
من خريجي معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات المقررات الستة المطلوب 
 التقدم إليها واجتيازها في الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية هي:والبحوث اإلسالمية 

كليات الشريعة، وأصول الدين والفلسفة، والدراسات اإلسالمية والعربية، والدعوة والدراسات   - أ
  اإلسالمية: 

 ثالثةسنة  2أحاديث األحكام ف .1

 سنة ثانية 1أصول الفقه (املدخل ومباحث احلكم) ف .2

 سنة ثانية1) ف1الفقه (املعاوضات .3

 سنة ثالثة. 2العقيدة اإلسالمية والفكر املعاصر ف .4

 ) سنة رابعة.1فقه (مصادر فأصول ال .5

 سنة رابعة  2تفسري آيات األحكام ف .6

 كلية الحقوق (الشريعة والقانون):  - ب

 السنة الثالثة 1أصول احملاكمات اجلزائية ف .1

 السنة الثالثة 2أصول احملاكمات اجلزائية ف .2

 السنة الثالثة 1أصول احملاكمات املدنية ف .3

 السنة الثالثة 2أصول احملاكمات املدنية ف .4

 السنة الثالثة 1ضاء اإلداري فالق .5

 السنة الرابعة 1األسناد التجارية  ف .6

 كلية اإلعالم:  - ت

 مناهج البحث اإلعالمي  .1

 اإلذاعة والرأي العام .2

 مبادئ التحرير اإلعالمي .3

 مقدمة يف العالقات العامة واإلعالن .4

 اإلعالم والتنمية .5

 تشريعات إعالمية واألخالق املهنية .6

 قسم التاريخ:  - ث

 سنة أوىل 1بالد الشام ف–العريب القدمي تاريخ الوطن  .1

ا ف .2  سنة ثانية 2تاريخ بيزنطة وحضار

 سنة ثانية 1عصر الرسول واخللفاء الراشدين ف .3

 سنة ثالثة 2تاريخ املماليك ف .4

 سنة رابعة 2تاريخ أمريكا احلديث واملعاصر ف .5

 سنة ثالثة 2تاريخ الدولة العثمانية ف .6

 



 قسم اللغة العربية:  - ج

 السنة األوىل 2الشعر ف العروض وموسيقا .1

 السنة األوىل 2املكتبة العربية ف .2

 السنة الثانية 1علوم القرآن ف .3

 السنة الثانية 2علوم احلديث ف .4

 السنة الثالثة 2فقه اللغة ف .5

 السنة الرابعة 1النحو ف .6

 قسم الفلسفة (العقيدة والفلسفة):  - ح

 السنة األوىل 1مدخل إىل الفلسفة ف .1

 لثانيةالسنة ا 1الفلسفة اليونانية ف .2

 السنة الثانية 1علم اجلمال ف .3

 السنة الثالثة 1تاريخ الفلسفة احلديث ف .4

 السنة الثالثة 2الفلسفة العربية اإلسالمية ف .5

 السنة الرابعة 2تاريخ الفلسفة املعاصرة ف .6

 
 ثانياً: األوراق المطلوبة للتعادل هي:

  صورتني مصدقتني عن الشهادة اجلامعية. - 1
 درجات الشهادة اجلامعية.صورتني مصدقتني عن كشف  - 2

صورتني مصدقتني عن الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الشرعية الصادرة عن وزارة الرتبية اليت سجل  - 3
 مبوجبها.

صورتني مصدقتني عن شهادة املعهد الشرعي (الثانوية) ملن سجل مبوجبها مع تعهد خطي من صاحب  - 4
اء املقررات املطلوبة منه قبل التقدم بشهادة ثانوية عامة العالقة بعدم املطالبة بقرار تعادل  شهادته يف حال إ

 أو ثانوية شرعية من وزارة الرتبية أو ما يعادهلا.

صورتني مصدقتني عن كشف درجات االنتقال أو صورتني مصدقتني عن شهادة املعهد املتوسط وكشف  -أ - 5
 سابقة. درجاته يف حال كان التسجيل بناءاً على مرحلة جامعية

بيان مفصل ومصدق من الفرع الذي خترج منه الطالب يبني املواد اليت أعفي منها نتيجة الدراسة اجلامعية  -ب- 5
 السابقة.

 صورتني عن اهلوية الشخصية أو سند اإلقامة لغري السوريني. - 6

ا، مع تعهد ب - 7 عدم طلب طلب مقدم من صاحب العالقة يتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بتقدمي املقررات 
  تغيريها.

 


