
 (182األديان ): مادة 

 محاضرتان لغير طالب التخصص

 األهداف:

تعريففا االااففل يااففاية اإلاسفف  ايه ففان لديففع ا ن ااففاية ل ففا    -1

 ايسالم، امة يبتغ غير ايسالم دي اً فدة يقبل م ع.

اقفف ا االااففل لدففم معد مففاع مفف سوة لففة اايا ديفف  ااا  ففراهي   -2

ايعض األديفان اا عفعي  مفة إليفن اا افتة ااتا يايف  اااه راففاع 

 ااعقاي  ل اهم اد اس  هقاي  ام اد هم اامعتماة. 

ت ميففف  مداففف  االاافففل اا قايففف  ففففا اافففرد لدفففم  فففبع ااا ففف م ادفففاية  -3

 ايسالما قايماً اإلايثاً.

ع يتلاائفع اا قيقيفية اف فاد لقائفاهم مف  مفا ت  ية االاافل يتعري ف -4

 يق م ن يع مة خلط امؤامراع ادقضاء لدم اام دمية ادي ام.

 مفردات المنهج:

 مقام  تامل:

 تعريا اااية اغ  ااصلالإلاً اييان إلاس  ايه ان إايع. -1

 هول  ااتاية افلريتع،  صل اااية اات إليا، اذكر يااي  ااارك. -2

 سالم.دية األهبياء سميعاً ه  اي  -3

 دل ة زماا  األديان )اإلاة األديان( اييان خلرها.  -4

 ه خ ايسالم اجمي  اارسااع اا ايق  ا م اع اهيم تع لدياا.  -5

 م قا اام دم مة األديان اامعاصرة: اااتايي ، اا ععي .  -6

 

 



  ااً: األديان اااتايي :

 اايا دي :- 

 ااا   .ائام مة اااتاب يد اس  تا يخ ي ا إسرائيل ا هب  -1

 ص اع ا خالق ي ا إسرائيل مة اااتاب ااا   . -2

 اهاتة اايا دي . اه راا ي ا إسرائيل لة دية م سم  -3

 م قا اايا د مة اابعث  اام ماي  ااااية ايسالما. -4

 كتل اايا د امظاهر ااتاللل ااات ريا فياا. -5

لقائففا اايافف د ااتففا ذكرهففا ااقففرلن لفف ام ااام سفف دة ا ن فففا كتففبام  -6

 . اها لة دية م سم اييان يع

 خلر اايا د لدم ايسالم ااام دمية. -7

 لالق  اايا د يااماس هي  ا هاي  ااراتا ي. -8

 اا  ا ى:-ب

ا مففع فففا ااقففرلن اااففريم: مففيالدم، دل تففع، معجواتففع،  اام ففي   -1

  فعع إام اا ماء اهوااع.

 ، ا مع مريم اابت ل. لقائا اا  ا ى فا اام ي   -2

ل فففا اا  فففا ى ا يرهفففا ففففا لقائفففا م فففاد  اا  فففراهي  اامقاسففف   -3

 اا  ا ى.

االتفراا يعفض لدمفاء اا  فا ى  ياا اع ايهجيل يبعث  م مفا  -4

 يع.

 اات  ير ليا م ا خلا م لدم األم  ايسالمي . -5

 ياهياً: األديان اا ععي :

 ااا ااسي :- 



 لقياتاا ا خالقاا امعامالتاا. -1

 مظاهر اا ي ي  فا تعاايماا. -2

 ااقعاا اامعاصر. -3

 ااب ذي :-ب

 هاتتاا اتل  ها. -1

 لقائاها امظاهر اا ي ي  فياا. -2

  ماكة اس دها اااقعاا اامعاصر. -3

 المرجع األساسي: 

 د اساع فا األديان، د.سع د ااادا.

 المراجع:

  إلاام  هل ااذم ، اية ااقيم. -1

 مقا هاع األديان ألإلما  دبا. -2

 ماذا خ ر ااعاام ياه لاط اام دمية، أليا اا  ة اا ااي. -3

 ايسالم اإلاس  ايه اهي  إايع ام ما ي سا م سم. -4

 هااي  اا يا ى اية ااقيم. -5

 ااج اب اا  ي  اية تيمي ، االبع  اام قق . -6

 ااراتا ي فا ق ص ااتاام،  ي  إسالم  إلما لبا  . -7

 ااماس هي  لقاة اام اا الا  اا ااي ، م م د ااااذاا. -8

 اا  راهي  ام ما  يا زهرة. -9

 ايسالم ااا  راهي ، مجم ل  مة ااعدماء.م اظرة يية ياي  -11

 كيا تال  ه راهياً إام ايسالم،  هس لبا اا ميا اا  ز. -11



 


