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دورات الثقافـة ا�س�ميـة
ة  تنمي� إلى  خ�لها  من  وتسعى  لغات،  بعدة  لفراد  ة  ا�س�مي� الثقافة  دورات  الدار  ُتقّدم 
راُحم والّتعاُيش مع ُمختلف  يز قيم الّتساُمح والت� ة، وتعز ة وا�جتماعي� لقي�

ُ
ة والخ المعاني الّروحي�

ة  تعليمي� مستوياٍت   (5) عدد  إلى  الّدورات  هذه  وتنقِسم  ا�نسانّية،  والحضارات  الثقافات 
ة.  أساسي�

بالّتعاون  بالدار،  قة  الُمطب� ة  الثقافة ا�س�مي� ة لدورات  الِعلمي� المادة  وقد تم إعداد وتطوير 
ة والبحث العلمي.  ة في مجال الّدراسات ا�س�مي� مع ِجهات ُمختص�

الهدف من دورات الثقافة ا�س�مية :
يـف بجوهر الثقافة ا�س�مّية. • الّتعر

ات الدين ا�س�مي.  • تهيئة ا�فراد �ستيعاب أساسي�
ـة للدين ا�س�مي. ة والَعَمِلي� ِمـي�

ْ
• تعليم ا�فراد المبادئ الِعـل

والخير  العدل  لمعاني  جامعة  كِقيم  ا�فراد  حياة  في  وا�عتدال  ة  الوسطي� ِقيم  ترسيخ   •
للفرِد  الُمستدامة  نمّية  الت� ق 

ّ
وُتحق ا³خر،  مع  المشترك  والعيش  وا�نفتاح  وا�ستقامة، 

والمجتمع.

محاور الدورات حسب المستويات التعليمية :
- المستوى ا�ول:

ة من  ة والِح̧سي� ، وَبيان الفواِئد الّروِحي�
ً
 وعمليا

ً
يا �ة نظر يهدف إلى تعليم ا�فراد الوضوء والص�

أدائها.

- المستوى الثاني:
ة عن ا�س�م، تضمن  ̧يرة لدى ا�فراد، بإعطائم نظرة شمولي�

َ
ة ا�رادة الخ يهدف إلى تقوي�

ا�نسانية  التعام�ت  من  ة  تكاُملي�  
ً

بيئة لم  وتكفـل  الواجباِت،  وأداء  الحقوِق  َتحصيل  لم 
ة. ة والُمجتمعي� ردي�

َ
ة الف القائمة على مبادئ المساواة واحترام ا³خر، وا�حساس بالمسؤولي�

- المستوى الثالث:
 من ِعند اهللا 

ً
يز ِصلة  ا�فراد بكتاب اهللا وُسنة رسوله الكريم، باعتبارهما وحيا يهدف إلى تعز

ُتَح̧دد ع�قة ا�نسان  ة التي  ين لتعاليم ا�س�م، والمعرفة، والقيم ا�نساني� تعالى، ومصدر
باهللا تعالى، وبالناس والمجتمع والكون.

 



- المستوى الرابع:
وسمّو  الَمظر،  وُحسن  ظافة  والن� كال̧نظام  وا³داب  الفضاِئل  ا�فراد  إكساب  إلى  يهدف 
�ة  الص� عليه  د  محم� بي  الن� حياة  من  َمعالم  ـر  Éبَتدب وذلك  ين،  ا³خر على  والعطف  فس،  الن�

 .
ً
اس َجميعا ة وهدِيه في تعامِله مع الن� لقي�

ُ
�م، وِصفاِته الخ والس�

- المستوى الخامس:
أكيد  عادة الحقيقّية لÎنسان، والت� عريف بمفوم ا�يمان، وع�قِته الوثيقة بالس� يهدف إلى الت�
ا�نسانّي  المجتمع  ِبناِء  في  ُتساهم  إجتماعية،  كضرورة  ا�خ�ق  مكارم  أهمية  على 

الُمتماسك.

ُمـدة الدورات :
 حسب عدد الّساعات 

ً
يا ة من خ�ل جداول ثابتة، تطرح شر يتّم تنفيذ دورات الثقافة ا�س�مي�

الُمعتمدة للمنج الّتعليمي الُمقّرر لكل مستوى، وعددها ا�جمالي (70 ساعة تعليمية).

طريقة التسجيل:
ة َعبـَر ا³تـي: قافـة ا�س�مي�

�
يتم الّتسجيل في برنامج الث

ة في أبوظبي وعجمان. • مكاتب خدمة الُمتعاملين بالمركز الرئيس بالعين، أو ا�فرع الخارجي�
.(ww.zhic.ae) الموقع ا�لكتروني الخاص بالدار •

.(Smart Pass) :التطبيـق ا�لكتروني •

الوثائق المطلوبة:
ية الَمفعول. • بطاقة الوّية ا�ماراتّية سار




