هقذهت
نضع بٌن ٌدٌن الدلٌل التعلٌمً ألكادٌمٌة الذخائر المجازٌة

الوبدة  :1الهذف
الهدؾ من كتابة الدلٌل هو تعرٌؾ الطالب بأهداؾ األكادٌمٌة و التخصصات
المتاحة و لوانٌن الدراسة ،حتى ٌتمكن من اختٌار التخصص المطلوب
حسب األهداؾ و اإلمكانٌات المتاحة
كما أن الهدؾ األول من األكادٌمٌة هو صناعات انسان متخصص و ٌحمل
على عاتمه مسؤولٌة التمهٌد للظهور بما ٌتوافك مع اإلمكانٌات و الظروؾ
المتاحة فً الزمن المعاصر و فً المجتمعات اإلسالمٌة المعاصرة

الوبدة :2تعبريف
األكبديويت
ٌراد بها كل المراكز التعلٌمٌة و الثمافٌة التً تمع ضمن إشراؾ رابطة
الذخائر اإلسالمٌة.

هيئت الشىري
هً مجموعة من أساتذة األكادٌمٌة ٌمومون باإلشراؾ على المسار التعلٌمً
و الفنً من أجل دراسة المناهج ،تحدٌد كفاءات الطالب ،دراسة أفضل
وسائل التعلٌم و التمنٌات المتاحة ،و تمٌٌم الطالب و وضع االختبارات
النهائٌة...
التعلين الحضىري
أي أن الطرٌمة المعتمدة فً التدرٌس هً حضور الطالب فً المركز من أجل
تلمً الدروس و ٌجب على الطالب االلتزام بساعات حضور الدرس
التعلين غير الحضىري (عن بعذ)
أي أن الطرٌمة المعتمدة فً التدرٌس هً الموالع اإللكترونٌة ،و ال ٌجب
على الطالب التمٌد بساعات معٌّنة
التعلين نصف الحضىري
أي أن الطرٌمة المعتمدة فً التدرٌس فً بعض المواد هً الموالع
اإللكترونٌة ،و فً بعض المواد األخرى ٌُلزم الطالب بحضور الدرس مع
األستاذ و االلتزام بساعات حضور الدرس
البرنبهج الذراسي
الممررة فً كل
هً المواد التً ٌتم دراستها طوال السنوات الدراسٌة
ّ
تخصص و الذي ٌتم تصوٌبه و تعٌٌنه من جهات متخصصة ،و من حك
الطالب الحصول على نسخة من البرنامج الدراسً لبل مباشرة الدراسة.

الىحذة الذراسيت
هً المعدل االسبوعً الذي ٌحدد إمكانٌة االستفادة من المادة و األستاذ ،و
الذي تتراوح عادة بٌن  5الى  8وحدات دراسٌة ،حسب المادة الممررة و
حسب إمكانٌات األستاذ و مستوى الطالب
التخصص الذراسي
ٌجمع مواد دراسٌة تجتمع فً موضوع واحد ،و ٌتم دراستها من أجل
تحمٌك هدؾ محدد و مشترن بٌنها.
الفرع
بعض التخصصات تتفرع إلى عدة تخصصات فرعٌة  ،كل تخصص ٌندرج
تحت العنوان العام ٌسمى فرعاً ،و ٌجب مالحظة أن ال ٌمل االختالؾ بٌن
فرعٌن ٌ-معان تحت تخصص واحد -عن  %7من الوحدات الدراسٌة و ال
ٌزٌد على .%63
الشعبت
الشعبة هً مجموعة الطالب الذٌن تم تسجٌلهم فً تخصص معٌن فً نفس
السنة الدراسٌة
الترم الذراسي
مدة الدراسة فً كل ترم  47اسبوع ثم ٌلٌها اسبوع لالختبارات
ٌبدأ الترم األول من تارٌخ  41ذي الحجة و ٌنتهً مع نهاٌة شهر ربٌع
األول ،و تكون اختبارات الترم األول فً االسبوع األول من ربٌع الثانً

ثم ٌبدأ الترم الثانً من تارٌخ  48ربٌع الثانً و ٌستمر حتى منتصؾ رجب،
و تكون اختبارات الترم الثانً فً االسبوع الثالث من رجب األصب
الترم الصيفي
و الدراسة فٌه اختٌارٌة ٌ ،شتمل على  9اسابٌع دراسٌة و اسبوع اختبارات
ٌبدأ من االسبوع الثانً من شهر شوال و ٌستمر الى أواخر شهر ذي المعدة

الوبدة :3شروط االلتحبق ببألكبديويت
 .4السالمة الذهنٌة و المدرة على الدراسة
 .5توفر الحاسب اآللً و المدرة على استعماله
 .6تمكن الطالب من التفرغ مدة ساعتٌن ٌومٌا (تمرٌبا) من أجل الدراسة
 .7تزكٌة أحد علماء الدٌن المتواجدٌن فً المنطمة التً ٌسكنها الطالب
(خاص ببعض التخصصات)

الوبدة :4كيفيت إجراء الذوراث الذراسيت
 .4الدراسة الحضورٌة ٌتم تحدٌد المكان و الزمان و إعالم الطالب بها
 .5الدراسة ؼٌر الحضورٌة تتم باستخدام المولع التعلٌمً الخاص
باألكادٌمٌة حٌث ٌتم توفٌر الدروس و التمٌٌم الخاص بكل درس و ٌتم
إرسال اسم مستخدم وكلمة سر لكل طالب
 .6الدراسة نصؾ الحضورٌة تتم باستخدام الواتساب و المولع التعلٌمً
و الؽرفة التعلٌمٌة حٌث ٌتواصل األستاذ مع الطالب بشكل مباشر فً
ساعات محددة.

الوبدة :5عذد الىحذاث الوطلىبت في الترم
ٌجب على الطالب اجتٌاز ما ال ٌمل عن  1وحدات دراسٌة و ما ال ٌزٌد عن
 45وحدة دراسٌة فً كل ترم فً كل تخصص
تبصرة أ
الطالب المتمٌز و الذي ٌرؼب فً إتمام الدراسة فً ولت أسرع من الولت
المحدد ٌمكنه اجتٌاز  53وحدة دراسٌة فً كل ترم بشرط أن ٌثبت لدرته
على اجتٌاز الوحدات بمعدل امتٌاز فً الترم األول من التخصص المختار.
تبصرة ة
إذا لم ٌتمكن الطالب من اجتٌاز  1وحدات فً الترم الواحدٌ ،جب علٌه إكمال
الوحدات فً الترم الصٌفً لكً تُحتسب له سنة دراسٌة كاملة.
إذا لم ٌتمكن الطالب من اجتٌاز  1وحدات فً الترم و لم ٌجتزها فً الترم
الصٌفً أٌضاٌ ،صبح مشروطا ً فً الترم الدراسً التالً ،أي ٌتم احتساب
درجات مواد الترم الدراسً التالً مع كسر الثلث منها كما ال ٌمكنه اختٌار
أكثر من  1وحدات دراسٌة.

الوبدة :6رسىم التعلين
التعلٌم مجانً لجمٌع الطالب الجدد فً كل التخصصات و هو أٌضا ً متاح
للطالب المتمٌزٌن و الملتزمٌن بالدراسة و تمدٌم االختبارات.

تبصرة
إذا أراد الطالب تؽٌٌر التخصص ٌجب علٌه دفع رسوم تؽٌٌر التخصص و
التً تعادل  43دوالر.
إذا ترن الطالب الدراسة ثم أراد العودةٌ ،جب علٌه دفع رسوم الدراسة التً
تعادل  48دوالر للمادة الواحدة.
إذا لم ٌحصل الطالب درجة المبول فً أي مادة دراسٌة فإنه ٌجب علٌه دفع
الرسوم الخاصة بالمادة و التً تعادل  48دوالر للمادة الواحدة ،هذا إذا
لررت هٌئة الشورى أن ٌعٌد الطالب دراسة المادة من جدٌد ،أما إذا لررت
أن ٌعٌد الطالب االختبار النهائً فمط ،تكون الرسوم المطلوبة من الطالب 8
دوالر فمط لكل مادة دراسٌة.

الوبدة :7الذرجبث
ٌتم احتساب الدرجة من  53فً كل مادة
ألل درجة للمبول فً المادة هً45 :

التخصصبث الوتبحت
 /4مبانً الفكر اإلسالمً
عدد الدروس

ت

المواد الدراسٌة

4

منطك تحلٌلً

57

5

نظرٌة المعرفة

44

6

التوحٌد الفلسفً

43

7

الهادي و المهتدي و الهداٌة

45

8

فلسفة األخالق

43

4

فلسفة الحموق

9

5

أصول فمه النص الدٌنً

49

6

التفكر النمدي

45

7

ممدمات فً الفلسفة

49

8

المنطك الممارن

47

الترم األول

الترم الثانً

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

 /2ممدمات علم الكالم اإلسالمي – الخطة التعليمية
عدد الدروس

ت

المواد الدراسٌة

4

منطك تحليلي

24

5

نظرية المعرفة

11

6

اصول حلمة اولى

11

7

الشيعة في االسالم

24

الترم األول

8
الترم الثانً
4

ممدمة في فلسفة االخالق

11

5

دروس في العميدة ج1

31

6

عصمة االنبياء و خصائصهم في

21

المران
7

التوحيد في المران

11

8

حميمة الوحي

11

4

دروس في العميدة ج2

31

5

خالصة الفلسفة

25

6

الكالم بين االديان

11

الترم الثالث

7
8
الترم الرابع
4

المغني في دروس العميدة

35

5

المبدا و المعاد في الفلسفة و

11

العرفان
6

االنسان في المران

11

7

المعاد في المران

14

8

فلسف الغرب

11

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

 /6شبهات اسالمٌة معاصرة
الترم األول
عدد الحصص

المواد الدراسٌة:
4

شبهات عمائدٌة معاصرة فً أصول الدٌن الخمسة  4التوحٌد

5

5

منطك نمدي

4

6

تنمٌه مهارات الحاسب اآللً – مناهج الدراسة و البحث

4

7

تفسٌر تربوي4

4

8

اصول 4

4

4

شبهات عمائدٌة معاصرة فً أصول الدٌن الخمسة 5

5

5

تفسٌر تربوي5

4

6

تنمٌه مهارات :مناهج التدرٌس ومهارات التجوٌد والترتٌل

4

7

أصول الفمه 5

4

8

دراسات فمهٌه لبعض المسائل االجتماعٌة المعاصرة4

4

الترم الثانً

الترم الثالث
4

شبهات عمائدٌة معاصرة فً أصول الدٌن الخمسة 6

4

5

العمائد فً نهج البالؼة

4

6

الصحٌفة السجادٌة4

5

7

دراسات فمهٌه لبعض المسائل االجتماعٌة المعاصرة5

4

8

أصول الفمه 6

4

4

شبهات عمائدٌة معاصرة فً أصول الدٌن الخمسة 7

4

5

تنمٌه مهارات

4

6

أصول الفمه 7

5

7

سٌرة المادة

4

8

الصحٌفة السجادٌة5

4

الترم الرابع

 /4دراسات اسالمية في لضايا المرأة و االسرة
ت

المواد الدراسٌة

4

المراة في المرآن 1

5

المنظومة االسرية في االسالم

6

االصل الحاكمة على النظام

عدد الدروس
الترم األول

الحمولي لالسرة في االسالم
7

ممدمة في فلسفة الحموق

8

علم نفس المراة في المران

4

تاريخ تحوالت االسرة و نظرياتها

5

حموق االسرة

6

علم اجتماع الجنوسة

7

علم نفس االسرة

8

المراة في المران 2

4

عمبات في مسائل المراة و االسرة

5

حموق المراة في االسرة

6

النهضة االجتماعية للمراة و نمد

الترم الثانً

الترم الثالث

الفمنيسم
7

المراة في الوثائك الدولية

8

اإللهيات النسوية

4

المواعد الفمهية للمراة و االسرة

5

المراة في االديان و المدارس

الترم الرابع

االخرى
6

حموق المراة

7

فلسفة حموق المراة في االسالم

8

آداب االسرة في االسالم

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

 /5األخالق و العرفان
ت

المواد الدراسٌة

4

تاريخ التصوف و العرفان

5

االنسان في المرآن

6

الصحيفة السجادية

7

االخالق االسالمية المباني و

عدد الدروس
الترم األول

المفاهيم
8

فلسفة التربية و التعليم المباني و
المناهج
الترم الثانً

4

التوحيد في المرآن

5

المعاد في المران

6

ممدمة في العرفان االسالمي

7

فلسفة العرفان

8

المدارس االخاللية في الفكر
االسالمي
الترم الثالث

4

الدين و االخالق

5

العرفان العملي

6

العرفان بين االديان و المذاهب

7

فلسفة االخالق (مستوى عالي)

8

مصطلحات العرفان االسالمي

4

مراتب الطهارة

5

رسالة الوالية

6

االيات االخاللية في المران

7

شرح احاديث من  41حديثا

8

االخالق العملية (االسرية و الدولية)

الترم الرابع

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

 /6تفسير و علوم لرآن
ت

المواد الدراسٌة

4

المنطك التطبٌمً

5

حمٌمة الوحً

6

تفسٌر موضوعً ( :)4األخالق فً

عدد الدروس
الترم األول

المرآن
7

األدب العربً فً التفسٌر

8

تارٌخ العرب الجاهلً

4

نظرٌة المعرفة

5

أصول حلمة أولى

الترم الثانً

بأسلوب جدٌد
6

مناهج التحمٌك فً علوم المرآن

7

تفسٌر موضوعً ( :)5التوحٌد فً
المرآن

8

تارٌخ المرآن

4

دور أصول الفمه فً التفسٌر

5

خالصة الفلسفة

6

تفسٌر ترتٌبً ( :)4سورة براءة و

الترم الثالث

آل عمران
7

تارٌخ التفسٌر

8

مدارس التفسٌر اإلسالمً

4

علوم المرآن

5

س َور
تفسٌر ترتٌبً ( :)5شرح ال ّ

الترم الرابع

المباركة :دمحم ،الممتحنة،
المنافمون ،المعارج ،الب ٌّنة،
الكافرون ،المسد ،المعوذتٌن

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

6

تفسٌر موضوعً ( :)6المجتمع و
التارٌخ فً المرآن

7

لواعد التفسٌر

8

مناهج التفسٌر و إتجاهاته

1

مفردات المرآن

2

تفسٌر ترتٌبً ( :)6سورة البمرة

3

تفسٌر موضوعً ( :)7الحموق فً

الترم الخامس

المرآن
4

المرآن و العهدٌن

5

الرواٌات التفسٌرٌة :تحلٌل و نمد

1

علوم المرآن و الشبهات المعاصرة

2

تفسٌر ترتٌبً ( :)7تتمة سورة

الترم السادس

البمرة
3

مبانً فهم و نمد الحدٌث

4

المرآن و المستشرلٌن

5

فمه المرآن

 /7دبلوم ممدمات فً الفلسفة
عدد الدروس

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

ت

المواد الدراسٌة

4

منطك لدٌم

77

5

تارٌخ الفلسفة 4

45

فلسفة الٌونان

6

علم الكالم4

63

كتاب دمحم سعٌدي

7

فلسفة االخالق فً الفكر الؽربً

45

8

اصول

49

4

منطك جدٌد

53

5

تارٌخ الفلسفة 5

45

6

علم الكالم 5

63

7

االخالق فً الفكر االسالمً

43

8

االشارات 4

4

تارٌخ الفلسفة 6

45

5

خالصة المنهج الجدٌد ج4

48

6

العرفان النظري 4

45

7

التفكر العمائدي فً شرق اسٌا

45

8

االشارات 5

4

خالصة المنهج الجدٌد ج5

57

5

فلسفة العلم

45

6

االشارات 6

7

العرفان النظري 5

45

8

فلسفة علم النفس

45

الترم األول
المنطك التحلٌلً
كتاب من اعداد
الرابطة

مهر
كتاب من اعداد
الرابطة
اصول حلمة اولى

الترم الثانً

االشارات البن سٌنا
الترم الثالث

الترم الرابع

الترم الخامس
4

خالصة بداٌة الحكمة4

68

5

فلسفة علم االجتماع

45

6

العرفان العملً 4

53

7

فلسفة التارٌخ

43

8

المواعد الفلسفٌة فً التفاسٌر و

45

الرواٌات 4
الترم السادس
4

خالصة بداٌة الحكمة5

68

5

منطك ممارن

45

6

العرفان العملً 5

53

7

المواعد الفلسفٌة فً التفاسٌر و

45

الرواٌات 5

 /1دبلوم فكر الشهٌد مطهري
ت

المواد الدراسٌة

4

حرٌة االنسان

5

هللا فً حٌاة االنسان

6

السٌرة النبوٌة

7

التبلٌػ

8

مسألة النفاق

4

سٌرة امٌر المؤمنٌن علٌه السالم

5

الملحمة الحسٌنٌة ج4

6

األمر بالمعروؾ و النهً عن

عدد الدروس

عدد الوحدات

الممررات و
المراجع

الترم األول

الترم الثانً

المنكر
7

نهضة المهدي عج هللا فرجه

8

الرشد اإلسالمً

4

سٌرة المعصومٌن علٌهم السالم

5

العمل و العلم

6

األخالق االسالمٌة

7

العدل اإللهً

8

حموق المرأة فً اإلسالم

4

االسالم و متطلبات العصر

5

ختم النبوة

6

معرفة االنسان

7

الفطرة

8

االنسان الكامل

4

المنطك

الترم الثالث

الترم الرابع

الترم الخامس

5

مسألة المعرفة

6

العرفان االسالمً

7

نهج البالؼة

8

الفمه و االصول

4

التوحٌد

5

الفلسفة

6

المضاء و المدر

7

المجتمع و التارٌخ

8

المعاد

الترم السادس

 /9دبلوم فكر السٌد الشهٌد دمحم بالر الصدر لدس سره
ت

المواد الدراسٌة

4

دمحم بالر الصدر السٌرة والمسٌرة4

5

فدن فً التارٌخ

6

التشٌع و االسالم وبحث حول

عدد الدروس
الترم األول

المهدي
7

فلسفتنا

8

اإلسالم ٌمود الحٌاة

4

دمحم بالر الصدر السٌرة والمسٌرة5

5

المدرسة المرآنٌة

6

األسس المنطمٌة 4

7

المدرسة اإلسالمٌة

8

أصول حلمة 4

4

دمحم بالر الصدر السٌرة والمسٌرة6

5

أئمة أهل البٌت ودورهم فً

الترم الثانً

الترم الثالث

تحصٌن الرسالة
6

األسس المنطمٌة 5

7

التصادنا 4

8

البنن الالربوي فً اإلسالم

9

الفتاوى الواضحة 4

4

دمحم بالر الصدر السٌرة والمسٌرة7

5

التصادنا 4

6

ومضات

7

محاضرات تأسٌسٌة

8

رسالتنا وفلسفة العبادات

9

الفتاوى الواضحة 4

الترم الرابع

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

الترم الخامس (اختٌاري)
4

اصول حلمة ثانٌة 4

5

ؼاٌة الفكر

6

كتاب الخمس 4

7

بحوث فً شرح العروة ج4و5

4

اصول حلمة ثانٌة 5

5

كتاب الخمس 5

6

بحوث فً شرح العروة ج6و7

الترم السادس (اختٌاري)

ٌتم الرجوع الى منهاج الصالحٌن شرح العروة و الفتاوى الواضحة ،و ٌتم الرجوع الى الحلمة الثالثة فً الحلمة
الثانٌة

 /43مبانً العلوم االنسانٌة فً اإلسالم (سنة دراسٌة)
ت

المواد الدراسٌة

عدد الدروس

عدد الوحدات

الممررات و المراجع

الترم األول
4

فلسفة األخالق

43

من إعداد الرابطة

5

ادارة اسالمٌة

47

كتاب شٌخ مصباح

6

النظام الحمولً فً اإلسالم

53

7

التربٌة و التعلٌم فً اإلسالم

48

8

علم النفس فً اإلسالم

4

مبانً علم االجتماع

47

5

االلتصاد اإلسالمً

53

6

فلسفة العلوم االنسانٌة

45

7

فلسفة العلوم التجربٌة

53

8

النظام السٌاسً فً االسالم

53

الٌزدي
كتاب شٌخ مصباح
الٌزدي
كتاب شهٌد مطهري
كتاب شٌخ مصباح
الٌزدي
الترم الثانً
كتاب من إعداد
مؤسسة شٌخ
مصباح الٌزدي
كتاب شٌخ مصباح
الٌزدي
كتاب الشٌخ
مٌرسباه
كتاب شٌخ مصباح
الٌزدي

