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 الدراسات اإلسالمية قسم

 لمرحلة البكالوريوسالخطة الدراسية 
 

 مساقاتالوصف 
 

 ( العقيدة اإلسالمية 111) -1
مسائل اإليمان باهلل تعالى من حيث األدلة على وجوده تعالى ، واإليمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته  وبقية 

 م أهل المعاصي.أركان اإليمان، وحقيقة االيمان ونواقض االيمان وحك

 

 

                                                 ( مقارنة األديان212) -2
يهدف إلى إعطاء الطالب لمحة عن الديانات القديمة التي سبقت اإلسالم : اليهودية والنصرانية واألديان األخرى 

ة  اليهودية  من التوراة، العقيدة اليهودية  كما اليهودية: تاريخ اليهود وأثره في عقيدتهم، العقيدالوثنية القديمة  

:  التعريف بكتبها المقدسة، التعريف بفرقها  اخبرنا عنها القرآن، الكتب المقدسة  لدى  اليهود.  دراسة النصرانية

 كريم وطوائفها  األصول الرئيسة للعقيدة النطرانية، المجامع المقدسة وأثرها على النصارى، النصرانية في القرآن ال

 

 

                                            (  الفرق والمذاهب معاصرة313) -3
 دراسة  للمذاهب الفكرية  معاصرة  ، أسباب ظهورها وأثارها على 

المجتمع اإلسالمي  وتفنيد معتقداتها الباطلة ودعواتها وهي : العلمانية ، القومية، الشيوعية، الديمقراطية،  

كما يهدف إلى إعطاء الطالب لمحة عن اإلنسانية،  العولمة وصلتها بغيرها من المذاهب  السابقة عليها،  العقالنية،

نشأة الفرق في التاريخ اإلسالمي مع ابرز الفرق التي كان لها تأثير في الفكر الديني والسياسي في اإلسالم مثل ) 

 وغيرها.الخوارج والشيعة والمعتزلة ( 

 

 

  قرآن الكريم( علوم ال121) -4
التعريف بالقرآن الكريم والكشف عن  الجوانب المتعلقة به كافة من حيث : النزول ، وتاريخه ، وأسبابه ،    

وكيفياته ، ومكانه ، وزمانه ، ورسمه ، وكتابته ، وترجمته ، وإعجازه ، ومحكمه ومتشابهه ،  ومنسوخه ، 

القراءات والقراء واألحرف السبعة، ومقدمة في قواعد  وسالمته من التحريف والتبديل ، ودفع الشبه عنه ، 

 التفسير وأصوله .

 

                                            ( التالوة والحفظ            122) -5
تعريفه ، ثمرته ، واضعه ، حكم تعلمه ، آداب قارئ القرآن  ، شروط القراءة  ،مقدمات عامة عن علم التجويد  

أحكام   ،أحوال االستعاذة والبسملة  ، مواضعهما ، اإلسرار والجهر بهما ، اللحن : أنواعه ، أحكامه الصحيحة ،

أحكام الميم والنون المشددتين، الغنة : تعريفها حروفها ، مواضعها   ،النون الساكنة والتنوين. أحكام الميم الساكنة

مخارج الحروف  المد حروفه ، أسبابه ، شروطه ، أنواعه، القلقلة : تعريفها ، حروفها ، أقسامها ، كيفية تطبيقها،

 .وألقابها  صفات الحروف، أحكام الراء، اإلدغام )المتماثلين ، المتجانسين ، المتقاربين(

التعريف برواية اإلمام حفص عن عاصم الكوفي وبأصول مذهبه في القراءة وموقع قراءته من القراءات وتالميذه 

نبذة عامة عن القراء وتالميذهم األوجه التي انفرد بها اإلمام حفص عن غيره أحكام الوقف والطريق التي تقرأها و

وتفريعاته المتعلقة بالتالوة كقاعدة الوقف على مرسوم  الرسم القرآني  ،واالبتداء بكل تفصيالتها  الروم واإلشمام 

 .خط وتطبيقاتها والمقطوع والموصولال

 أجزاء من القرآن الكريم. 4حفظ 
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                 ( التفسير التحليلي223) -6
يتناول التعريف  بالتفسير  التحليلي ، أصوله ،  شروطه  وأهميته ودراسة السور  القرآنية  من حيث المعاني  

ة، النحو ، الصور البالغية، القراءات  وما تتضمنه اآليات من  أسرار  بيانية  وحكم وتوجيهات  تحقق وياللغ

                               القرآنية . تفسير جزء تبارك وجزء عم  على أن يشتمل قسما من التفسير التحليلي واإلجمالي. الهداية 

   

                       (  تفسير آيات األحكام              324) -7
األحكام من خالل آيات الصيام تعريف الطالب بمعنى األحكام  في القرآن  الكريم  ودراسة  نماذج من  هذه    

والفرائض والوصايا والرضاع ، والطالق وغيرها ، وما  تفيده هذه األحكام  من  حكم  وأحكام يستطيع الطالب 

 تطبيقها  في  حياته  العملية في الواليات المتحدة.

 

                    ( مناهج المفسرين                              325) -8
تعريف بالتفسير والتأويل والفرق بينهما ، وبيان أنواع التفسير واتجاهاته ، ومناهج أشهر المفسرين بالمنقول ال يتم

ظالل  القرآن ، وااللوسي ،  والبيضاوي ، والكشاف ، وابن كثير ، و، والمعقول ، كالطبري ، الرازي ، وابن عطية

 هم .وغيرهم ، مع دراسة نماذج تطبيقية من مؤلفات .الميزان 

 

 التفسير الموضوعي (426) -9
التعريف بالتفسير الموضوعي وأهميته كأحد أنواع التفسير التكاملي للقرآن، وأهم الجهود التي بذلت فيه، ومناهج 

العلماء فيه، وبيان المنهج األفضل في تناوله، كما يتناول الدراسة التطبيقية على بعض الموضوعات كما وردت في 

 القرآن. 

 

                   ( إعجاز القرآن  الكريم        427) -10
معنى  اإلعجاز وأهمية دراسته ، الفرق بين معجزة النبي صلى هللا  عليه وسلم ومعجزات األنبياء السابقين،    

ي، مراحل التحدي بالقرآن  ، تاريخ  البحث  في اإلعجاز وتطور هذا العلم ، أنواع اإلعجاز  اللغوي اإلعجاز التشريع

 أنواع أخرى  من األعجاز في التاريخ والنفس مع نماذج أنواع األعجاز القرآني .

 

 ( علم مصطلح الحديث131) -11
ورواية الحديث وكتابته، وعلوم  فهمها  تشمل التعريف بالسنة وحجيتها ومكانتها في التشريع اإلسالمي وضوابط 

وتدرس من كتابين من علوم  ،ول والمردود من الحديثالرواه، وعلوم المتن والسند واختالف الروايات والمقب

 الحديث أحدهما قديم واآلخر معاصر وبخاصة كتاب ) منهج النقد في علوم الحديث(.

 

     تحليلي حديث  (232) -12

 دراسة األربعين  حديثاً النووية من جوامع كلم النبي صلى هللا عليه وسلم بأسانيدها ومتونها دراسة تحليلية .

سة  أحاديث كتاب اإليمان  من صحيح مسلم ، ويعتمد شرح النووي ويتولى األستاذ شرح بعض هذه األحاديث درا 

 ويكلف الطلبة  باستكمال باقي المقرر قراءة ذاتية.

 

                                 (   شرح أحاديث  اإلحكام            333) -13
والمعامالت  ليتدرب الطالب  ا المدرس  من كتب الحديث  من أبواب العباداتيتناول ثالثين حديثاً صحيحاً يختاره   

على االستدال من الحديث مباشرة مع التعريف على مهمة العلماء منها  على أن  يكون جل االهتمام بما  يستنبط من 

 أحكام شرعية يعالجها موضوع الحديث .
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         ث  النبوية                       (  علم الجرح والتعديل وتخريج األحادي334) -14

دراسة مفهوم علم الجرح والتعديل ومشروعيتهن وأهمية تعلمه، وأشهر علمائه وطبقاتهم، كما تتضمن أسس قبول 

وأثر ذلك في األحكام على  الرواة وردهم من حيث العدالة والضبط ومراتبهم في ذلك ودراسة ألفاظ الجرح والتعديل

التعريف بمصنفات الحديث  وكتب الرجال وكيفية التعامل  معها  ، والمناهج يث القبول والرد. واألحاديث من ح

المتبعة  في  تصنيفها وطرق   تخريج األحاديث  منها ، من خالل  تطبيقاتها عمليا في الفصل يشترك فيها األستاذ 

 مع الطلبة ما أمكن.  

 

 

                                                  ( مناهج المحدثين   435) -15
يهدف إلى  تبصير الطالب بالمناهج  التي  اعتمدها  المحدثون في معالجتهم لموضوعات الحديث النبوي  الشريف  

كالتدوين أو التصنيف فيه  ويلحق بذلك كتب التاريخ والتراجم ومدارس الحديث  كمدراس الكوفة  والبصرة  

 لتجريح وما إلى  ذلك من موضوعات أخرومناهجهم  في  التوثيق وا

 

                                  1( فقه العبادات / 141) -16
 التعريف بالعبادات وأصول استمدادها وآثارها التربوية ، الطهارة وأحكامها . والنجاسات وأحكامها

 الصالة وأحكامها، والصيام وأحكامه.

 

                   مي ومقاصده    ( المدخل إلى التشريع اإلسال142) -17
التعريف بالمفاهيم األساسية ومدلوالتها كالفقه ، الشريعة ، القانون ،الحاجة إلى التشريع ودوره في الحياة 

خصائص التشريع اإلسالمي ، مقاصد التشريع اإلسالمي   ، مصادر التشريع على سبيل اإلجمال ، نشأة الفقه ، 

المي ، مة األربعة ومناهجهم وموجز لتاريخ التشريع ، عوامل الركود والتطور للفقه اإلسالمدارس الفقهية ، واألئ

 النهضة الفقهية المعاصرة 

 

                                    2( فقه العبادات/243) -18
جوبها ، وأركانها ، لزكاة والحج ، وأحكامها وشروط وحكام الفقهية المتعلقة باتتناول هذه المادة دراسة تحليلية لأل

 . ة المتعلقة بهذه الموضوعاتوواجباتها ،  مع مراعاة المسائل المستجدة والقضايا المعاصر

 

                   ( فقه األسرة 244) -19
تعريف األسرة ، وبيان أهميتها وخصائصها . الزواج : تعريفه ، حكمه وحكمة مشروعيته ، مقدمات عقد الزواج    

 ج والزوجة ، الخطبة ،المحرمات من النساء  ،عقد الزواج : أركانه وشروطه . اختيار الزو

آثار عقد الزواج والحقوق الزوجية، الخلع وأحكامه. التفريق بين الزوجين للعلل الموجبة لذلك . اآلثار المترتبة   

الشبهات المثارة حوله على انحالل عقد الزواج من عدة ونفقة . الطالق : حكمه وحكمة مشروعيته ومناقشة بعض 

اآلثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين . العدة ، الرجعة ، ثبوت النسب ، الحضانة ، الرضاع ، الميراث ويالحظ 

التنبيه على القضايا المعاصرة مثل عزوف الشباب عن الزواج، غالء المهور، تنظيم األسرة، طالق القاضي غير 

 الجالية المسلمة في الغرب.المسلم وما يتصل من موضوعات تهم 

 

                   ( فقه التركات والمواريث                     345) -20
التركة والحقوق المتعلقة بها ) التجهيز ، الديون ، الوصايا ، وأحكامها ( ،الميراث شروطه وأركانه موانعه   

ألرحام ، الحجب ، العول ، الرد ، وأسبابه ، وأنواع الورثة ، أصحاب الفروض ، العصبات ، ذوو ا

التصحيح.المناسخات ،التخارج ، الوصية الواجبة ، مع التطبيق العملي للمسائل االرثية ، واستخدام الحاسوب في  

 تقسيم التركات .
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                                  1 ( أصول الفقه346) -21
داده ، مباحثه ، نشأته ، تدوينه ، طرق التأليف فيه ، الحكم : تعريف علم أصول الفقه ، موضوعه ، غايته ، استم 

 متعلَّقات الحكم الشرعي، األهلية وعوارضها. ، وأقسامه ، الحكم الوضعيوأقسامهالحكم التكليفي  ؛هتعريفه ، أقسام

 

. المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي : ، وبعض مباحثهالمي : الكتاب : تعريفه ، حجيته المصدر األول للتشريع اإلس

اإلجماع : تعريفه وحجيته وأنواعه وداللتـــه على وبعض مباحثها، السنة النبوية الشريفة : تعريفها ، حجيتها، 

 ة ومسالكها، األدلة التبعية وهي:األحكام  القياس : تعريفه ، أركانه ، آراء العلماء فيه ، وشروطه، العل

سد الذرائع. العرف ، االستصحاب، شرع من قبلنا ، قول الصحابي ، عمل أهل المدينة وأراء  االستحسان، المصلحة،

 . االعلماء في حجيته

 

 القضاء والتحكيم:( 446) -22
 ، مقوماتهوحكم هوالخبرة، مشروعية التحكيم وحكمت حلوبين القضاء والص هتعريف التحكيم، والفرق بين

 عقد التحكيم:

 ى شرط التحكيملتحكيم، أثر الرجوع عن التحكيم علصيغة العقد، شرط ا -

 أهليتهف العقد، راف العقد، شرط التحكيم، أطارأط -

الشخصية، التحكيم في  حوالات المالية، التحكيم في مسائل األ، التحكيم في المعاوض(نطاق التحكيم)محل العقد  -

 الحدود والقصاص والتعازير

انتياء والية  والضوابط التي تحدد صالحيات المحكم، ه، صالحياتهيمية المحكم وشروط صحة تحكأهلكم: المح  

 المحكم.

 طات المحكم في تنفيذ العقوباتلأمام القاضي، س هحكم ةتجاه الخصوم، حجيت هحجية حكم

 

 : 2أصول الفقه  (447) -23
قيقة والمجاز، الصريح القواعد األصولية اللغوية: العام، الخاص، المطلق والمقيد، األمر، النهي، المشترك، الح

الدالالت والكناية، داللة اللفظ على المعنى: الظاهر، النص، المفسر، المحكم، الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه، 

 نبذة عن مقاصد الشريعة العامة. .، مفهوم المخالفةنواعهاوأ

 .لتقليد، والتلفيق، واإلفتاءد ، ااالجتها والتعارض، والترجيح. ،عريفه ، وقوعه ، شروطه ، أقسامهالنسخ : ت

 

               ( فقه المعامالت844) -42
مقدمة في المعامالت في الشريعة اإلسالمية : نظرية العقد، أصول المعامالت الشرعية، تفصيل عقود المعوضات،    

، الربا وأنواعه وعلته البيع وأحكامه، اإلقالة وأحكامها، الخيارات وأحكامها، البيع الفاسد وأحكامه، بيوع األمانة

وأحكامه في الغرب،  الصرف، الشفعة، اإلجارة، القسمة، الوكالة، الهبة، الجعالة، المسابقة، شركة المفاوضة 

والعنان والوجوه، شركة المضاربة أو القراض، المزارعة  والمساقاة التخريج الفقهي الشرعي للشركات في 

ن والتوصية البسيطة والمحاصة عقود التوثيقات الرهن والحوالة الشريعة، الشركات المساهمة وشركات التضام

والكفالة، تجارة األسهم والعمالت  ) مع التنبيه إلى المعامالت الحديثة المتصلة بهذه الموضوعات في الواليات 

 المتحدة األمريكية ( . 

 

                   ( قضايا وفتاوى فقهية معاصرة 449) -25
ستجدات وأصول التعامل معها ثم دراسة عدد من القضايا والفتاوى الفقهية المعاصرة في مجاالت مقدمة عن فقه الم

الطب والمعامالت واالقتصاد واألحوال الشخصية والعبادات مما بحث في المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية ومما 

 كل سنة.أصدره بعض كبار العلماء من فتاوى ويحدد رئيس القسم هذه الموضوعات في 

 

 ( قواعد اللغة العربية151) -26
وأحكام  هونائب الكالم، والمبني والمعرب، ومرفوعات األسماء كالمبتدأ والخبر والفاعل فیالطالب تعر درسی

، ومجرورات األسماء  زییوالتم بأنواعھا، والمستثنى والحال لیالنواسخ، ومنصوبات األسماء كالمنادى، والمفاع
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 استعماالتھاه بھا، وأوج فیرور بحروف الجر، مع التعروالمج هیكالمضاف إل
للمعلوم والمجھول،  المبني والمتعدي والالزم، والفعل د،یالصرفي، والمجرد والمز زانیالم درسیالمختلفة ، كما 

ومعرفة أصل اشتقاقھا  ةیعلى اإلعراب ووزن الكلمات العرب الطالب تدربیو والنسب واإلعالل واإلبدال. ریوالتصغ
 على ای، إعرابا واف ةیوالنصوص األدب ةیالنبو ثیومن األحاد میمن سور القرآن الكر مختارات ن خالل إعرابم

 .ایعمل قایذلك تطب كونی، لالمتبعة في اإلعراب ثةیالحد قةیالطر

 

                   أساليب البيانالبالغة و ( 252) -27
: أهم الخصائص للعربية لغة القرآن الكريم   على نركز البياندراسة علوم البالغة الثالثة البديع والمعاني و 

والمراحل التي مر بها تاريخ البيان ودراسة ما أمكن من األساليب في الكتاب والسنة من  تقديم وتأخير وتكرار 

د ومقارنة ذلك عملياً ببعض ما أشتهر عن ركيز  على  المفردات والتراكيب، وقصص وتمثيل إلى غير ذلك . والت

 .القرأن والحديث أرباب هذا الشأن من بالغة

 

 (  السيرة النبوية 161) -28
ثر البعثة في التغيير وأهمية دراسة السيرة واألدوار التي مرت بها اختصار حياة العرب في الجاهلية وأيتناول ب

التركيز على جوانبها  السيرة النبوية من البعثة حتى الوفاة ، ممثلة بمراحلها المختلفة وما حوته من أحداث مع

الهامة مثال كالهجرة ، وبيعة العقبة ، والمجتمع المدني في عصر النبوة وأهم الغزوات كفتح مكة ، وكتبه صلى هللا 

 واستنباط الدروس والعبر على أن تكون الدراسة تحليلية تمكن الطالب من االستفادة منها عليه وسلم إلى الملوك

 رة مسلكا أخالقيا رائدا نسعى لتطبيقه. وربطها بالواقع باعتبار السي

 

 ( التاريخ اإلسالمي262) -29
بعد وفاة  ةياإلسالم أركان الدولة تيرضي هلل عنهم، ودورهم في تثب نيالخلفاء الراشد رةيالمساق دراسة س تناولي 

 ةياإلدار ةيحمن النا الدولة ألمور مهميتنظ ةيفيوسلم، وأهم الفتوحات في عصرهم، وك هيالرسول صلى هلل عل

 ة،ياإلسالم األمة اةينتائجها على ح ريوتأث الفتن واألحداث التي ظهرت في عصرهم، تناولي. ثم ةيوالعسكر ةيوالمال

 هذا. ومنايوالتي امتّدت آثارها إلى 

 

 إلرشادواأصول الدعوة ( 271) -30
 وحقوقه اعي ووظيفته، والمدعوتتضمن معنى الدعوة اإلسالمية وخصائصها وحكمها وأهميتها وأصول الدعوة: الد

  وأحكام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.، ووسائل الدعوة إلى هللا،وبناء الداعية إيمانياً وخلقياً وواجباته 

 

 أساليب تدريس التربية اإلسالمية( 372) -31
طرق التعليم  السيرة(و لسنة النبوية ، العقيدة، الفقهأساليب تدريس المصادر األصلية )القران الكريم و اتشمل 

، السؤال، والحوار، والوعظ، والقدوة، وضرب األمثال، والقصة، مثل األساسية المستمدة من الكتاب و السنة

 المالحظة و الخبرةو

 ( مناهج البحث491) -32
ت وصفا البحث، وبمنهج ،هوأنواعه ، وأقسامهالطالب بمفهوم البحث العلمي وسمات فيهذا المساق إلى تعر هدفي

الموضوع، وعمل  ارياخت ثيح من ة،يالمتبعة في إعداد البحوث العلم ةيّ أهم الخطوات العلم انيالباحث. وكذلك ب

استخدام المصادر والمراجع،  قةيوطر والخاتمة، كتابة المقدمة ةيفيوك اغتها،يمخطط البحث، وجمع المادة، وص

 وعمل الفهارس.

 

 الخطابة وفنون اإللقاء:( 493) -33
 وبيوالمكتسبة، والع ةيالجبل بيوالخطب ، وآداب الخطابة، وصفات الخط إلقاء المحاضرات ةيفيبك فيالتعر تضمني

، ثم دراسة بعض نماذج إلقائها وأسلوب إعداد الخطبة، ةيفيتجنبها، وأنواع الخطب، وك بيعلى الخط نبغييالتي 

 اإللقاء.وفنون  الخطابة على ممارسة ايالطالب عمل بيالخطب المختارة، وتدر
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 مجتمع األمريكي( تربية االوالد في ال273) -34

تعريف المفاهيم والمصطلحات التربوية والعالقة بين االسالم ومعرفة مصادر التربية ومحاضنها 

 .، وطرق تربية األوالد في أمريكا وعوائق التربيةوطرقها وأساليبها وتحديد صفات المربي الناحج

 

 اإلسالمية قواألخال ( اآلداب274) -35
تشمل بصفة عامة األخالق اإلسالمية ودورها في بناء شخصية المسلم: أخالق المسلم مع ربه، ومع ذاته، ومع  

 أسرته ومجتمعه.

 

 ( اإلقتصاد اإلسالمي347) -36
بمفهومه، وأقسامه والمبادئ العامة التي يقوم عليها ووظائف  من حيث التعريف تتناول دراسة اإلقتصاد اإلسالمي

وأهم النظريات اإلقتصادية في الفكر اإلسالمي مثل رأس المال وتوزيع اإلقتصاد اإلسالمي وأهدافة وخصائصه 

العوائد على عوامل االنتاج واستعراض االتجاهات االقتصادية اإلسالمية في قضايا السوق وشروطه والقواعد 

: مفهومه وضوابطه الشرعية والملكية وأسس الحاكمة له وحدود تدخل الدولة في االقتصاد اإلسالمي، واالستثمار

ومعامالت المصارف، وبطاقات االئتمان، وطرق  ة،يوأحكام العقود المال توزيع الثروات ورأس المال والعمل.

 .ايالمتبعة حال ةيللمعامالت المال ةيأهم البدائل اإلسالم انياإلسالم منها، مع ب المعاصرة،وموقف االستثمار

                    

 تاريخ وواقع اإلسالم في الغرب( 363) -37
تعريف بتاريخ المسلمين في المجتمع األمريكي، واقع المسلمين المعاصر، تعريف بأهم المؤسسات والمنظمات 

اإلسالمية، وضع المسلمين الحالي وأهم التحديات التي تواجههم، وآفاق مستقبل اإلسالم في الواليات المتحدة 

 األمريكية. 

 

  في اإلسالم نظام الحكم( 381) -38
، الدولة القانونية، تتناول مفهوم الدولة وأركانها الحديثة، وأهل الحل والعقد، البيعة، االنتخاب، اإلصالح الدستوري

تفويض وسائل  ،وكيفية تطبيقه في الدولة الحديثة سيادة الشرع السياسة الشرعية، مفهوم الشرعية السياسية،

، القيود على سلطة الدولة، ضمانات تقيد الدولة، الجزاء الدستوري المترتب على انحراف السلطة، أنواع السلطات

 ... إلخ.القيام والثورة على الحاكم والمقاضاة،من يمارس السلطة: سحب الثقة 

 

 العالقات الدولية في اإلسالم (382) -39
الدولة عالقة التنظيمات الدولية،  تتناول هذه المادة صورة المجتمع السياسي من العصور القديمة إلى عصر

وبواعث القتال، والمدارس الفقهية في التعامل مع فكرة  مدارس فهم العالقات الدولية،واإلسالمية بالدول األخرى، 

حكم المدنيين،  ومن يحرم قتله،ودار حرب،  ،تقسيم العالم إلى دار إسالم ودار دعوة مقابل دار إسالمو سيادة الدول،

 : االنسحاب وشروطه، التحكيم، المعاهدات في اإلسالم: أنواعها وآثارها.آثار الحروب
 

 ( القصص القرآني                                                                      228) -40
ناهج فيها تعريف بمفهوم القصة في القرآن وخصائصها ، ثّم دراسة نماذج من القصص القرآني ، والتعريف بم   

البحث في القصة القرآنية ، والتعرف على اإلسرائيليات وأثرها على القصص ودراسة بعض القصص  وربطها 

 بالواقع والدروس المستفادة منها.


