
 مقدمة 

 اإلسالمية. نضع بين يديك الدليل التعليمي ألكاديمية الذخائر 

 

 : الهدف 1المادة 

أهداف األكاديمية و التخصصات الهدف من كتابة الدليل هو تعريف الطالب ب

و  اتالم الدراسة،حة  المطلوب    قوانين  التخصص  اختيار  من  يتمكن  حتى 

 حسب األهداف و اإلمكانيات المتاحة

انسان متخصص و يحمل   األكاديمية هو صناعات  الهدف األول من  أن  كما 

على عاتقه مسؤولية التمهيد للظهور بما يتوافق مع اإلمكانيات و الظروف  

 .المتاحة في الزمن المعاصر و في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة

 

 : تعاريف2المادة

  األكاديمية

رابطة   إشراف  ضمن  تقع  التي  الثقافية  و  التعليمية  المراكز  كل  بها  يراد 

 اإلسالمية. الذخائر 

 وهي:  

 ائر اإلسالمية للتعليم اإللكتروني  أكاديمية الذخ



 ا السالم بسيهات حوزة كريمة أهل البيت عليه

في    فعالياته  يمارسبسيهات )حاليا  مركز آفاق الصادقَين للتحقيق و التبليغ  

 الفضاء المجازي( 

 حسينية تزكية اإللكترونية 

 هيئة الشورى 

هي مجموعة من أساتذة األكاديمية يقومون باإلشراف على المسار التعليمي  

الطالب،  و كفاءات  تحديد  المناهج،  دراسة  أجل  من  قدرات  ت الفني  طوير 

وسائل التعليم و التقنيات المتاحة،  دراسة أفضل  ،  غيةليالطالب البحثية والتب

 وضع االختبارات النهائية... و تقييم الطالب و

 ي التعليم الحضور

أي أن الطريقة المعتمدة في التدريس هي حضور الطالب في المركز من أجل  

 .بساعات حضور الدرس  االلتزامتلقي الدروس و يجب على الطالب 

 التعليم غير الحضوري )عن بعد( 

الطري أن  يجب  أي  ال  و  اإللكترونية،  المواقع  هي  التدريس  في  المعتمدة  قة 

  .على الطالب التقيد بساعات معيّنة

 التعليم نصف الحضوري

المواقع   هي  المواد  بعض  في  التدريس  في  المعتمدة  الطريقة  أن  أي 

مع  الدرس  بحضور  الطالب  يُلزم  األخرى  المواد  بعض  في  و  اإللكترونية، 

و الدرسبساعا  االلتزام  األستاذ  فيزيائيا    ت حضور  كان حضورا  يتم  سواء 



  اإللكترونية  يةتعليمتحديد المكان والزمان فيه، أو حضورا على المنصات ال

 حديد نوع المنصة والزمان.، يتم تبعة لألكاديميةالتا

 البرنامج الدراسي 

كل   في  المقّررة  الدراسية  السنوات  طوال  دراستها  يتم  التي  المواد  هي 

متخصصة  تخصص جهات  من  تعيينه  و  تصويبه  يتم  الذي  حق  و  من  و   ،

 الطالب الحصول على نسخة من  البرنامج الدراسي قبل مباشرة الدراسة.

 الوحدة الدراسية  

حدد إمكانية االستفادة من المادة و األستاذ، و  هي المعدل االسبوعي الذي ي 

ت بين  تالذي  ال  5الى    2راوح عادة  المادة  قررة و  موحدات دراسية، حسب 

 . سب إمكانيات األستاذ و مستوى الطالبح

 التخصص الدراسي 

أجل   من  دراستها  يتم  و  واحد،  موضوع  في  تجتمع  دراسية  مواد  يجمع 

 تحقيق هدف محدد و مشترك بينها. 

 الفرع  

التخصصات   إلى عدة تخصصات فرعية  بعض  يندرج  تتفرع  ، كل تخصص 

بين   االختالف  يقل  ال  أن  مالحظة  يجب  و  فرعاً،  يسمى  العام  العنوان  تحت 

واح-فرعين   تخصص  تحت  ال    %7عن    -ديقعان  و  الدراسية  الوحدات  من 

 .  %30يزيد على 



 الشعبة  

ن في نفس  عيّ تسجيلهم في تخصص مُ الشعبة هي مجموعة الطالب الذين تم  

 . السنة الدراسية

 الترم الدراسي  

 اسبوع لالختبارات يليها ثماسبوع   14 في كل ترم مدة الدراسة

تاريخ   من  األول  الترم  ربيع    18يبدأ  شهر  نهاية  مع  ينتهي  و  الحجة  ذي 

 األول، و تكون اختبارات الترم األول في االسبوع األول من ربيع الثاني 

ربيع الثاني و يستمر حتى منتصف رجب،   15لترم الثاني من تاريخ ثم يبدأ ا

  .و تكون اختبارات الترم الثاني في االسبوع الثالث من رجب األصب

   الترم الصيفي

 اسابيع دراسية و اسبوع اختبارات    6يشتمل على الدراسة فيه اختيارية ، 

 شهر ذي القعدةيبدأ من االسبوع الثاني من شهر شوال و يستمر الى أواخر 

 : شروط االلتحاق باألكاديمية 3المادة

 السالمة الذهنية و القدرة على الدراسة  .1

 توفر الحاسب اآللي و القدرة على استعماله .2

 من أجل الدراسة )تقريبا( تمكن الطالب من التفرغ مدة ساعتين يوميا  .3

الطالب  .4 التي يسكنها  المنطقة  المتواجدين في  الدين  أحد علماء  تزكية 

 ص ببعض التخصصات()خا



 : كيفية إجراء الدورات الدراسية4المادة

 الدراسة الحضورية يتم تحديد المكان و الزمان و إعالم الطالب بها   .1

الخاص  .2 التعليمي  الموقع  باستخدام  تتم  الحضورية  غير  الدراسة 

باألكاديمية حيث يتم توفير الدروس و التقييم الخاص بكل درس و يتم  

 لمة سر لكل طالب  إرسال اسم مستخدم وك

الدراسة نصف الحضورية تتم باستخدام الواتساب و الموقع التعليمي    .3

شكل مباشر في  حيث يتواصل األستاذ مع الطالب ب  و الغرفة التعليمية

 ساعات محددة. 

 عدد الوحدات المطلوبة في الترم: 5المادة

وحدات دراسية و ما ال يزيد عن   8يجب على الطالب اجتياز ما ال يقل عن  

 .في كل تخصص ، وحدة دراسية في كل ترم 12

 تبصرة أ 

الطالب المتميز و الذي يرغب في إتمام الدراسة في وقت أسرع من الوقت  

اجتياز   يمكنه  قدرته    20المحدد  يثبت  أن  بشرط  ترم  كل  في  دراسية  وحدة 

 از في الترم األول من التخصص المختار. يالوحدات بمعدل امتعلى اجتياز 

 تبصرة ب 

كمال إوحدات في الترم الواحد، يجب عليه    8إذا لم يتمكن الطالب من اجتياز  

 ي لكي تُحتسب له سنة دراسية كاملة.الوحدات في الترم الصيف



  وحدات في الترم و لم يجتزها في الترم   8إذا لم يتمكن الطالب من اجتياز  

في   يصبح مشروطاً  أيضا،  التاليالصيفي  الدراسي  احتساب الترم  يتم  أي   ،

كما ال يمكنه اختيار    مع كسر الثلث منها  الترم الدراسي التاليدرجات مواد  

 .  وحدات دراسية 8أكثر من 

 رسوم التعليم :6المادة

متاح   أيضاً  هو  و  التخصصات  كل  في  الجدد  الطالب  لجميع  مجاني  التعليم 

 ة و تقديم االختبارات.  ن و الملتزمين بالدراسمتميزيللطالب ال

 تبصرة

و   التخصص  تغيير  دفع رسوم  عليه  يجب  التخصص  تغيير  الطالب  أراد  إذا 

 دوالر. 10التي تعادل 

، يجب عليه دفع رسوم الدراسة التي  أراد العودة  ثمإذا ترك الطالب الدراسة  

 دوالر للمادة الواحدة.  15تعادل 

لب درجة القبول في أي مادة دراسية فإنه يجب عليه دفع  إذا لم يحصل الطا

تعادل   التي  و  بالمادة  الخاصة  إذا    15الرسوم  هذا  الواحدة،  للمادة  دوالر 

قررت هيئة الشورى أن يعيد الطالب دراسة المادة من جديد، أما إذا قررت  

 5أن يعيد الطالب االختبار النهائي فقط، تكون الرسوم المطلوبة من الطالب  

 دوالر فقط لكل مادة دراسية. 

 : الدرجات7المادة

 في كل مادة  20يتم احتساب الدرجة من 



  12 :ل في المادة هيو أقل درجة للقب

 

  



 التخصصات المتاحة

 / مباني الفكر اإلسالمي1

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

   24 منطق تحليلي 1

   11 نظرية المعرفة 2

   10 التوحيد الفلسفي  3

   12 الهادي و المهتدي و الهداية 4

   10 فلسفة األخالق 5

 الترم الثاني 

   6 فلسفة الحقوق  1

   16 أصول فقه النص الديني  2

   12 التفكر النقدي  3

   16 مقدمات في الفلسفة  4

   14 المنطق المقارن  5

 

 

 

  



 الخطة التعليمية  –مقدمات علم الكالم اإلسالمي / 2

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

   24 منطق تحليلي  1

   11 نظرية المعرفة 2

   17 اصول حلقة اولى  3

   24 الشيعة في االسالم  4

5     

 الترم الثاني 

   10 االخالقمقدمة في فلسفة   1

   30 1دروس في العقيدة ج 2

عصمة االنبياء و خصائصهم في  3

 القران 

20   

   10 التوحيد في القران  4

   10 حقيقة الوحي 5

 الترم الثالث

   30 2دروس في العقيدة ج 1

   25 خالصة الفلسفة  2

   10 الكالم بين االديان  3

4     

5     

 الترم الرابع

   35 المغني في دروس العقيدة 1

المبدا و المعاد في الفلسفة و   2

 العرفان 

10   

   10 االنسان في القران  3

   14 المعاد في القران  4

   10 فلسف الغرب  5

     

 



 / شبهات اسالمية معاصرة3

 الترم األول 

 عدد الحصص  :الدراسية المواد 

 2 التوحيد  1الخمسة  الدين أصول في معاصرة عقائدية شبهات 1

 1 نقدي  منطق 2

 1 الدراسة و البحث مناهج  – اآللي مهارات الحاسب تنميه 3

 1 1تربوي تفسير 4

 1 1اصول  5

 الترم الثاني  

 2 2الخمسة  الدين أصول في معاصرة عقائدية شبهات 1

 1 2تربوي تفسير 2

 1   والترتيل التجويد ومهارات مناهج التدريس: مهارات تنميه 3

 1  2 الفقه أصول 4

 1 1المعاصرة االجتماعية المسائل لبعض فقهيه دراسات 5

 الترم الثالث 

 1 3الخمسة  الدين أصول في معاصرة عقائدية شبهات 1

 1 العقائد في نهج البالغة 2

 2 1السجادية الصحيفة 3

 1 2المعاصرة االجتماعية المسائل لبعض فقهيه دراسات 4

 1 3 الفقه أصول 5

 الترم الرابع 

 1 4الخمسة  الدين أصول في معاصرة عقائدية شبهات 1

 1 مهارات  تنميه 2

 2 4 الفقه أصول 3

 1 سيرة القادة  4

 1 2السجادية الصحيفة 5

 

 



 / دراسات اسالمية في قضايا المرأة و االسرة4

 المقررات و المراجع الوحدات عدد  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

    1المراة في القرآن  1

    المنظومة االسرية في االسالم  2

االصل الحاكمة على النظام   3

 الحقوقي لالسرة في االسالم 

   

    مقدمة في فلسفة الحقوق 4

    علم نفس المراة في القران  5

 الترم الثاني 

    االسرة و نظرياتهاتاريخ تحوالت  1

    حقوق االسرة  2

    علم اجتماع الجنوسة  3

    علم نفس االسرة 4

    2المراة في القران  5

 الترم الثالث

    عقبات في مسائل المراة و االسرة 1

    حقوق المراة في االسرة 2

النهضة االجتماعية للمراة و نقد   3

 الفمنيسم 

   

    في الوثائق الدولية  المراة 4

    اإللهيات النسوية  5

 الترم الرابع

    القواعد الفقهية للمراة و االسرة  1

المراة في االديان و المدارس   2

 االخرى

   

    حقوق المراة 3

    فلسفة حقوق المراة في االسالم  4

    آداب االسرة في االسالم 5



 / األخالق و العرفان5

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

    تاريخ التصوف و العرفان  1

    االنسان في القرآن   2

    الصحيفة السجادية  3

االخالق االسالمية المباني و   4

 المفاهيم

   

فلسفة التربية و التعليم المباني و  5

 المناهج

   

 الثاني الترم 

    التوحيد في القرآن  1

    المعاد في القران  2

    مقدمة في العرفان االسالمي 3

    فلسفة العرفان  4

المدارس االخالقية في الفكر  5

 االسالمي

   

 الترم الثالث

    الدين و االخالق  1

    العرفان العملي 2

    العرفان بين االديان و المذاهب  3

    االخالق )مستوى عالي(فلسفة  4

    مصطلحات العرفان االسالمي 5

 الترم الرابع

    مراتب الطهارة  1

    رسالة الوالية 2

    االيات االخالقية في القران  3

    حديثا 40شرح احاديث من  4

    االخالق العملية )االسرية و الدولية( 5



 / تفسير و علوم قرآن6

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  الدراسية المواد  ت

 الترم األول

    المنطق التطبيقي  1

    حقيقة الوحي  2

(: األخالق في 1تفسير موضوعي ) 3

 القرآن 

   

    األدب العربي في التفسير 4

    تاريخ العرب الجاهلي  5

 الترم الثاني 

    نظرية المعرفة 1

أولى  أصول حلقة   2

 بأسلوب جديد 

   

    مناهج التحقيق في علوم القرآن  3

(: التوحيد في 2تفسير موضوعي ) 4

 القرآن 

   

    تاريخ القرآن  5

 الترم الثالث

    دور أصول الفقه في التفسير  1

    خالصة الفلسفة  2

(: سورة براءة و 1تفسير ترتيبي ) 3

 آل عمران 

   

    تاريخ التفسير  4

    مدارس التفسير اإلسالمي  5

 الترم الرابع

    علوم القرآن  1

(: شرح الّسَور 2تفسير ترتيبي ) 2

المباركة: محمد، الممتحنة،  

المنافقون، المعارج، البيّنة،  

 الكافرون، المسد، المعوذتين

   



(: المجتمع و 3تفسير موضوعي ) 3

 التاريخ في القرآن

   

    قواعد التفسير  4

    مناهج التفسير و إتجاهاته  5

 الترم الخامس 

    مفردات القرآن  1

    (: سورة البقرة3تفسير ترتيبي ) 2

(: الحقوق في 4تفسير موضوعي ) 3

 القرآن 

   

    القرآن و العهدين  4

    الروايات التفسيرية: تحليل و نقد 5

 الترم السادس

    علوم القرآن و الشبهات المعاصرة  1

(: تتمة سورة 4تفسير ترتيبي ) 2

 البقرة 

   

    مباني فهم و نقد الحديث  3

    القرآن و المستشرقين  4

    فقه القرآن  5

     

 

 

 

 

 

 

 



 / دبلوم مقدمات في الفلسفة7

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

التحليلي المنطق   44 منطق قديم   1

كتاب من اعداد 

 الرابطة

 فلسفة اليونان   12 1تاريخ الفلسفة  2

كتاب محمد سعيدي   30 1علم الكالم 3

 مهر

كتاب من اعداد   12 فلسفة االخالق في الفكر الغربي  4

 الرابطة

 اصول حلقة اولى   16 اصول  5

 الترم الثاني 

   20 منطق جديد  1

   12 2تاريخ الفلسفة  2

   30 2علم الكالم  3

   10 االخالق في الفكر االسالمي  4

 االشارات البن سينا   1االشارات  5

 الترم الثالث

   12 3تاريخ الفلسفة  1

   15 1خالصة المنهج الجديد ج 2

   12 1العرفان النظري  3

   12 التفكر العقائدي في شرق اسيا  4

    2االشارات  5

 الترم الرابع

   24 2خالصة المنهج الجديد ج 1

   12 فلسفة العلم  2

    3االشارات  3

   12 2العرفان النظري  4

   12 فلسفة علم النفس 5



 الترم الخامس 

   35 1خالصة بداية الحكمة 1

   12 فلسفة علم االجتماع  2

   20 1العرفان العملي  3

   10 فلسفة التاريخ 4

الفلسفية في التفاسير و القواعد  5

 1الروايات 

12   

 الترم السادس 

   35 2خالصة بداية الحكمة 1

   12 منطق مقارن  2

   20 2العرفان العملي  3

القواعد الفلسفية في التفاسير و  4

 2الروايات 

12   

 

 

 

 

 

 

 

  



 دبلوم فكر الشهيد مطهري/ 8

المقررات و  الوحدات عدد  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 المراجع

 الترم األول

    حرية االنسان 1

    هللا في حياة االنسان  2

    السيرة النبوية  3

    التبليغ  4

    مسألة النفاق  5

 الترم الثاني 

    سيرة امير المؤمنين عليه السالم 1

    1الملحمة الحسينية ج 2

األمر بالمعروف و النهي عن   3

 المنكر

   

    نهضة المهدي عج هللا فرجه 4

    الرشد اإلسالمي  5

 الترم الثالث

    سيرة المعصومين عليهم السالم  1

    العقل و العلم  2

    األخالق االسالمية  3

    العدل اإللهي 4

    حقوق المرأة في اإلسالم 5

 الترم الرابع

    االسالم و متطلبات العصر 1

    النبوة ختم  2

    معرفة االنسان  3

    الفطرة  4

    االنسان الكامل 5

 الترم الخامس 



    المنطق 1

    مسألة المعرفة  2

    العرفان االسالمي 3

    نهج البالغة 4

    الفقه و االصول 5

 الترم السادس 

    التوحيد  1

    الفلسفة  2

    القضاء و القدر  3

    التاريخالمجتمع و  4

    المعاد 5

 

 

  



 دبلوم فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره / 9

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

محمد باقر الصدر السيرة   1

 1والمسيرة

   

    فدك في التاريخ  2

التشيع و االسالم وبحث حول  3

 المهدي

   

    فلسفتنا   4

    اإلسالم يقود الحياة  5

 الترم الثاني 

محمد باقر الصدر السيرة   1

 2والمسيرة

   

    المدرسة القرآنية 2

    1األسس المنطقية  3

    المدرسة اإلسالمية  4

    1أصول حلقة  5

 الترم الثالث

محمد باقر الصدر السيرة   1

 3والمسيرة

   

ودورهم في أئمة أهل البيت  2

 تحصين الرسالة

   

    2األسس المنطقية  3

    1اقتصادنا  4

    البنك الالربوي في اإلسالم 5

    1الفتاوى الواضحة  6

 الترم الرابع

محمد باقر الصدر السيرة   1

 4والمسيرة

   

    1اقتصادنا  2



    ومضات 3

    محاضرات تأسيسية 4

    العبادات رسالتنا وفلسفة  5

    1الفتاوى الواضحة  6

 الترم الخامس )اختياري( 

    1اصول حلقة ثانية  1

    غاية الفكر  2

    1كتاب الخمس  3

    2و1بحوث في شرح العروة ج 4

 الترم السادس )اختياري( 

    2اصول حلقة ثانية  1

    2كتاب الخمس  2

    4و3بحوث في شرح العروة ج 3

الرجوع الى منهاج الصالحين شرح العروة و الفتاوى الواضحة، و يتم الرجوع الى الحلقة الثالثة في الحلقة يتم 

 الثانية 

 

 

 

  



 مباني العلوم االنسانية في اإلسالم  )سنة دراسية( / 10

 المقررات و المراجع عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 الترم األول

 من إعداد الرابطة   10 األخالقفلسفة  1

كتاب شيخ مصباح   14 اسالمية  ادارة 2

 اليزدي 

كتاب شيخ مصباح   20 النظام الحقوقي في اإلسالم 3

 اليزدي 

 كتاب شهيد مطهري   15 التربية و التعليم في اإلسالم 4

كتاب شيخ مصباح    علم النفس في اإلسالم 5

 اليزدي 

 الترم الثاني 

كتاب من إعداد   14 االجتماع علم مباني 1

مؤسسة شيخ  

 مصباح اليزدي 

   20 اإلسالمي  االقتصاد 2

كتاب شيخ مصباح   12 االنسانية  العلوم فلسفة 3

 اليزدي 

كتاب الشيخ   20 التجربية  العلوم فلسفة 4

 ميرسباه 

كتاب شيخ مصباح   20 االسالم في السياسي النظام 5

 اليزدي 

 

 

 

  



 

 علوم تربوية دبلوم / 11

المقررات و  عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 المراجع

 الترم األول

    خالصة المنطق 1

    نظام التربية والتعليم في اإلسالم 2

    مدار اآلية  3

    الشيطان في القرآن  4

    التربية الدينية 5

 الترم الثاني 

    جنود العقل والجهل  1

    فلسفة األخالق 2

    تفسير تربوي لسورة النور  3

إدارة العالقات بين المعلم وأولياء  4

 األمور 

   

5     

 الترم الثالث

    آدم في القرآن  1

    الفلسفة لألطفال  2

    األسرة والمجتمع  3

    علم النفس اإلسالمي  4

    التربية الجنسية 5

 الترم الرابع

    التعامل مع القرآنأدب  1

    األخالق في القرآن  2

    علم نفس النمو ومفاهيم دينية  3

    مناهج البحث 4

    التربية الدينية 5



 

 الحكمة المتعالية دبلوم / 12

المقررات و  عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 المراجع

 الترم األول

    منطق تحليلي 1

    1المنهج الجديد ج 2

    مفاهيم ومناهج فلسفية  3

    مناهج البحث  4

5     

 الترم الثاني 

    2المنهج الجديد ج 1

    فلسفة األخالق 2

    منطق مقارن  3

    مباني فلسفة مال صدرا 4

    مهارات التفكير تطبيقية  5

 الترم الثالث

    1بداية الحكمة  1

    اإلشارات البن سينا 2

رسالة في األصول الثالثة للمال  3

 صدرا

   

4     

5     

 الترم الرابع

    2بداية الحكمة  1

    التوحيد العرفاني  2

منطقية وفلسفية لمال رسائل  3

 صدرا

   

4     



5     

 الترم الخامس 

    مراتب التجلي  1

    1نهاية الحكمة  2

    1دراسات في متون مال صدرا  3

4     

5     

 الترم السادس 

    2نهاية الحكمة  1

    2دراسات في متون مال صدرا  2

    االنسان في العرفان  3

4     

5     

 

 

 

  



 فكر الشيخ مصباح اليزديدبلوم / 13

المقررات و  عدد الوحدات  عدد الدروس  المواد الدراسية  ت

 المراجع

 الترم األول

    منطق  1

    فلسفة األخالق 2

    أصول الفتن وسفينة النجاة  3

     األخالق في القرآن 4

5     

 الترم الثاني 

    1دروس في العقيدة 1

    ومواجهات تحديات  2

    2األخالق في القرآن  3

دراسة في مؤلفات الشيخ  4

 مصباح ومشاريعه الثقافية 

   

5     

 الترم الثالث

    2دروس في العقيدة  1

    السير الى هللا  2

    بارقة من سماء كربالء 3

    االنسان في القرآن 4

5     

 الترم الرابع

    1المنهج الجديد ج 1

    النبوة في القرآن  2

    أصول المعارف االنسانية  3

    معرفة الذات وبنائها من جديد  4

5     

 الترم الخامس 



    2المنهج الجديد ج 1

    روائع المناجاة  2

    معرفة القرآن 3

    العروج الالمتناهي 4

5     

 الترم السادس 

    التوحيد الفلسفي  1

    والتاريخ في القرآن المجتمع  2

    حقوق البشر في اإلسالم  3

    على أعتاب الحبيب  4

5     

 

 

 


