�جية ومصادر أصيلة. و�تم 

استخالص الع�� والدروس املستفادة من س��ة الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم، باستخدام ن�ج �سمح للطالب 

 هذه الدروس والواقع الذي �عيشھ اليوم. بالر�ط ب�ن

HST 3102/3202 

 الف��ة املدنية  –الس��ة النبو�ة 

 ساعات دراسية) 3(

أبرز األحداث �� حياة الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) �� املدينة املنورة باستخدام  املقرر �ستكشف هذا 

 املن�جية واملصادر األصيلة.

 HST 3101/3201املتطلب: مادة 

HST 4101/4201 

 التار�خ اإلسالمي

 ساعات دراسية) 3(

هـ) 11مقدمة موجزة عن التار�خ اإلسالمي حسب ترتيب حدو��ا، بدءا من وفاة الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم (

إ�� �عض السالالت ا�حاكمة وا�ح�ام والعلماء واألحداث الك��ى ال�ي حدثت ��  املقرر ح�ى يومنا هذا. و�تطرق 

 ي وأثرت �� صياغة املسلم�ن.التار�خ اإلسالم
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 (QRN): علوم القرآن

QRN 3101/3201 

 1تفس�� 

 ساعات دراسية) 3(

للطالب التفس�� التحلي��، من خالل اختيار آيات محددة من القرآن الكر�م واستخدام من�ج  املقرر يقدم هذا 

ب مختلفة من بالغة و��جاز تحلي�� لتفس��ها، وتوسيع فهم الطالب للقرآن، باإلضافة إ�� استكشاف جوان

 ، باستثناء لغة التدريس.QRN 3101القرآن الكر�م. نفس 

QRN 3102/3202 

 2تفس�� 

 ساعات دراسية) 3(

 لذلك 
ً
�� هذا املقرر، يقدم املعلم التفس�� حسب املواضيع عن طر�ق اختيار ا�جوانب ا�حالية ل�حياة، وتباعا

الطالب ع�� تفس�� هذه اآليات  املقرر باملواضيع ا�ختارة. و�درب  يتم جمع ودراسة اآليات من القرآن املتعلقة

هذه الدروس بطر�قة تخدم املوضوع ذي الصلة، وتحديد أهم الدروس والع�� املستفادة من اآليات وعالقة 

 بحياة الناس وواقعهم.

QRN 4101/4201 

 3تفس�� 

 ساعات دراسية) 3( 

مجموعة من اآليات القرآنية املتعلقة بآيات الشريعة اإلسالمية وشرح معان��ا وآثارها  رر املق�ستكشف هذا 

واالستنباطات واالستدالالت املستمدة م��ا. وذلك باستخدام تفاس�� معتمدة مثل: تفس�� ا�جصاص وابن 

 ناء لغة التدريس.، باستثQRN 4201العر�ي والقرط�ي، مع توسع �� شرح اآليات واستنباط األح�ام م��ا. نفس 

 QRN 3102/3202املتطلب: 

QRN 4100/4200 

 مباحث �� علوم القرآن

ساعات دراسية) 3(  

  املقرر يقدم هذا 
ً
فروع املعرفة ا�ختلفة املتعلقة بالقرآن للطالب، بما �� ذلك: مراحل الو��، والكتابة، وصوال

قرآن الكر�م، ويشرح خصائص اآليات والسور تصنيف سور ال املقرر إ�� تجميع القرآن �� كتاب. كما يقدم هذا 

املكية واملدنية، ويعّرف الطالب بالطر�قت�ن الرئيسيت�ن لتفس�� القرآن: مدرسة التفس�� القائمة ع�� الرأي 

 والدراية ومدرسة التفس�� القائم ع�� الرواية واملأثور.

QRN 4199/4299 

 حفظ القرآن

 (ساعة دراسية واحدة)

�ل  املقرر ن القرآن الكر�م للطالب �حفظها ومراجع��ا. يجب ع�� الطالب اجتياز هذا سيتم تحديد أجزاء م

 فصل درا��ي من أجل مواصلة الفصل الدرا��ي الذي يليھ. 

 

 (SRJ)مساقات معهد سراج األساسية: 

SRJ 3190/3290 

 بح�ي -تدر�ب عم�� 

 )واحدة دراسية ساعة(

. سيتم �عي�ن مواضيع للطالب للبحث ف��ا �انوا 
ً
 قد أثبتوا التم�� ف��ا سابقا

 املتطلب: موافقة املشرف.

SRJ 3191/3291 

 تدري��ي -تدر�ب عم�� 

 )واحدة دراسية ساعة(

 .
ً
 سيتم �عي�ن مواضيع للطالب للقيام بتدريسها �انوا قد أثبتوا التم�� ف��ا سابقا

 املتطلب: موافقة املشرف.

SRJ 3192/3292 

 مجتم�� -تدر�ب عم�� 

 )واحدة سيةدرا ساعة(

 .
ً
 سيتم �عي�ن مشاريع �خدمة ا�جتمع للطالب للقيام بقياد��ا و�دار��ا �انوا قد أثبتوا التم�� ف��ا سابقا

 املتطلب: موافقة املشرف.

SRJ 3193/3293 

 إرشادي -تدر�ب عم�� 

)واحدة دراسية ساعة(  

. سيتم �عي�ن مهمات إرشاد ومتا�عة فردية (�خص ل�خص) للطالب �� مواضيع 
ً
 أثبتوا التم�� ف��ا سابقا

 املتطلب: موافقة املشرف.
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 دليل رموز مساقات (مواد و�ورسات) معهد سراج
 

 ات مرمزة �التا��املقرر 

XXX abcd 

XXX /املقرر : رمز املادة 

ARBاللغة العر�ية : 

EMNالعقيدة والسلوك : 

FQHالفقھ : 

HDTا�حديث : 

HSTالس��ة والتار�خ  : 

QRNالقرآن : 

SRJ مساقات معهد سراج األساسية : 

a,b,c,dأرقام لتحديد املستوى والنوع : 

a املستوى : 

b) باللغة اإلنجل��ية) 2= باللغة العر�ية،  1: لغة التدريس = 

c ش�ل عام املقرر : نوع� 

d ش�ل خاص املقرر : نوع� 

 

 

 

 األسئلة الشائعة

 من يجب أن يتقدم لدراسة هذا ال��نامج؟ -

لأل�خاص الذين يرغبون �� متا�عة التعليم اإلسالمي الشامل مع الدعوة والتطبيق �� مجتمعا��م. و�مكن أن  هذا الدبلوم هو

 �شمل ذلك:

 طالب �� الثانو�ة درس �� مدرسة إسالمية، وقد أظهر بالفعل اهتماما كب��ا �� متا�عة التعليم ما �عد الثانوي اإلسالمي. •

المية و�رغب �� تجس�� �عليمھ نحو درجة الدراسات العليا �� الدراسات طالب جام�� �� مجال غ�� الدراسات اإلس •

 اإلسالمية.

طالب العلم الذين يرغب �� توطيد أسسھ �� العلوم اإلسالمية، و�علم كيفية تطبيق علمھ ومعارفھ �ش�ل �حيح،  •

 سواء �� التدريس أو البحث أو اإلرشاد والدعوة أو �� خدمة ا�جتمع.

 ام جزئي أو بدوام �امل) يرغب �� ا�حصول ع�� درجة مع��ف ��ا دوليا �� الدراسات اإلسالمية.مؤذن أو إمام (بدو  •

 

 ماذا أتوقع أن أ�علم �� هذا الدبلوم؟ -

 يت�ون هذا الدبلوم من ستة فروع من املعرفة: ثالثة عن الهو�ة اإلسالمية، وثالثة عن العلوم اإلسالمية:

 ، العقيدة واآلداب، اللغة العر�ية.الهو�ة اإلسالمية: التار�خ اإلسالمي

 العلوم اإلسالمية: دراسات القرآن، دراسات ا�حديث، دراسات الفقھ

يطلب من �ل طالب أن يأخذ عدة مواد/ مساقات �� جميع ا�جاالت الستة للتخرج، ل�حصول ع�� قائمة ال�ورسات ال�املة: 

 ات. املقرر ل انظر مخطط املنا�ج الدراسية، قائمة املواد الدراسية ودلي

 

 ما �� لغة التدريس؟ -

هذا ال��نامج متاح ليتم تدريسھ سواء باللغة اإلنجل��ية أو العر�ية. أما بالنسبة ملتطلبات اللغة العر�ية، ف�ي متاحة ملستو��ن: 
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 للناطق�ن ��ا ولغ�� الناطق�ن ��ا.

 

 ملتا�عتھ؟ هل هذا هو برنامج بدوام �امل؟ هل يتع�ن ع�� إ��اء دراس�ي أو وظيف�ي -

تم تصميم هذا ال��نامج مع األخذ �ع�ن االعتبار نمط ا�حياة املنشغل لطال�ي العلم والباحث�ن عن املعرفة من الباحث�ن عن 

ات ال�ي تناسب املقرر املعرفة. وهذا الدبلوم قائم ع�� عدد الساعات الدراسية، مما �ع�ي أنك يمكن أن تل��م بأي عدد من املواد و 

 ت واالل��امات ا�خاص بك.جدول اال�شغاال 

 

 ما �� مدة هذا ال��نامج؟ -

فصول دراسية  (سنت�ن أو ثالث بناًء ع��  6 بالنسبة لل�خص الذي يأخذ ا�حمل والعبء الدرا��ي العادي فإن مدة ال��نامج

��ي الذي يمكنك أن يمكن أن �ستغرق وقتا أطول أو أقصر اعتمادا ع�� مقدار ا�حمل والعبء الدراتوافر املواد األ�اديمية.) 

 تأخذه.

 

 هل هذا برنامج ع�� االن��نت؟ -

ال. بينما التعليم ع�� اإلن��نت يمكن أن ي�ون وسيلة رائعة لنقل املعلومات، التعليم هو عملية �� اتجاه�ن. يحصل الطالب ع�� 

 التعلم من املعلم، �� ح�ن يتمكن املعلم من تقييم مقدار استيعاب وتطبيق الطالب ملا �علم.

 

 كم ت�لفة رسوم ا�حصول ع�� هذا الدبلوم؟ ماذا لو كنت ال أستطيع تحمل هذه الرسوم؟ -

. غ�� أن املعونة املالية متاحة لدعم الطالب ا�حتاج�ن. الطالب فصول دراسية 6دوالر ع�� مدى  5000تبلغ ت�لفة الدبلوم حوا�� 

 قدم بطلب ا�حصول ع�� م�افآت ومنح التم��.الذين يتفوقون �� دراس��م �� معهد سراج سي�ونون مؤهل�ن للت

 

 أين يتم عقد الفصول الدراسية؟ -

 وا، وتقع ضمن العنوان التا��: اأوت-حاليا، سيتم تدريس جميع املواد الدراسية ال�ي يقدمها معهد سراج �� مدرسة ثانو�ة بروكفيلد

824 Brookfield Rd, Ottawa, ON K1V 6J3. 

 

 ة؟الدراسي ا�حصصم�ى �عقد  -

 �عض املواد املكثفة بجموع 9:15 – 6:15ا�حصص الدراسية �� املساء (ب�ن الساعة تقدم 
ً
) أغلب أيام األسبوع. وستعقد أحيانا

 ا�جمعة والسبت واألحد.   ساعات موزعة ع�� أيام 13 – 10

 

 ما �� املوارد التعليمية ال�ي يحصل عل��ا الطالب؟ -

، وشرائح عرض PDFيمية الالزمة (الكتب املدرسية، الكتب والوثائق ا�حملة ضمن نظام يحصل الطالب ع�� جميع املوارد التعل

ا�حاضرات) ل�افة املواد ال�ي ��جل ��ا الطالب. معهد سراج شر�ك مع شركة ميكروسوفت للتعليم. سوف يحصل جميع 

ع�� اإلن��نت)، وع�� حساب بر�د الطالب امل�جل�ن �ش�ل فع��  �� معهد سراج ع�� ترخيص مجا�ي من ميكروسوفت أوفيس (

إلك��و�ي ضمن نطاق شبكة معهد سراج، والتخز�ن ع�� اإلن��نت، وع�� خصومات ع�� أجهزة الكمبيوتر ا�حمولة واألجهزة 
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 اللوحية واإللك��ونيات من متجر ميكروسوفت.
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