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 وصف الجرًبهح األكبدَوٍ  

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش /و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌضؼ١ّ١ٍزثٌّؤّْز  .1

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ / ثٌٌّوَ  .2

ثُّ ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ ثٚ  .3

 ثٌّٕٟٙ 
 ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز

 دىج٠ًٌُٛٛ ػٍَٛ لٌآْ ٚصٌد١ز إّال١ِز ثُّ ثٌشٙجهر ثٌٕٙجة١ز  .4

 ثٌٕظجَ ثٌوًثّٟ :  .5
 ّٕٛٞ /ِمًٌثس /أمٌٜ 

 ّٕٞٛ 

 ال ٠ٛؽو  دٌٔجِؼ ثالػضّجه ثٌّؼضّو   .6

 ثٌٕشجؽجس ثٌذقغ١ز ٚثٌّشج٘و ٚثٌضطذ١ك فٟ ثٌوًثّز ثٌغج٠ٛٔز  ثٌّؤعٌثس ثٌنجًؽ١ز ثألمٌٜ  .7

 01/2122/ 2    صج٠ًل إػوثه ثٌٛطف  .8

 أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ .9

ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز ٚ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ًفو ٍٚثًر ثٌضٌد١ز دّالوجس ِضنظظز فٟ صو٠ًِ ِجهصٟ -1

 ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز.
صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ثإلٌّجَ دضو٠ًِ أفىجَ صالٚر ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚػٍَٛ ثٌضف١ٌْ ٚثٌقو٠ظ ٚثٌفمٗ ٚثٌٍغز ثٌؼٌد١ز  -2

 دؾ١ّغ فٕٛٔٙج ٚغٌُ ثٌم١ُ ثألمالل١ز ٚث٢هثح ثإلّال١ِز فٟ ٔفُٛ ثٌطجٌذجس. 
 )ِغ ثٌموًر ػٍٝ وضجدز ثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز فٟ صٍه ثٌّؾجالس . 

صؼ٠ََ إهًثن ثٌطجٌذجس دآفجق ثٌؼٍَٛ ثٌشٌػ١ز ثٌّضٕٛػز ، ٚثوْجدٙٓ ثٌّٙجًثس ثٌوػ٠ٛز ٚثٌنطجد١ز  ٚثٌٍغ٠ٛز  -3

 ٚثٌىضجد١ز ثٌّضٕٛػز .
١ًٍ ٔظٛطّٙج، ِٚؼٌفز ثالًصمجء دٛػٟ ثٌطجٌذجس فٟ فُٙ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز ، ٚصق -4

ثٌؼٍّجء ثٌي٠ٓ دٌٍٚث ف١ّٙج ػذٌ ثٌؼظًٛ ،صؤ١ٌفجً ٚصو٠ًْجً فٟ ِؾجالس ثٌضف١ٌْ ٚثٌقو٠ظ ٚثٌفمٗ ، ٚد١جْ أعٌ 

ثّض١ؼجح ثٌؼٍَٛ ثٌشٌػ١ز فٟ إطالؿ ثٌّؾضّغ ٚدٕجء ثٌنٍف١ز ثٌشٌػ١ز ٚثٌغمجف١ز ٌٍضؼجًِ ثٌْو٠و ِغ ِضطٍذجس ثٌٛثلغ 

 ث١ٌِٟٛ  . 
ِٙجًثس صو٠ًِ ِج صٍم١ََٕٗ ِٓ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز ثٌّضٕٛػز ٌطٍذز ثٌّوثًُ إوْجح ثٌّضنٌؽجس  -5

ثٌغج٠ٛٔز ف١ّج دؼو دّج ٠ٕجّذٙج ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ٠ٚؼ١ٕٙج ِٓ ّٚجةً ثإل٠ؼجؿ ِٚٙجًثس ثٌضٛثطً ثٌؼٍّٟ ثٌقو٠غز 

 . 
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 ِنٌؽجس ثٌذٌٔجِؼ ثٌّطٍٛدز ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚثٌضم١١ُ  .11

 ثال٘وثف ثٌّؼٌف١ز   - أ
أْ صضّىٓ ثٌطجٌذز ِٓ ػذؾ لٛثػو صالٚر ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚػٍِٛٗ ٚػٍَٛ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ٚثألفىجَ ثٌفم١ٙز -1أ

 ثٌّنضٍفز . 

أْ صضّىٓ ثٌطجٌذز ِٓ صطذ١ك لٛثػو ثٌضالٚر ٚثٌقفع فٟ لٌثءر ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚثألفىجَ ثٌفم١ٙز فٟ -2أ

 ؽٛثٔخ ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز ثٌّنضٍفز .

أْ صٍُّ ثٌطجٌذز دّؾًّ ثألفىجَ ثٌفم١ٙز ثٌّضؼٍمز دق١جر ثٌٍُّْ وؤفىجَ ثٌؼذجهثس ٚثألفٛثي ثٌشنظ١ز -3أ

 ٚثٌّؼجِالس ثٌّج١ٌز ٚثٌؾٕج٠جس.
 أْ صٍُّ ثٌطجٌذز دّؾًّ ػٍَٛ ثٌٍغز وجٌٕقٛ ٚثٌظٌف ٚثٌذالغز .-4أ
 أْ صٍُّ ثٌطجٌذز دؼٍَٛ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ) ثفىجَ ثٌضالٚر ،ثٌضف١ٌْ ،ثٌقو٠ظ ِٚظطٍقٗ ِٚج ٠ضؼٍك دٗ  -5أ
 أْ صضؼٍُ ثٌطجٌذز ثٌّٙجًثس ثٌضم١ٕز ثٌقو٠غز فٟ هًثّز ثٌؼٍَٛ ثٌشٌػ١ز.  -6أ
 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌذٌٔجِؼ  –ح 

 ١جُ ٚثٌضم٠ُٛ ٌٍّجهر ثٌؼ١ٍّز .أْ صضّىٓ ثؽجٌذز ِٓ ثالٌّجَ دطٌثةك ثٌضو٠ًِ ٚثٌم- 1ح 

أْ صضّىٓ ثٌطجٌذز ِٓ إمض١جً ؽ٠ٌمز ثٌضو٠ًِ ثٌّٕجّذز ٌىً ِجهر ػ١ٍّز دق١ظ ٠موِٙج دط٠ٌمز - 2ح 

 ِشٛلز 

أْ صضّىٓ ثٌطجٌذز ِٓ فً ثٌّشىالس ثٌّضؼٍمز دفُٙ ثٌّجهر ثٌؼ١ٍّز ٌوٜ ثٌطٍذز دجالّضؼجٔز دٕظ٠ٌجس - 3ح 

 ٌقو٠غز ِّج ٠ًْٙ هًثّز ػٍَٛ ثٌمٌآْ  ٚصو٠ًْٙج ػٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ ّٚٚجةً ثٌضؼ١ٍُ ث

 
 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز )ثالٌمجة١ز(.-

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض.-

 ثٌط٠ٌمز ثالّضمٌثة١ز )ثالّضٕذطج٠ز(.-

 ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس .  -

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

 ث١ِٛ١ٌز ،ثٌّٕجلشز ثٌظف١ز ،ثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ،ثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ(. ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ثٚ ثٌضى٠ٕٟٛ )ثإلِضقجٔجس-

 ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ)ثإلِضقجٔجس ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح ( -

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز . -ػ

صٕشؤر ثٌطجٌخ ػٍٝ فخ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚويٌه ػٍَٛ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز  ، ٚإهًثن ِىجٔضٙج ثٌْج١ِز -1ػ         

 د١ٓ ثٌؼٍَٛ. 

 ثٌضؼٌف ػٍٝ أُ٘  ِمجطو ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز ٚفٍْفضٙج فٟ إطالؿ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ .-2ػ

 صَو١ز ثٌٕفِ .ص١ّٕز ثٌقِ ثإل٠ّجٟٔ ٌوٜ ثٌطجٌخ ١ٌوًن ثٌىّجي ثإلْٔجٟٔ ِٓ مالي ّّٛ ثٌٌٚؿ ٚ-3ػ

ثٌٕٙٛع دجٌّؾضّغ ِٓ مالي ٔشٌ ثٌٛػٟ ثٌشٌػٟ ٚثٌفؼجةً ٚثألمالق ٚصٌد١ز أفٌثهٖ ثٌؼًّ ػٍٝ -4ػ   

 ػٍٝ صؼج١ٌُ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚآهثح ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ١ٌّٚ ثٌظجٌق١ٓ .
     

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ 
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فٟ ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ثٌضم١ٍو٠ز ، ألٔٙج أ٘وثف ل١ّ١ز ال ٠ّىٓ صٍم١ٕٙج وجأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز  الصؼضّو

 ٌيث ٠ُؼضّو :

 صّغًُ ثٌطجٌخ ٌٍموٚر ثٌقْٕز ف١ّٓ فٌٛٗ .-1

 صى٠ٛٓ فتز ػجِز ِٓ ثٌم١ُ ثٌقْٕز .-2

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز  -3

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

ال ٠ضُ صم٠ُٛ ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ػٓ ؽ٠ٌك ثالمضذجًثس ثٌضم١ٍو٠ز ، دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ِالفظز ٍّٛن ثٌطجٌذز 

ٙج ٌأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز  ِٚمجدٍضٙج ِٕٚجلشضٙج ِٚضجدؼز ػاللضٙج دجٌّٛؾ ثٌضؼ١ٍّٟ دّج ٠ٛفٌ ّؾالً صٌثو١ّجً ػٓ صّغٍُّ

 ٚثٌم١ّ١ز .

 

 
 

 

 ثٌّٕمٌٛز )ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ(.ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز -ه 

 ِٙجًثس ثٌقٛثً ٚثٌّٕجلشز ثٌؼ١ٍّز .   -1ه

 ِٙجًثس ثٌضم١ٕجس ثٌقو٠غز فٟ ثالصظجالس ٚثٌضٛع١ك ٚثٌضٛثطً ِغ ثٌّؤّْجس ٚثٌٌّثوَ ثٌؼ١ٍّز .  -2ه

 ِٙجًثس ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ مجطز فٟ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ . -3ه

 ِٙجًثس فً ثٌّشىالس ثٌضٌد٠ٛز دجالّضؼجٔز دجٌذٌثِؼ ٚثٌطٌثةك ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌٕف١ْز .  -4ه   

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ          

 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضمٌثة١ز ) ثالّضٕذجؽ١ز( -

 ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس . -

ػٍٝ  ثػجه ثٌوًٚثس ٚثٌٕوٚثس ثٌضو٠ًذ١ز إلوْجح ثٌطجٌذجس ثٌموًر ػٍٝ ثٌضٛثطً ِغ ثٌّؾضّغ ، ٚثٌموًر -

 ثٌقٛثً ثٌّغٌّ ، ٚفً ثٌّشىالس ثٌضٌد٠ٛز دجٌطٌثةك ثٌؼ١ٍّز .

 ثٌضفجػً ثٌظفٟ ٚصذجهي ث٢ًثء د١ٓ ثٌطجٌخ ٚثٌّوًُ ٌطٌؿ طؼٛدجس ثٌضؼٍُ ِٕٚجلشز فٌٍٛٙج .  -

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ          

 
 ثالمضذجًثس ثٌشف٠ٛز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز ، ثٌفٌه٠ز ٚثٌؾّجػ١ز ، ثٌٕظ٠ٌز ٚثٌؼ١ٍّز .  -
ثٌّالفظز ثٌّذجشٌر ألهثء ثٌطجٌذز فٟ ِؾجالس ثٌقٛثً ، ٚثٌضٛثطً ثٌفىٌٞ ٚثٌؼٍّٟ ، ٚثٌؼًّ دٌٚؿ  -

 ثٌف٠ٌك ػّٓ ثٌظف ثٌوًثّٟ ٚد١تز ثٌى١ٍز ٚثٌؾجِؼز . 
 صى١ٍف ثٌطجٌذجس دئػوثه ثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز المضذجً لوًصٙٓ ػٍٝ ثٌضفى١ٌ ٚثالّضٕضجػ ٚفً ثٌّشىالس . 

 
 

 

 
 د١ٕز ثٌذٌٔجِؼ  .11
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 ثٌْجػجس ثٌّؼضّور           ثُّ ثٌّمًٌ أٚ ثٌّْجق ًَِ ثٌّمًٌ أٚ ثٌّْجق ثٌٌّفٍز ثٌوًث١ّز 

 ػٍّٟ     ٔظٌٞ      

 1 2 أفىجَ ثٌضالٚر ٚثٌقفع  ثٌظف ثألٚي

 - 2 ثٌّومً ٌوًثّز ثٌش٠ٌؼز  ثٌظف ثألٚي

 - 2 ِظطٍـ ثٌقو٠ظ  ثٌظف ثألٚي

 - 3 فمٗ ثٌؼذجهثس  ثٌظف ثألٚي 

 - 3 ثٌٕقٛ ٚثٌظٌف  ثٌظف ثألٚي 
 - 2 ػٍَٛ ثٌمٌآْ   ثٌظف ثألٚي 

 ـــ 1 ثٌّٕطك  ثٌظف ثألٚي

 - 2 ػٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ   ثٌظف ثألٚي 

 - 2 أِّ ثٌضٌد١ز   ثٌظف ثألٚي 

 1 2 ثٌقجّذجس   ثٌظف ثألٚي 

 - 1 فمٛق ثإلْٔجْ   ثٌظف ثألٚي 

 1 2 أفىجَ ثٌضالٚر ٚثٌقفع  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 ـــ 2 ثٌضف١ٌْ  ثٌظف ثٌغجٟٔ

 - 2 ثٌؼم١ور ثإلّال١ِز  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

فمٗ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز   ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌّٛث٠ًظ

3 - 

 - 3 ثٌٕقٛ ٚثٌظٌف  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 - 2 ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 - 2 ِٕج٘ؼ ثٌّقوع١ٓ  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 - 2 ثٌذالغز ثٌمٌآ١ٔز  ثٌظف ثٌغجٟٔ 

   ػٍُ ثٌٕفِ ثٌّٕٛ  ثٌغجٟٔثٌظف 

 - 2 ثإلهثًر ثٌضٌد٠ٛز   ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 1 1 ثٌقجّذجس   ثٌظف ثٌغجٟٔ 

 1 2 أفىجَ ثٌضالٚر ٚثٌقفع  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 ِمجًٔز ثأله٠جْ  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 صف١ٌْ آ٠جس ثألفىجَ  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 فمٗ ثٌّؼجِالس  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 ثٌؼم١ور ثإلّال١ِز  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 أطٛي ثٌفمٗ  ثٌظف ثٌغجٌظ 

 - 2 ثٌٕقٛ   ثٌظف ثٌغجٌظ 

 ــ 2 ثٌذالغز  ثٌظف ثٌغجٌظ

 2 1 ِٕج٘ؼ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ   ثٌظف ثٌغجٌظ 

 1 1 ثٌّىضذز ِٕٚٙؼ ثٌذقظ  ثٌظف ثٌغجٌظ

 ـــ 2 ثإلًشجه ثٌضٌدٛٞ  ثٌظف ثٌغجٌظ 
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 1 2 ثٌضالٚر ٚثٌقفع  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 - 2 ِٕج٘ؼ ثٌّف٠ٌْٓ  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 - 2 أطٛي ثٌفمٗ  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 - 2 فمٗ ثٌؾٕج٠جس  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 - 2 صق١ًٍ ثٌٕض ثٌمٌآٟٔ   ثٌظف ثٌٌثدغ

 - 2 ثٌٕقٛ  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 - 2 ثإلػؾجٍ ثٌمٌآٟٔ  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 ـــ 2 ثٌم١جُ ٚثٌضم٠ُٛ  ثٌظف ثٌٌثدغ 

 2 1 ٚثٌضطذ١كثٌّشج٘ور   ثٌظف ثٌٌثدغ 

 ــ 2 دقظ ثٌضنٌػ  ثٌظف ثٌٌثدغ
 

 ثٌضنط١ؾ ٌٍضطًٛ ثٌشنظٟ .12

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات وادلؤمترات والعمل ادلشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات ادلماثلة.   -

 العلمية .   االطالع على دراسات عادلية يف االقسام ادلماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل ادلشكلت-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف رلال التواصل التقين احلديث .   -

 
 ِؼ١جً ثٌمذٛي )ٚػغ ثألٔظّز ثٌّضؼٍمز دجالٌضقجق دجٌى١ٍز أٚ ثٌّؼٙو( .13

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع ادلركزي الذي تنتهجو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  -

 يف اجلامعات وادلعاىد العراقية وابدلوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليو من رلموع . 
 . 
 

 أُ٘ ِظجهً ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌذٌٔجِؼ .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاتو يف اجلامعات ادلماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف سلتلف ادلعاىد والكليات يف العراق . -
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 وىرج وصف الومررً

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .1

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .2

 ٌٌٍّفٍز ثٌغجٌغز /صف١ٌْ آ٠جس ثالفىجَ   ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .3

 هخطط ههبراد الوٌهح

 فٍ الورثؼبد الومبثلخ لوخرخبد التؼلن الفردَخ هي الجرًبهح الخبضؼخ للتمُُن إشبرحَرخً وضغ 

 هخرخبد التؼلن الوطلىثخ هي الجرًبهح 

 أصبصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌخ / الوضتىي

 أم اختُبرٌ
األهذاف الوهبراتُخ  األهذاف الوؼرفُخ 

 الخبصخ ثبلجرًبهح 

األهذاف الىخذاًُخ 

 والمُوُخ 
الوهبراد الؼبهخ والتأهُلُخ 

الوٌمىلخ) الوهبراد األخري 

الوتؼلمخ ثمبثلُخ التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

تفضُر آَبد   الوضتىي الثبلث/  

 االحكبم
                 اصبصٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .4

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .5

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .6

  11/2122/ 2 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .7
 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .8

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية .ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي  -1

 التعرف على تفسري القرآن الكرمي ومعرفة احكامو ومواعظو .. -2

تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنو من تفسري القرآن ومايشملو ىذا الكتاب العظيم من احكام تنظم حياة  -3
 .الفرد واجملتمع

 تدريب الطالبات على قراءة القرآظن قراءة سليمة والتدبر يف آايتو .  -4     

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ
ِٚؼٌفز ِجصق٠ٛٗ ٘يٖ ثال٠جس ِٓ ثفىجَ صٕظُ ف١جر ثٌفٌه  معرفة آايت االحكام منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1أ

 ٚثٌّؾضّغ. 
 ِٓ ِؼٌفز ثالفىجَ ثٌشٌػ١ز ٚو١ف١ز صطذ١مٙج صّى١ٓ ثٌطجٌذجس  -2أ

 أ٠جس ثالفىجَ.صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً  ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً ٚثٌضٟ صنض  صف١ٌْ  -3أ
  ثٌضؼٌف ػٍٝ ِؼجٟٔ ِج هًّضٗ ثٌطجٌذجس ِٓ والَ هللا صؼجٌٝ  ِٚجفٛثٖ ِٓ ثفىجَ ٚأهثح ٍّٚٛن . -4أ

  

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 .عن دينهم وماحيمل ىذا الدين من احكام  للدفاع  لدى الطالبات تكوين القدرة  – 1ح

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ صطذ١ك ثالفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌضٟ صقٍّٙج ٘يٖ ثال٠جس ثٌى٠ٌّز فٟ ف١جصُٙ ث١ِٛ١ٌز  2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 
 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس _ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍزث .9

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .11

 فمٗ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز ٚثٌّٛث٠ًظ/ ثٌظف ثٌغجٟٔ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .11

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .12

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 
 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصؼٍُ ثفىجِٗ .  صٕشؤر -1ػ

دجْ آ٠جس ثٌمٌآْ صقضٛٞ ػٍٝ  إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ   -2ػ  

 .      ثالفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌضٟ صٕظُ ف١جصُٙ .

 ص١ّٕز ثٌٌغذز ٌوٜ ثٌطجٌذجس دضؼٍُ آ٠جس ثالفىجَ .   -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً  _ الصْضنوَ

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 
 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز ثّضٕذجؽ آ٠جس ثالفىجَ .    -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز ثّضذجؽ ثالفىجَ ِٓ ثال٠جس ِٚؼٌفز ثًثء ثٌؼٍّجء فٟ ٘ي٘جالفىجَ.  -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز ِٓ مالي ثٌضفىٌ فٟ آ٠جس هللا .  -3ه

 

ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .13

 ّجػز  91 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .14

 11/2121/  19 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .15

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .16

متكني الطالبات من ضبط  األحكام الفقهية ادلتعلقة ابألسرة ــ من زواج وطالق ووصااي ومواريث ــ  ، مبا ديكنهن  -4
من معرفة ومتييز الصواب واخلطأ يف العالقات األسرية .واحلقوق والواجبات ، واستخدام األساليب الصحيحة يف 

 التعامل األسري ، . 

5-  
بات األسرٌة ، واستخدام األسالٌب الصحٌحة فً التعامل تعرٌف الطالبات بالحموق والواج

 األسري ،ووسائل بناء البٌت المسلم المثالً .  . 

هتيئة وإعداد الطالبات للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل ادلشكالت ادلتعلقة ابألسرة من خالل احلياة االجتماعية    -6
 . 

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ػذؾ أفىجَ ثٌَٚثػ ٚثٌطالق ٚثٌٛطج٠ج ٚثٌّٛث٠ًظ. -1أ

 صم١ُْ ثإلًط ٚثٌقمٛق ثٌّج١ٌز دط٠ٌمز ػجهٌز. صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌفم١ٙز ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ

 شجه ٚفً ثٌّشىالس ثأل٠ٌّز  . صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ؽٌق ثٌٕظـ ٚثالً-4أ

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 ص٠ًَٕ ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ػٍٝ ثٌٛلجةغ ثالؽضّجػ١ز ثأل٠ٌّز .  – 1ح

 ص١ّٕز ثٌقِ ثٌشٌػٟ ث١ٌٍُْ فٟ ثٌضؼجًِ ث١ٌِٟٛ ٌألٌّر.– 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      
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 ( . _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز، ٚفُٙ وٛٔٙج ٌغز ِؼؾَر أُه٠ش دٙج ِؼؾَر ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ .  -1ػ

 

 ِؼٌفز فىّز ثٌضش٠ٌغ ثإلّالِٟ فٟ ثٌقفجظ ػٍٝ ثألٌّر ثٌٍّّْز ٚصٛف١ٌ ِْضٍَِجس إّؼجه٘ج.  -2ػ-

 إ٠مجظ ٚػٟ ثٌطجٌذجس دم١ّز ثالٌضَثَ دجٌّذجها ٚثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌّضؼٍمز دجألٌّر. -3ػ

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌؼ١ٍّز  ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌش٠ٌؼز ثالّجّٟ فٟ  -

 فّج٠ز ثٌّؾضّغ ِٓ ثٌضفىه ٚث١ٌٕٙجً  . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

جً ثٌطجٌذز _ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفى

 فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 
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 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثٌموًر ػٍٝ. -1ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دـجألٔظّز ثٌقو٠غز ٌٍقٛثً ٚثٌضٛثطً.   -2ه

 جةض. ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظ -3ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .11

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ 

 ثٌّطٍٛدز

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ ثُّ ثٌٛفور / أٚ ثٌّٛػٛع

ثٌضؼ٠ٌف دجألفٛثي    3 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثٌشنظ١ز
 ثٌٕىجؿ 
 ثٌضؼ٠ٌف دجٌٕىجؿ 

  - أ

ثٌط٠ٌمزثٌم١جّ

٠ز ، ؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

 ِشٌٚػ١ز ثٌٕىجؿ   3 4صش٠ٌٓ ثألٚي 
 فىُ ثٌٕىجؿ - ح

 

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

    3 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 
 ثٌّقٌِجس ِٓ ثٌْٕجء 

ثٌقٌِز  - أ

 ثٌّؤدور
ثٌقٌِز  - ح

 ثٌّؤلضز
 

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ِموِجس ثٌٕىجؿ   3 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌنطذز - أ
طفجس   - ح

 ثٌَٚؽ١ٓ
 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

، ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

 ػمو ثٌٕىجؿ   3 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

، ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ِذًٌثس فْل ػمو    3 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌٕىجؿ

 )ٌٌّٙثٌظوثق)ث 

 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 صؼوه ثٌَٚؽجس   3 1وجْٔٛ ثألٚي 

 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  ثٌٕشٍٛ     3 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌطالق     3  3وجْٔٛ ثألٚي

 أـ صؼ٠ٌف ثٌطالق 

 ح ِشٌٚػ١ز ثٌطالق

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

س ـــ أٔٛثع ثٌطالق )   3 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ًؽؼٟ/ دجةٓ (

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ػ ــ ثٌنٍغ ٚأفىجِٗ  3  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثإل٠الء  3 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌظٙجً  3  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚ ثٌط٠ٌمز 

 ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌٍؼجْ  3 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌؼور  3 1شذجؽ    

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌٕفمز   3  2شذجؽ    

 أــ صؼ٠ٌف دجٌٕفمز .

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌقؼجٔز ٚأفىجِٙج  3  1آىثً    

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌٌػجع ٚأفىجِٗ  3 2آىثً    

ثالّضٕذجؽ١ز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  عذٛس ثٌْٕخ  3 3آىثً     

ثالّضٕذجؽ١ز 

ٚؽ٠ٌمز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .11

 ثٌٕض 

 ثٌٛط١ز   3  4آىثً     

 صؼ٠ٌف دجٌٛط١ز

 ِشٌٚػ١ز ثٌٛط١ز

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

 ثألهثء ثٌظفٟ

ثٌط٠ٌمز  أفىجَ ثٌٛط١ز   3 ١ٔ1ْجْ 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ث١ٌٌّثط  3 ١ٔ2ْجْ  

 صؼ٠ٌف ث١ٌٌّثط

 أّذجح ث١ٌٌّثط

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  ِٛثٔغ ث١ٌٌّثط  3 ١ٔ3ْجْ 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  فٌٚع ث١ٌٌّثط  3  ١ٔ4ْجْ 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  أطقجح ثٌفٌٚع  3  1ِج٠ِ   

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌضؼظ١خ  3 2ِج٠ِ  

 ثٌقؾخ

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌؼٛي  3  3ِج٠ِ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ثٌٌه  3 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

 ____     ______ ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز   ___ 1ف٠ٌَثْ 
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 ثٌفمٗ ثٌّٕٙؾٟ ػٍٝ ِي٘خ ثإلِجَ ثٌشجفؼٟ ، ٚأفىجَ ثٌّٛث٠ًظ  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 ٌٍووضًٛ أفّو ػذ١و ثٌىذ١ْٟ  –أفىجَ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

  –أفىجَ ثٌّٛث٠ًظ ــ ٌٍووضًٛ ػذو ػط١ز ثٌؾذًٛٞ 

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

. 

ثالٔض١ٌٔش ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ 

.... 

 ِٛلغ . 

 ِٛلغ ؽجِؼز ثألٌٍ٘ .

 ِٛلغ و١ٍز   دؾجِؼز ثٌم١٠ٌٚٓ . 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .12

 

صضطٍخ ِجهر ثألفٛثي ثٌشنظ١ز ٚثٌّٛث٠ًظ صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز فٟ 

 فُٙ أفىجَ ثألٌّر فٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ  ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ّٚٚجةً ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًث

 ثإل٠ؼجؿ . 
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 ِٛػو دوث ثٌؼطٍز ثٌظ١ف١ز2/7/2123ٚصٕضٟٙ 2/11/2122دوأس ثٌوًثّز دضج٠ًل  د١ٕز ثٌّمًٌ .13

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز
ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع
 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صؼ٠ٌف صف١ٌْ    2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثالفىجَآ٠جس 
ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ ٚ  

 ثالِضقجٔجس
ثٌمٛي فٟ   2 4صش٠ٌٓ ثالٚي

 ثالّضؼجىر
ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس
ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  ًّٛر ثٌفجصقز  2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
ثلٛثي ثٌؼٍّجء   2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

فٟ لٌآر ثٌّجَِٛ 

 ثٌفجصقز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز
ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس
دجح ثّضمذجي   2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌمذٍز
ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 
ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس
ًّٛر ثٌذمٌر   2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 158ثال٠ز 
ثألهثء ثٌظفٟ   ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ًّٛر ثٌذمٌر  2 1وجْٔٛ ثالٚي 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
دجح ثّضمذجي   2 2وجْٔٛ ثالٚي 

 ثٌمذٍز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ًّٛر ثٌذمٌر   2 3وجْٔٛ ثالٚي 

 159ثال٠ز 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ  

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ًّٛر ثٌذمٌر   2 4وجْٔٛ ثالٚي 

 161ثال٠ز 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ًّٛر ثٌذمٌر   2 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 173ثال٠ز 

فٌِش ػ١ٍىُ 

 ث١ٌّضز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ًّٛر ثٌذمٌر   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 173ثال٠ز 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ  

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ثٌٌدج  2 3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس
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ًّٛر    2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 281ثٌذمٌرثال٠ز 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  اية الدين  2 1شذجؽ 

ثالٌىضٌٟٚٔ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  الرىن  2 2شذجؽ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس

العطلة  3شذجؽ 
 /5الربيعية 

2/2223 

         18/2/2123ثٌٝ 

             4شذجؽ 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز  3سورة ادلائدة االية   2 1ثىثً 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 2اذار  
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  التذكية  2

 ث ٌىضٌٟٚٔ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  اابحة الطيبات  2 3ثىثً  

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  احكام الصيد  2  4ثىثً 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  5سورة ادلائدة االية   2 3ِج٠ِ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽؼجَ ثٌي٠ٓ   2 ١ٔ1ْجْ 

 ثٚصٛث ثٌىضجح

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثفىجَ ثٌض١ُّ  2 ١ٔ2ْجْ

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌض١ُّ  2  ١ٔ3ْجْ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌض١ُّ  2    ١ٔ4ْجْ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 _____    ثالّضٕذجؽ١ز    ثٌض١ُّ  2 1ِج٠ِ

 ____     ______ ثٌض١ُّ   ___   2ِج٠ِ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .14

تفسري آايت االحكام للجصاص /تفسري آايت االحكام البن العريب  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1
 تفسري آايت االحكام /

تفسري القرأن للجصاص وتفسري القرآن البن العريب  وتفسري القرآن للكياذلراسي   ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2
 ومسالك االفهام للكاظمي 

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (
 

ثالٔض١ٌٔش ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ 

.... 
  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .15

 

ً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ،  - صضطٍخ ِجهر صف١ٌْ آ٠جس ثالفىجَ صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌج

 ٚػ١ٍٙج ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .17

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثالّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .18

 ثٌّىضذز ٚأطٛي ثٌذقظ ِٚظجهًٖ / ثٌظف ثٌغجٌظ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .19

   ثٌض١ُّ   3ِج٠ِ 

    ٌِثؽؼز ػجِز  4ِج٠ِ 

    ثالِضقجٔجس  ثٌٕٙجة١ز  ف٠ٌَثْ

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛البرنامج.
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 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .21

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .21

 ّجػز  45 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .22

  2121/  11/ 19 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .23

 
 أ٘وثف ثٌّمًٌ .24

، مبا ديكنهن من متييز الصواب واخلطأ يف  متكني الطالبات من ضبط قواعد ادلكتبة وأصول البحث ومصادره  -7
 النصوص ادلختلفة ، واستخدام أساليب البحث العلمي استخداماً صحيحاً الئقاً مبقام ىذا العلم . 

البحث  وتعريف الطالبات أببرز العلماء ومصادرىم ومؤلفاهتم وأشهر مصنفاهتم قددياً  وحديثًا ومقاربة ما أضاف -8
 ث العلمي القدمي  منها . العلمي احلديث ، اىل البح

 تزويد الطالبات ابلفروق الدقيقة لالستعماالت البحثية ادلختلفة وأثر ذلك يف أتدية ىذا العلم .  -9

 
 
 

 ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚثٌضم١١ُ .16

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ
 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ػذؾ لٛثػو ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  . -1أ
 .صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ صطذ١ك لٛثػو ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  فٟ وضجدز ثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز -2أ
 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ
 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطٍذز ػٍٝ ثّضنوثَ ؽ٠ٌمز ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌقو٠غز  . – 1ح

 ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطٍذز دى١ف١ز ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٚؽ٠ٌمز ثٌٛطٛي ثٌٝ ثٌّؼٍِٛز  دؤٌّع ٚلش . – 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 
 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .1

 ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .2

 ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز

 

 ِشج٘ور ٚصطذ١ك  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .3

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس _ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 
 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌّىضذجس ٚثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ،  ٚثْ ثٌذقظ  ثٌؼٍّٟ ٌِصذؾ ِغ وً ثمضظجص. -1ػ

 ِؼٌفز ؽٌق ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌّضذؼز ػج١ٌّجً .  -2ػ-

 إ٠مجظ ٚػٟ ثٌطجٌذجس دم١ّز ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  ٚثٌضؼذ١ٌ ػٓ ثألفىجً ٚثٌقٛثً ثٌقؼجًٞ . -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌذقغ١ز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  -

 ٚص١ّٕز ثٌفىٌ ثالْٔجٟٔ فٟ ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ ال صْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 
 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثٌموًر ػٍٝ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌّمٌٚءر ٚثٌّّْٛػز. -1ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دـجألٔظّز ثٌقو٠غز ٌٍقٛثً ٚثٌضٛثطً.   -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ .  -3ه

 

المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 ٔظٌٞ ٚػٍّٟ  فمؾ أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .4

 ّٕٛٞ ثٌفظً / ثٌْٕز .5

 ّجػز 121 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .6

 2121/ 12/ 13 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .7

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .8

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات النظرٌة فً تعلم خطوات طرائك التدرٌس ولواعد المشاهدة وتطبٌك.1

 .تزوٌد الطالبات بمعلومات عملٌة ونظرٌة فً كٌفٌة مواجهة المهنة وبناء شخصٌة مهنٌة لوٌة لهن2

للتؼلن واكتضبة ههبرح ًظرَخ وػولُخ للتؼلن ػلً الوٌصخ  تزوٌد الطالبات بمعلومات عملٌة ونظرٌة. 3

 Classroomااللكتروًُخ 

 

 ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚثٌضم١١ُ .11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

  دمٛثػو ثٌّشج٘ور ٚثٌضطذ١ك صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس  -1أ

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ػٍٝ و١ف١ز صط٠ٌٛ لوًثصٙٓ ثٌؼ١ٍّز ٚث١ٌّٕٙز دشىً ِٙجًٞ-2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 دشىً ػٍّٟ  لٛثػو ثٌّشج٘ور ٚثٌضطذ١ك إوْجح ثٌطجٌذجس ِٙجًثس صطذ١ك – 1ح

  - 2ح

  - 3ح

     -4ح
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 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 أػطجء ثٌّقجػٌثس ٚإٌمجء٘ج ػٍٝ ثٌطجٌذجس ِٓ مالي شجشجس ثٌؼٌع ٚثّضنوثَ ثالٔضٌٔش  -

 

 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

 ثؽٌثء ثِضقجٔجس ١ِٛ٠ز ٠ٌّؼز ٔظٌٞ ٚػٍّٟ -

 ثؽٌثء ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز ثالشٌثف ثٌضٌٚٞ ٚثالشٌثف ثٌؼٍّٟ  -

 

 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ صطذ١ك ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ هًّٕٙج فٟ ِجهر  ثٌّشج٘ور ٚثٌضطذ١ك-1ػ

 ص١ّٕز ثٌٌٚؿ ثٌٛؽ١ٕز ٌوٜ ثٌطجٌذجس ٌنوِز ِؾضّؼٙٓ ٚدٍو٘ٓ-2ػ

 ثٌّؾضّغ ٚثٌط٠ٌمز ثٌّغٍٝ ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌشٌثةـ ثٌّنضٍفز فٟ ثٌّؾضّغغٌُ ثٌم١ُ ِٚفَٙٛ موِز -3ػ

 ص١ّٕز أمالل١جس ِٕٙز ثٌضو٠ًِ ٌىٛٔٙج ِٕٙز ىثس ل١ّز ّج١ِز ػ١ٍج  -4ػ

  

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 أػطجء ثٌّقجػٌثس ثٌٕظ٠ٌز ٚصطذ١ك ثٌوًثّز ػ١ٍّج -

 ثٌّٕجلشز -
 Classroomثٌضؼٍُ ػٍٝ ثٌّٕظز ثالٌىض١ٌٔٚز  -
 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

 ثالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ث٠ٌٌْؼز ٚثٌش٠ٌٙز ٚثٌٕٙجة١ز -1 -

 ثٌضمج٠ًٌ ٚثٌضغي٠ز ثٌٌثؽؼز ِٓ ثٌطجٌذز -2 -
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 ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. -ه 

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ؽؼً ِجهر مطٛثس ثٌّشج٘ور ٚثٌضطذ١ك ٌؾؼٍٙج لجػور ٌٙٓ ٌٚالّضفجهر ِٕٙج -1ه  

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ثؽض١جٍ ِمجدالس ثٌؼًّ ِٓ مالي شنظ١ز ل٠ٛز ٌٙٓ-2ه

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ صط٠ٌٛ ىثصٟ ِْضٌّ ٌّج دؼو ثٌضنٌػ-3ه

 د١ٕز ثٌّمًٌ .11

 الوطلىثخهخرخبد التؼلن  الضبػبد األصجىع
اصن الىحذح / أو 

 الوىضىع
 طرَمخ التمُُن طرَمخ التؼلُن

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

4 

 

تؼرَف الوشبهذح 

 وفىائذهب وآداثهب

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

4 

 

أصبلُت  التؼرف ػلً

وخطىاد طرائك 

التذرَش والوشبهذح 

والتطجُك وهب َتؼلك 

 ثبلؼولُخ التذرَضُخ

ثٌّٕجلشز 

 ٚثٌقٛثً 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

4 
 

اصش الوشبهذح 

 والتطجُك

ثٌضؼٍُ 

 ثٌضؼجٟٚٔ

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

4 
 

اًىاع الوشبهذح 

 واهذاف التطجُك
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

4 

 

 ثُي التؼبهل الُخ

 اطراف ػولُخ

 الوشبهذح

أٍّٛح ؽٌؿ 

 ثألّتٍز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

4 

 

 وحضبة إػذاد طرَمخ

  الضبػبد ػذد

 الوشبهذح

ؽ٠ٌمز 

 ثالّضؾٛثح

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

4 
 

 .طالتخطُ هضتىَبد

 الخطط أًىاع

 التذرَضُخ

 ثإلٌمجة١ز
ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ثالمضذجً أٍّٛح ص٠ٕٛغ  .الوذي ثؼُذح خطط  4صش٠ٌٓ 
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 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ ثٌّغ١ٌثس ثٌغجٟٔ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

4 
 .الوذي هتىصطخ خطط 

ثّضٌثص١ؾ١جس 

 ؽو٠ور

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

4 

 

 .الوذي لصُرح خطط

 الخطخ وػٌبصر

 .الُىهُخ

أٍّٛح ثٌغٍك 

ٚثٌض١ٙتز 

 ثٌي١ٕ٘ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

4 
 أٍّٛح ثٌمظز التذرَش ههبراد 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

4 

 

 األصئلخ فىائذ طرذ

 ههبرح   األصئلخ طرذ

 االصئلخ صُبغخ

ؽ٠ٌمز 

 ثالّضؾٛثح

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

4 

 

 ثُي التؼبهل الُخ

 اطراف ػولُخ

 الوشبهذح

ؽٌؿ أٍّٛح 

 ثألّتٍز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

4 

 
أهن الطرق التذرَضُخ 

 للمرآى الكرَن

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

4 

 

الخطىاد الؼبهخ 

لتذرَش المرآى الكرَن 

 ،  الؼـرض ،  التوهـُذ

 اإلغـالق ،  التمـىَن

وكُفُخ كتبثتهب فٍ 

 دفتر الخطخ

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

4 

 

 وحضبة إػذاد طرَمخ

  الضبػبد ػذد

 الوشبهذح

ؽ٠ٌمز 

 ثالّضؾٛثح

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

4 
 

 .طالتخطُ هضتىَبد

 الخطط أًىاع

 التذرَضُخ

 ثإلٌمجة١ز
ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

4 
 .الوذي ثؼُذح خطط 

أٍّٛح ص٠ٕٛغ 

 ثٌّغ١ٌثس

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ
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 ػطلخ ًصف الضٌخ الؼطلخ الرثُؼُخ

 َىم  45تطجُك الطبلجخ فٍ الوذارس الثبًىَخ لوذح 

 4 ١ْٔجْ 
 الوذي هتىصطخ خطط 

ثّضٌثص١ؾ١جس 

 ؽو٠ور

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ١ْٔجْ 

 

اإلػذاد لوهٌخ 

الوجبدئ والتذرَش 

الؼبهخ الىاخت 

طرَمخ تىافرهب فٍ 

 التذرَش

 أٍّٛح ثٌمظز
ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ١ْٔجْ 
 

الوؼلن وهى  بدواخج

 َؤدٌ ػولُخ التؼلُن
 أٍّٛح ثٌمظز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ث٠جً

 

الخطىاد الؼبهخ 

لتذرَش المرآى الكرَن 

 ،  الؼـرض ،  التوهـُذ

 اإلغـالق ،  التمـىَن

هراخؼخ الصبصُبد 

 الذرس 

ثّضٌثص١ؾ١جس 

 ؽو٠ور

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ث٠جً

 

 .الوذي لصُرح خطط

 الخطخ وػٌبصر

 .الُىهُخ

أٍّٛح ثٌغٍك 

ٚثٌض١ٙتز 

 ثٌي١ٕ٘ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ث٠جً
 أٍّٛح ثٌمظز التذرَش ههبراد 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ث٠جً

 

 األصئلخ فىائذ طرذ

 ههبرح   األصئلخ طرذ

 االصئلخ صُبغخ

ؽ٠ٌمز 

 ثالّضؾٛثح

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ث٠جً
 

 التذرَش ههبراد

 الحذَثخ 
 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ف٠ٌَثْ 
 

التوضك ثطرَمخ 

 تذرَضُخ حذَثخ 
 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 ف٠ٌَثْ 
 

همىهبد هؼلن المرآى 

 الكرَن
 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ
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 4 ف٠ٌَثْ 

 

أهن الصفبد التٍ 

َتحلً ثهب  َدت أى

 الوؼلن

 ثإلٌمجة١ز
ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 4 صٍّٛ 
 

هراخؼخ فٍ أصبصُبد 

 الوشبهذح والتطجُك
 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 اهتحبًبد ًهبَخ الضٌخ الذراصُخ صٍّٛ

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .12

 صٕٛع ِظجهً صؼٍُ ِٛػٛػجس ثٌّمًٌ -1

فٟ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ،ٌِثؽؼز ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌّٕشًٛر ٚغ١ٌ  ثإلٌّجَ دىً ِج ٘ٛ ِْضقوط ٚؽو٠و -2

 ثٌّٕشًٛر فٟ ثٌؾجِؼجس ٚثٌو٠ًٚجس

 ثالفجهر ِٓ ِْضقوعجس ٔضجةؼ ثٌذقٛط ثٌضؾ٠ٌذ١ز -3
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .9

 ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجسلُْ ػٍَٛ  / ثٌٌّوَ ؼٍّٟ ثٌمُْ ثٌ .11

 ػٍُ ٔفِ ثٌّٕٛ ؽفٌٛز ٌِٚث٘مز ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .11

 ثّذٛػٟ أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .12

 ّٕٛٞ ثٌفظً / ثٌْٕز .13

 ّجػز 61 )ثٌىٍٟ(ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز  .14

 2121/  12/  13 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .15

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .13

دلٌل التربٌة العملٌة )المشاهدة والتطبٌك( للمؤلف كتاب  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 الدكتورة ازهار لاسم دمحم امٌن  

 

 ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2
 اإلدارة الصفٌة ؛ بٌن النظرٌة والتطبٌك

للمؤلفٌن أ.د. دمحم احمد كرٌم ،د. صالح عبدالحمٌد ،د.نجاة 
  عبدهللا التابه د. عبدالرحمن الشهٌل

ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 ثـ ثٌىضخ 

 العلوم التربوٌة و النفسٌة ةمجل ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 مواقع التواصل االجتماعي ابلصورة والصوت اليو تيوب ...اخل ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش .

ً هذا إٌجازاً ممتضفر وصف الممرر ٌو ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  با

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 أ٘وثف ثٌّمًٌ .16

بالمعارف التربوٌة والنفسٌة وتعلٌمهن المبادئ والطرق الحدٌثة فً دراسة  النمو تزوٌد الطالبات 

 وخصائصه ومتطلبات المراحل العمرٌة للنمو اإلنسانً

تزوٌد الطالبات بالخبرات والنظرٌات النفسٌة ونتائج األبحاث والدراسات المحلٌة والعالمٌة فٌما ٌخص  

 علم نفس النمو

بة البحوث والتمارٌر وتلخٌص األفكار النظرٌة والتطبٌمٌة فً مجال علم نفس تدرٌب الطالبات على كتا

 النمو

تزوٌد الطالبات بالخبرات على التعلم وتلمً المحاضرات على طرٌك منصة التعلم 

  Classroomااللكترونً

 د١ٕز ثٌّمًٌ .14

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ثٌضؼ١ٍُؽ٠ٌمز 

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

ثْ صضؼٌف ثٌطجٌذز ػٍٝ  2

ِج ؽجء فٟ ثٌمٌثْ 

ثٌى٠ٌُ ٚثٌقو٠ظ ثٌٕذٛٞ 

ثٌش٠ٌف ف١ّج ٠نض 

 ٌِثفً ثٌّٕٛ ٚصطًٖٛ

ًػج٠ز ثٌطفٌٛز فٟ 

 ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ

ثٌشٌؿ ٚ 

 ثٌّٕجلشز

ثالِضقجْ 

 ثالٌىضٌٟٚٔ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

ًػج٠ز ثٌطفٌٛز فٟ   2

ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ 

 ّٔٛ ثٌؾ١ٌِٕٓٚثفً 

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

صؼ٠ٌف ثٌّٕٛ /   2

 لٛث١ٕٔٗ

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثالٚي 

ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعٌر فٟ   2

ثٌّٕٛ / ثٌذ١ت١ز 

 ٚثًٌٛثع١ز

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

ثٌشٌؿ  ثٌٌّفٍز ثٌؾ١ٕ١ٕز  2

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ
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صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

ثٌٌّفٍز ثٌؾ١ٕ١ٕز   2

مظجةظٙج 

 ِٚضطٍذجصٙج

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

ٌِفٍز ثٌطفٌٛز   2

 ثٌّذىٌر

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

ٌِفٍز ثٌطفٌٛز   2

 ثٌّضّٛطز

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صش٠ٌٓ 

 ثٌغجٟٔ

ٌِفٍز ثٌطفٌٛز   2

 ثٌّضجمٌر

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

ثٌشٌؿ  ِشىالس ثٌطفٌٛز  2

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

ثٌشٌؿ  ثٌطفٌٛز ثّذجدٙج  2

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

ثٌشٌؿ  ثػٌثػٙج ّٚذً فٍٙج  2

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثالٚي

ثٌشٌؿ  ٌِفٍز ثٌٌّث٘مز  2

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

ٌِثفٍٙج / ِؼٕج٘ج /   2

 مظجةظٙج

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

ثٌّٕجلشز  ِشىالس ثٌٌّث٘مز  2

 ٚثٌقٛثً

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

وجْٔٛ 

 ثٌغجٟٔ

ّذً فٍٙج / و١ف١ز   2

صى١ف ثٌٌّث٘ك ِغ 

 ٔفْٗ ِغ ث٢م٠ٌٓ

ثٌضؼٍُ 

ثٌضؼجٟٚٔ 

 ثالٌىضٌٟٚٔ 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ
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 ػطٍز ٔظف ثٌْٕز ثٌؼطٍز ثٌٌد١ؼ١ز 

و١ف١ز ثمض١جً ثٌٌّث٘ك   2 شذجؽ

 ٌٍضنظض ٚثٌّٕٙز

ثٌضؼٍُ 

ثٌضؼجٟٚٔ 

 ثالٌىضٌٟٚٔ 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ثٌضؼٍُ  ٌِفٍز ثٌٌشو  2 شذجؽ

ثٌضؼجٟٚٔ 

 ثالٌىضٌٟٚٔ 

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ِؼٕج٘ج  ٌِفٍز ثٌٌشو  2 ثىثً

 / ِضطٍذجصٙج
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ٚٔظٌٞ ػٍّٟ

 ِٙجِٙج ٌِفٍز ثٌٌشو  2 ثىثً
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

صى٠ٛٓ  ٌِفٍز ثٌٌشو  2 ثىثً

ثألٌّر / صقًّ 

 ثٌّْؤ١ٌٚجس

 ثٌّٕجفْز
ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ٌِفٍز ثٌش١نٛمز  2 ثىثً
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ٌِفٍز ثٌش١نٛمز /   2 ١ْٔجْ 

 ِضطٍذجصٙج
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ٌِفٍز ثٌش١نٛمز  2 ١ْٔجْ 

 ٚمظجةظٙج

ؽ٠ٌمز 

 ثالّضؾٛثح

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ٌِفٍز ثٌش١نٛمز  2 ١ْٔجْ 

 ٚثٌِثػٙج
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ٌِفٍز ثٌش١نٛمز  2 ١ْٔجْ 

 ًٚػج٠ز ث١ٌّْٕٓ
 ثٌّٕجفْز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ٔظ٠ٌجس ثٌّٕٛ ثٌٕفْٟ  2 ١ْٔجْ 

 ٔظ٠ٌز د١جؽ١ٗ 

ثٌشٌؿ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ثٌشٌؿ  ٔظ٠ٌٗ ف٠ٌٚو  2 ث٠جً

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ
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ثٌشٌؿ  ٔظ٠ٌز دٌٌٚٔ  2 ث٠جً

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ثٌشٌؿ  ٔظ٠ٌز وٌٛذٌن  2 ث٠جً

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ٚٔظٌٞػٍّٟ 

أٍّٛح ؽٌؿ  ٔظ٠ٌز ث٠ًىْْٛ  2 ف٠ٌَثْ 

 ثألّتٍز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

ثٌشٌؿ  إػجهر ٌٍّجهر ثٌوًث١ّز    - ف٠ٌَثْ 

دجٌط٠ٌمز 

 ثإلٌمجة١ز

ثالمضذجً 

 ػٍّٟ ٚٔظٌٞ

 ثِضقجٔجس ٔٙج٠ز ثٌْٕز ثٌوًث١ّز  صٍّٛ 

 

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .15

 الممررة من كتب مختلفةتجمع المواد  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 علم نفس الطفولة وادلراىقة / مجال االلوسي واميمة علي خان -1 )ثٌّظجهً(  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز 2

 علم النفس التطوري / سامي عريفج -2

 اساسيات علم النفس التطور/شفيق حسان  -3

 االنرتنيت -4

)  ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج  

 ( ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،.... 

 مجالت العلوم التربوٌة و النفسٌة

  ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .16

 صٕٛع ِظجهً صؼٍُ ِٛػٛػجس ثٌّمًٌ -1

ٚثٌوًثّجس ثإلٌّجَ دىً ِج ٘ٛ ِْضقوط ٚؽو٠و فٟ ثٌّؾجالس ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌٕف١ْز، ٌِثؽؼز ثٌذقٛط  -2

 ثٌّٕشًٛر ٚغ١ٌ ثٌّٕشًٛر فٟ ثٌؾجِؼجس ٚثٌو٠ًٚجس

 ثإلفجهر ِٓ ِْضقوعجس ٔضجةؼ ثٌذقٛط ثٌضؾ٠ٌذ١ز -3
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .17

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .18

 أطٛي ثٌفمٗ /ثٌظف ثٌغجٌظ ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .19

 ِقجػٌثس طف١ّز  ثٌّضجفزأشىجي ثٌقؼًٛ  .21

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .21

 ّجػز  46 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .22

ٚفك ثٌضم٠ُٛ ثٌٍٛثًٞ ثٌؾو٠و ، ٚدْذخ ٚ 2121/ 11/  19 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .23

ثٌظٌٚف ثٌضٟ ثٍِضٙج ؽجةقز وًٛٚٔج فمو إػضّؤج ٌوًثّز ٘يٖ 

ٚوجٔش ثٌّٕظز ، ثٌّجهر ٚإ٠ظجٌٙج ٌٍطجٌخ ثٌضؼ١ٍُ ثألٌىضٌٟٚٔ 

 google classroomثٌوًث١ّز ثٌّْضنوِز ٌيٌه ٟ٘ ِٕظز 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .24

تكوين ادللكة ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلم .أصول الفقو البيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة واألساسية يف مادة  -1 -12
ابلطرق الصحيحة اليت يسلكها حيحة القرآن الكرمي  والسنة ادلطهرة، وادلعرفة الصأحكام والدافعية يف نفوس الطالبات لفهم 

 .  وبشكٍل ميسوٍر ومناىج صحيحٍة وضوابط قواعد  يف ضوءاجملتهدون يف إستنباط األحكام 

من خالل طرٍق علميٍة وقواعد صحيحٍة  البات لفهم أحكام القرآن الكرمي والسنة ادلطهرةتكوين ادللكة والدافعية يف نفوس الط -11
 ادلعتربة  يف التشريع اإلسالمي  .  إستعانة ابلفهم الدقيق ألصول الفقو اإلسالمي وقواعده وطرق اإلستنباط

ابلعلم الذي يبحث مصادر األحكام وحجيتها ومراتبها واإلستدالل هبا وشروط الدقيقة  ادلعرفةترسيخ  -12

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛البرنامج.
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 اإلستدالل .  

تعريف الطالبات  إبصطالحات الفقو وأصولو واليت يستخدمها أىل ىذه العلوم يف كتبهم القددية واحلديثة حيث يكون االمر  -13
 بذلك  . بيناً  عند الرجوع إىل ادلراجع وادلصادر ادلتعل ِّقة سهالً 

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ِؼٌفز أ١ّ٘ز أطٛي ثٌفمٗ ٚأعٌٖ فٟ د١جْ ِٕج٘ؼ ثٌٛطٛي ٌألفىجَ ثٌشٌػ١ز ٚؽٌق -1أ  

 ثألّضٕذجؽ . 

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ثٌّمجًٔز د١ٓ أطٛي ثٌفمٗ ٚثٌفمٗ . -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌّّٙز ثٌّضؼٍِّمز دؼٍُ ثطٛي ثٌفمٗ  لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ

صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دؼٍُ إّضٕذجؽ ثألفىجَ  - 5أ  . صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  دجألفىجَ ثٌضى١ٍف١ز ٚثٌٛػؼ١ز ٚثألهٌز ثٌشٌػ١ز -4أ

 ء ثٌّٕج٘ؼ ثٌضٟ ًّّٙج ػٍُ ثألطٛي ، ٚدضطذ١ك ثٌمٛثػو ثٌضٟ لًٌ٘ج .ثٌشٌػ١ز فٟ ػٛ

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 ثإلصمجْ ثٌّؼٌفٟ ٌٍمٛثػو ٚثألهٌَّز ثإلؽّج١ٌز ٚثٌّذجفظ ثٌّضؼٍمز دؼٍُ ثطٛي ثٌفمٗ .  – 1ح

 

ز صف١ٌْ٘ج  – 2ح ِٚؼٌفز ثٌٌّثه ِٕٙج ٚثّضذؼجه صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ فُٙ ثٌؼذجًثس ثٌشٌػ١ز ٚطقَّ

 ّضنٌثػ ثالفىجَ .إٌنجؽتز ٚثٌّٕج٘ؼ غ١ٌ ثٌظق١قز فٟ ثٌّفج١ُ٘ ث

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 
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 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

ٍز ٚأّج١ّز ِٓ ػٍَٛ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز . -1ػ َّّ  صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ػٍَٛ ثٌفمٗ ٚأطٌٛٗ وؼٍَٛ ِٙ

ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؤ١ّ٘ز ثٌّؼٌفز دجٌطٌق ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌظق١قز ٌٍٛطٛي ثٌٝ ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌظجةذز   -2ػ

فجصُٙ  ِٓ ِظجهً٘ج ثألط١ٍز ِٚظجٔٙج ٚأعٌٖ ثإل٠ؾجدٟ فٟ ف١جر ثٌٕجُ  ثٌؼ١ٍّز ٚثٌٍْ ٌُّ ٛن ثٌظق١ـ فٟ صظ

 ٚػمٛهُ٘ .

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثالط١ٌٛز ِٓ لٛثػو ٚأهٌٍَّز ٚػٛثدؾ ٌذ١جْ ِْجٌه ثإلّضوالي ثٌفمٟٙ ٚإدٌثٍثٌّٕج٘ؼ ث١ٌٍّْز   -

فجس ثٌّىٍف١ٓ ثٌؼ١ٍّز .  ٌُّ  إلّضٕذجؽ ثألفىجَ ، ٚصظ٠ٛخ ٚصٙي٠خ صظ

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ِؼٌفز ثألِّ ثٌضٟ ٠ْضٕو ث١ٌٙج ثٌفمٙجء فٟ م١جًثصُٙ ثٌفم١ٙز ، ٚثٌضٌؽ١ـ د١ٕٙج  -1ه

 ٚصن٠ٌؾٙج فٟ ػٛء ثٌّٕج٘ؼ ثالط١ٌٛز ثٌّضذؼز . 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز ٚثٌّظطٍقجس ثٌضٟ طجغٙج  ػٍّجء أطٛي ثٌفمٗ.  -2ه

مٛثػو ثألط١ٌٛز ٚثٌّمجطو ثٌشٌػ١ز ٌضىْٛ ِؼج١٠ٌ ٌألفىجَ ٚث٢ًثء ثوضْجح ثٌّؼٌفز دجألهٌز ٚثٌ -3ه

 ثإلؽضٙجه٠ز ثٌؼ١ٍّز ثٌّضؼٍِّمز دق١جر ثٌٕجُ ٚصؼجِالصُٙ .  . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .17

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

 ؤطٛيدصؼ٠ٌف   2 3صش٠ٌٓ ثألٚي 

ٚد١جْ  ثٌفمٗ

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضؼٍِّمز 

 ِٗ  د

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ِٛػٛع أطٛي   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

ٚثٌغٌع  ثٌفمٗ 

 ُِٕٗ ٚٔشؤصٗ

 ٚصو٠ُٕٚٗ 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صؼ٠ٌف دجٌُقىُ   2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ثٌشٌػٟ 

. ِٗ  ِج ٠ضؼٍَّك د

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

د١جْ ٌذؼغ   2   2 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضؼٍِّمز 

 دجٌُقىُ ثٌشٌػٟ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ألْجَ ثٌُقىُ   2 3 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

 ثٌشٌػٟ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌفٌق د١ٓ ثٌُقىُ   2 4 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

ثٌضى١ٍفٟ ٚثٌُقىُ 

 ثٌٛػؼٟ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ألْجَ ثٌُقىُ ث  2 1وجْٔٛ ثألٚي 

ثٌضى١ٍفٟ : 

 ٌٛثؽخ ٚألْجِٗأ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌّٕوٚح   2 2وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚألْجِٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ِج ثٌّىٌٖٚ ٚ  2 3وجْٔٛ ثألٚي 

 ٠ضؼٍَّك دٗ 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّذجؿ ٚألْجِٗ  2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 
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ثٌؼ٠َّز   2 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌٌمظز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ألْجَ ثٌقىُ   2 2 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ثٌٛػؼٟ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ٌقجوُث  2 3 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌّقىَٛ ف١ٗ  2 4 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

شروط صحة   2 1شذجؽ 

التكلٌف 

 بالفعل

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

  حك هللا تعالى  2 2شذجؽ

العبد وما حك 

فٌه  اجتمع

  ،  الحمان

شروط صحة و

   تكلٌف اإلنسان

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

     عطلة ربٌعٌة  3شذجؽ

     عطلة ربٌعٌة 4شذجؽ 

تعرٌف األهلٌة   2 ١ٔ3ْجْ 

وبٌان لسمٌها 

 الوجوب واألداء

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

األهلٌة الكاملة   2 ١ٔ4ْجْ   

واألهلٌة 

النالصة 

 وأدوارهما

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

  2 1ِج٠ِ 
األهلٌة عوارض 

السماوٌة ) ا
 الجنون والعته

والنسٌان والنوم 
واإلغماء 
والمرض 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .18

الوجٌز فً اصول الفمه ، عبد الكرٌم زٌدان ، وأصول الفمه ، دمحم رضا  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 المظفر ، االصول العامة للفمه الممارن ، للسٌد دمحم تمً الحكٌم

أصول األحكام ، لآلمدي سٌف الدٌن علً بن دمحم ، األحكام فً  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

أصول الفمه ، دمحم أبو زهره ،  أصول االحكام وطرق 

 األستنباط فً التشرٌع اإلسالمً ، حمد عبٌد الكبٌسً .

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

أ. د وهبه الزحٌلً  ، االنموذج فً الوجٌز فً اصول الفمه ، 

 أصول الفمه ، د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن.

 ( والموت 

عوارض   2  2ِج٠ِ 

األهلٌة 

المكتسبة ) 

الجهل الخطأ 

 والهزل (  

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

عوارض   2 3ِج٠ِ 

االهلٌة المكتسبة 

) السفه والسكر 

   واإلكراه  (

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

أهٌَّز ثالفىجَ   2 4ِج٠ِ 

ِٚظجهً 

ثٌضش٠ٌغ 

 ثإلّالِٟ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ِظجهً ثٌضش٠ٌغ   2 1ف٠ٌَثْ 

 ثإلّالِٟ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثإلِضقجٔجس    2ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 

  

ثألِضقجٔجس     3ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 
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ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 دروس يف أصول القثوادللتقى الفقهي /  -
  برانمج ادلكتبة الشاملة / -

- https://mawdoo3.com 
- maktaba.org/category/133-https://al    

 كتب أصول الفقو والقواعد الفقهية ز 
 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .19

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ أطٛي ثٌفمٗ  صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .25

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .26

 أطٛي ثٌفمٗ / ثٌظف ثٌٌثدغ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .27

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .28

وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://al-maktaba.org/category/133
https://al-maktaba.org/category/133
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 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .29

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .31

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .31

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .32

قصد بذلك مدى قدرةِّ الطالب على التعامل مع الدليل، وتوظيفو ويصيل ادللكة االستنباطية عند الطالب، حت -14
يف سلتلف القضااي اليت تواجهو فهًما وتنزياًل وعماًل، فإْن ىو أحسن إتقاهنا يكون حينها زلسًنا )للملكة 

 ه، واالستدالل بو على القضااي ادلختلفة(، اليت تَعين مدى قدرتو على استعمال الدليل واستحضار حتجاجيةاال

 

 الشرعية . التمييز بني القطعي والظين من األحكام -01
 ضبط قواعد للتفكري الصحيح يف النصوص الشرعية فهًما وتنزياًل  -16
 األلفاظ على المعانً  من خالل ضبط دالالت فمه مراد هللا تعالى من وحٌه -4     

 ثنائيات من قبيل: العقل والنقل، والرأي والشرع، واللفظ والمعنىضبط الَعالقات بين    -    5ــــ

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ٚؽٌق ثّضٕذجؽٙج   .  أ١ّ٘ز معرفة  منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1

  الؽضٙجه ٚثٌضم١ٍو.د١ٓ ث الممارنةصّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2

 .صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دّظجهً ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز  ثألط١ٍز  -3

  ثٌؼاللز د١ٓ ػٍَٛ ثٌش٠ٌؼز ٚؽٌق صٛظ١فٙج ٌفُٙ وضجح هللا ّٕٚز ٔذ١ٗ ملسو هيلع هللا ىلص . صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  -4

 صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثالّضوالي ٚأّذجح ثمضالف ثٌفمٙجء ٚصى٠ٛٓ ثٌّيث٘خ ثٌفم١ٙز. - 5أ 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 تكوٌن المدرة للدفاع عن الشرٌعة اإلسالمٌة بالحجة الدامغة والبرهان الموي.  – 1ح

نشر التسامح واستٌعاب المخالف من خالل معرفة األصول والفروع التً اختلف   – 2ب

 فٌها العلماء لدٌما .
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 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( . _ ثٌط٠ٌمز

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز  -1ػ

ِؼٌفز لٛر ثألطٛي ٚثٌّظجهً ثٌضٟ  ثّضٕذطش إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي   -2ػ  

 .ِٕٙج ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز

ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؼظُ ثٌؾٙٛه ثٌضٟ دٍغٙج ثٌّؾضٙوْٚ فٟ صف١ٌْ ٚثّضٕذجؽ ثالفىجَ ِٓ ثٌٕظٛص  -3ػ

 ثٌشٌػ١ز

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .33

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .34

 فمٗ ثٌؾٕج٠جس / ثٌظف ثٌٌثدغ ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .35

 ِقجػٌثس طف١ز أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .36

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .37

 ّجػز  52 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .38

ٚفك ثٌضم٠ُٛ ثٌٍٛثًٞ ثٌؾو٠و ، ٚدْذخ   19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .39

ثٌظٌٚف ثٌضٟ ثٍِضٙج ؽجةقز وًٛٚٔج فمو إػضّؤج ٌوًثّز ٘يٖ 

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفم١ٙز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جغز ثً٘ ثٌفمٗ .  -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض وً  ِي٘خ فمٟٙ ِٓ مالي ثٌضؼٌف ػٍٝ ثطٛي ثّضٕذجؽٗ..  -3ه

 

ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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ثٌّجهر ٚإ٠ظجٌٙج ٌٍطجٌخ ثٌضؼ١ٍُ ثألٌىضٌٟٚٔ ٚوجٔش ثٌّٕظز 

  google classroomثٌوًث١ّز ثٌّْضنوِز ٌيٌه ٟ٘ ِٕظز 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .41

 . واألساسية يف مادة فقو اجلناايت  ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلمالبيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة  -17

 ادلعرفة الصحيحة دلاىية اجلرائم  واجلناايت يف منظور الشرع والضوابط اخلاصة بذلك ، -18

على األنفس واألعراض  تعريف الطالبات ابألحكام والعقوابت الشرعية على إرتكاب اجلرائم ووجوه اإلعتداء -19
 واألموال والعقول .

ع  بٌان أثر المعرفة العلمٌة -4      الصحٌحة  لماٌتعلك بالجناٌات من حٌث أسبابها ودوافعها وأحكامها وما ُشر ِّ

 لها من العموبات فً الحد من الجرٌمة والعنف واإلنحراف .  

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

ص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس ػٍُ ثٌفمٗ ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ٌّجهر فمٗ   -1أ

 .  ثٌؾٕج٠جس

صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ فمٗ ثٌؾٕج٠جس ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ   -2أ

 . ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز 

 . ثٌطٍذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ إّضنٌثػ ثالفىجًَدؾ   -3أ  -3أ

ِٗ  دٕجءثٌظق١قز فٟ ثٌؼ١ٍّز د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ   -4أ  . ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 .١ٔز ثٌّضؼٍِّمز دجٌّٛػٛع آثس ػٍٝ صقف١ع ثٌطٍذز ٌٍٕظٛص ثٌمٌص١ّٕز ثٌموً –- 1ح

 .ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر – 2ح 

    .ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙجػ  ثٌّمًٌ ٌٍّجهر  لوًثس ص١ّٕز   - 3ح 

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      
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 ثٌّقجػٌثس ( ._ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء 

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 .ثإلؽضّجػ١ز  ّشىالسثًٌدؾ ِذجهٞء ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً  -1ػ         

ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز دجٌفمٗ  -2ػ

 ثألّالِٟ ألؽً إصنجى ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ . 

 هًثّز فمٗ ثٌؾٕج٠جس  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .  د١جْ أ١ّ٘ز  -3ػ

 ١ُ ٚثٌضؼٍُ ؽٌثةك ثٌضؼٍ    

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

ضؼٌف ، ٚثٌٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس   ، ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذزإٔضٙجػ ؽٌق ثٌؼٌع ٚثإلٌمجء ، ٚ -

ٚد١جْ ث٢عجً ، ػٍٝ ثألّذجح ثإلؽضّجػ١ز ٚثإللضظجه٠ز ثٌضٟ صمف ًٚثء إًصىجح ثٌؾٌثةُ ٚثٌؾٕج٠جس 

إلٔضٙجػ ثٌّذجهٜء ثإلّال١ِز ٚثٌضقٍّٟ  دجٌم١ُ ثٌو١ٕ٠ز ٚثألمالل١ز فٟ  ثٌقو ِٓ ثٌؾٌثةُ  ثإل٠ؾجد١ز  

ٚإّضتظجٌٙج ِٚؼجٌؾز آعجً٘ج ، ٚثٌّؼٌفز ثٌظق١قز دّج١٘ز ٚأٔٛثع ثٌؾٕج٠جس ٚٚؽٖٛ ثإلػضوثء فٟ ِٕظًٛ 

ع ِٓ ػمٛدجٍس  ٌّٕغ ثٌؾ٠ٌّز ٚإّضتظجٌٙج ٌِّ  . ثٌشٌع ِٚج ُش
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 
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 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفى٠ٌز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ِؼٌفز ثٌّفٌهثس ٚثٌّظطٍقجس ٚثٌؼذجًثس ثٌول١مز ثٌّضؼٍِّمز دفمٗ ثٌؾٕج٠جس .  -2ه

 .ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -3ه

ألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج ٠نوَ ثٌّؼٌفز ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دج -4ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ص١ّٕز ثٌموًثس ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط  ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ  -5ه

 ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .21

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صؼ٠ٌف   2 3صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ٠جس دجٌؾٕج

 ٚد١جْ صم١ّْجصٙج

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌمضً ثٌؼّو   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ٚطًٖٛ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌمضً شذٗ ثٌؼّو    2 1صش٠ٌٓ عجٟٔ  

 ٚثٌنطؤ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثإلشضٌثن فٟ   2 2 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 ثٌمضً

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌؾٕج٠ز ػٍٝ ِج   2 3 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 هْٚ ثٌٕفِ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌمظجص ِٚج  2 4 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 ٠ضؼٍك دٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌو٠جس  2 1وجْٔٛ ثالٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌمْجِز ٚوفجًر   2 2 وجْٔٛ ثالٚي

 ثٌمضً

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

صؼ٠ٌف دجٌقوٚه   2 3 وجْٔٛ ثالٚي

ٚد١جْ ألْجَ 

 ثٌؼمٛدجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  فو ثٌَٔج  2 4 وجْٔٛ ثالٚي

 ٚثالِضقجٔجس 

 فو ثٌميف  2 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

فو شٌح ثٌنٌّ   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ِٛػٛع 

ثألهثء ثٌظفٟ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
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 ٚثالِضقجٔجس ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّنوًثس

 فو ثٌٌْلز  2 3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  فو ثٌقٌثدز  2  4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ  

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

  2 1شذجؽ
موق هللا تعالى ح

وحموق العباد 
 فً الحدود

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  الصٌال  2 2شذجؽ 

 ٚثالِضقجٔجس

العطلة  3شذجؽ 

 الربٌعٌة

ثٌٝ  13/2/2122ِٓ 

26/2/2122 
   

العطلة  4شذجؽ 

 الربٌعٌة 
 ِٓ13/2/2122- 

26/2/2122 
   

المسؤولٌة   2 1آىثً 

 التمصٌرٌة

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

البغاة   2 2آىثً 

 وأحكامهم 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

  الصالةترن   2 3آىثً 

 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

المضاء   2 4آىثً 

الدعاوي و

 والبٌنات

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  لشهاداتا  2 ١ٔ1ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجكم الٌمٌن   2 ١ٔ2ْجْ 

 النكول عنه  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز اإللرار   2 ١ٔ3ْجْ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .21

 لى مذهب اإلمام الشافعًعالفمه المنهجً  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 الفمه اإلسالمً وأدلته / د وهبه الزحٌلً  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

التشرٌع الجنائً اإلسالمً ممارنا بالمانون الوضعً ، عبد  -1

 المادر عودة  

 الجرٌمة والعموبة فً الفمه اإلسالمً لدمحم أبو زهره .  -2

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 س ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  () ثٌّؾال
كتاب: الجناٌات فً الفمه اإلسالمً دراسة ممارنة بٌن الفمه 

 اإلسالمً والمانون

 المؤلف: حسن علً الشاذلً

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 ادللتقى الفقهي / دروس يف فقو اجلناايت واحلدود  -
 برنامج المكتبة الشاملة /  -ا

 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .22

 وماٌتعلك بهِّ 

 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  الحجر  2 ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

المسابمة   2 1ِج٠ِ 

 والمناظرة

باالسلحة 

 المختلفة

ثٌٕض ؽ٠ٌمز 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

األمامة   2 2ِج٠ِ 

 العظمى

ؽ٠ٌمز فً 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

اإلمتحانات   ___ ف٠ٌَثْ 

 النهائٌة 

______     ____ 
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صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ فمٗ ثٌؾٕج٠جس صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .41

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .42

 ِظطٍـ فو٠ظ / ثٌظف ثالٚي ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .43

 ِقجػٌثس طف١ّز  ثٌّضجفزأشىجي ثٌقؼًٛ  .44

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .45

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .46

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .47

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .48

 . والسنة ادلطهرة.مستمدة من القرآن الكرمي   لطالباتيف نفوس ا احلديث النبوي الشريفتكوين  -22

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛البرنامج.
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 .قاداهتا من خالل مقارنتها بغريىا، واعتداذلا يف تصوراهتا واعتالنبوياحلديث إبراز مساحة وكمال  -21

 بعيداً عن التقليد األعمى الطالباتيف نفوس  السنة النبويةبناء  -22

 ، واعتدالها فً تصوراتها واعتماداتها من خالل ممارنتها بغٌرها.السنة النبوٌةإبراز سماحة وكمال  -4     

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 ثالّالِٟ .  ٚأعٌ٘ج ػٍٝ ثالْٔجْ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛزأ١ّ٘ز معرفة  منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1أ

 ٚغ١ٌ٘ج  ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز د١ٓ  الممارنةصّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2أ

 لو٠ّجً ٚفو٠غجً .صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌقو٠ظ ثٌٕذٛٞ ثٌّّٙز  -3أ

  ِٓ وضخ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ثٌش٠ٌفز . –ملسو هيلع هللا ىلص  –صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  ثفجه٠ظ ثٌٕذٟ  -4أ

  ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ػٍٝ صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثالّضوالي  - 5أ 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 بالحجة الدامغة والبرهان الموي. السنة النبوٌةتكوٌن المدرة للدفاع عن   – 1ح

 طالباتاستبعاد الخرافات والتصورات الشاذة بعًٌدا عن أذهان ال – 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس _ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 
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 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشتز ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز  -1ػ

 . -ملسو هيلع هللا ىلص  –ثفجه٠ظ ثٌٕذٟ ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ ػٍٝ  بالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشإ٠ؾجه ث  -2ػ  

 ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؼظُ ثعٌ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز فٟ صٙي٠خ ثٌٕفُٛ -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفى٠ٌز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جغز ثً٘ ثٌىالَ.  -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض وً فٌلز ِٓ ثٌفٌق ثالّال١ِز .  -3ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .23

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ 

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ثٌضؼ١ٍُؽ٠ٌمز 

ِومً ثٌٝ ػٍُ   2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثٌؼم١ور

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  صؼ٠ٌف ثٌؼم١ور    2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  ث١ّ٘ز ثٌؼم١ور   2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌّيث٘خ   2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌىال١ِز 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثال١ٌٙجس   2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ٚؽٛه هللا ؽً   2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽالٌٗ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ه١ًٌ ثٌقوٚط   2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ه١ًٌ ثٌٛؽٛح   2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ه١ًٌ ثٌؼٕج٠ز   2  3وجْٔٛ ثألٚي

 ٚثالمضٌثع 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌو١ًٌ ثٌٛؽٛهٞ   2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌو١ًٌ ثالماللٟ   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌظفجس ثال١ٌٙز   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ثٌظفز ثٌٕف١ْز   2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس
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 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌموَ، ثٌذمجء

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ثألهثء ثٌظفٟ

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 1شذجؽ    

 مخالفة الحوادث

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

النصوص الموهمة   2  2شذجؽ    

 للمشابهة
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 3شذجؽ 

 4شذجؽ 

 26/2/2122ثٌٝ  13/2/2122ػطٍز ًد١ؼ١ز ِٓ 

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2  1آىثً    

 المٌام بالنفس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 2آىثً    

 ثٌٛفوث١ٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 طفجس ثٌّؼجٟٔ   2 3آىثً     

تعرٌفها، النزاع 

 فٌها

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2  4آىثً     

 ثٌموًر 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ1ْجْ 

 ثالًثهر 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ2ْجْ  

والبصر السمع 

 والرؤٌا

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ3ْجْ 

 الكالم،  الحٌاة

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز طفجس     2  ١ٔ4ْجْ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .24

 اصول الدٌن االسالمً رشدي علٌان ولحطان الدوري ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 شرح النسفٌة سعد الدٌن التفتازانً عبد الملن السعدي ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 العمٌدة االسالمٌة واسسها عبدالرحمن حسن المٌدانً

 العمٌدة االسالمٌة اركانها وحمائمها د. مصطفى الخن

 العمٌدة االسالمٌة جعفر السبحانً

 عمائد االمامٌة دمحم رضا المظفر

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش ح ـ 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .25

 

صضطٍخ ِجهر ثٌؼم١ور ثالّال١ِز صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج  -

 ٚثالِضقجٔجس  ثٌّؼجٟٔ:  ثٌؼٍُ

فٟ ِج ٠ؾٍٛ   2  1ِج٠ِ   

فمٗ صؼجٌٝ ِٚج 

 ٠ّضٕغ ػٕٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌمؼجء ٚثٌموً   2 2ِج٠ِ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌمؼجء ٚثٌموً  2  3ِج٠ِ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼز ػجِز   2 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

ثالِضقجٔجس   ___ ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 

______     ____ 
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 ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .26

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس 

 ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

ثٌمٛثػو ثألط١ٌٛز   2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثٌٍغ٠ٛز

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

فٟ ٚػغ ثٌٍفع ٌٍّؼٕٝ   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

: ثٌنجص صؼ٠ٌفٗ ، 

 فىّٗ ،أِغٍضٗ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  ثٌّطٍك ٚثٌّم١و  2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثألٌِ ٚثٌٕٟٙ  2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثٌؼجَ  2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صنظ١ض ثٌؼجَ  2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  هالٌز ثٌؼجَ  2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّشضٌن  2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌٍفع دجػضذجً ثّضؼّجٌٗ   2  3وجْٔٛ ثألٚي

 فٟ ثٌّؼٕٝ: 

 ثٌقم١مز ٚثٌّؾجٍ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌظ٠ٌـ ٚثٌىٕج٠ز  2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

هالٌز ثٌٍفع ػٍٝ ثٌّؼٕٝ   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

: 

ثٌٛثػـ ثٌوالٌز: ثٌظجٌ٘ 

ٚثٌٕض ٚثٌّفٌْ 

 ٚثٌّقىُ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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غ١ٌ ٚثػـ ثٌوالٌز :   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ثٌنفٟ ، ثٌّشىً ، 

 ثٌّؾًّ ، ثٌّفظً 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

و١ف١ز هالٌز ثٌٍفع ػٍٝ   2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌّؼٕٝ: 

ػذجًر ثٌٕض،  إشجًر 

 ثٌٕض، 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

هالٌز ثٌٕض ، ثلضؼجء   2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌٕض، 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مفهوم المخالفة  2 1شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مماصد الشرٌعة االسالمٌة   2  2شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس

 3شذجؽ 

 4شذجؽ 

 26/2/2122ثٌٝ  13/2/2122ػطٍز ًد١ؼ١ز ِٓ 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2  1آىثً    

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 2آىثً    

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 3آىثً     

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2  4آىثً     

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .27

 الوجٌز فً أصول الفمه / للدكتور عبد الكرٌم زٌدان ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 أصول السرخسً ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 جمع الجوامع للسبكً

 / الدكتور وهبة الزحٌلً  أصول الفمه اإلسالمً

 أصول األحكام / الدكتور حمد عبٌد الكبٌسً

أصول الفمه اإلسالمً فً نسٌجه الجدٌد/ الدكتور مصطفى 

 الزلمً 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 ١ٔ1ْجْ 

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 ١ٔ2ْجْ  

ثٌٌّفٍز ٌطجٌذجس 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  تعارض األدلة   2 ١ٔ3ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز    والنسخ والترجٌح  2  ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثالؽضٙجه   2  1ِج٠ِ   

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضم١ٍو  2 2ِج٠ِ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ٌِثؽؼز ٚثِضقجٔجس   2  3ِج٠ِ 

 فظ١ٍز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼز   2 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

 ____     ______ ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز   ___ ف٠ٌَثْ
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ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .28

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ أطٛي ثٌفمٗ  صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .29

هخرخبد  الضبػبد األصجىع

التؼلن 

 الوطلىثخ

 طرَمخ التمُُن طرَمخ التؼلُن اصن الىحذح / أو الوىضىع

صؼ٠ٌف ثٌّىضذز ٚأطٛي   2 1صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ِٚظجهًٖثٌذقظ 
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثالِضقجٔجس
ِومً ثٌٝ صؼ٠ٌف   2 2صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ثٌّىضذجس ٚأٔٛثػٙج
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثالِضقجٔجس
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، ؽ٠ٌمز ثٌٕض  أٔٛثع فٙجًُ ثٌّىضذجس  2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 
ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ثٌّظجهً ٚثٌٌّثؽغ  2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس
ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ِفج١ُ٘ أّج١ّز  2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ّّجس ثٌذقظ  2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  طفجس ثٌذجفظ  2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ػًّ ثٌذجفظ  2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثمض١جً ثٌّٛػٛع  2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ط١جغز ثٌؼٕٛثْ  2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ) ١٘ى١ٍز ثٌذقظ ) ثٌنطز  2  3وجْٔٛ ثألٚي

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ِىّالس ثٌذقظ  2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌؼٕجطٌ ثٌضٟ صْذك   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌّموِز
ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ ثٌط٠ٌمز 

 ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّموِز  2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌنجصّز  2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ؽّغ ثٌّجهر ثٌؼ١ٍّز  2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  عٛع١ك ثٌٙجِش  2 1شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز ٚؽ٠ٌمز  ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  2  2شذجؽ    

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز ٚؽ٠ٌمز  ثٌٛطفٟ  2  1آىثً    

 ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضج٠ًنٟ ثالّضىشجفٟ  2 2آىثً    



  
 61الصفحخ

 
  

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .31

ه . ِقٟ ٘الي ثٌٌْفجْ ، ٚ فّٛهٞ ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ    ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

   : ثٌّىضذز ٚأطٛي ثٌذقظ ِٚظجهًٖ ػذو ثٌّشٙوثٟٔ
ٌّقجس فٟ ثٌّىضذز ٚثٌذقظ ٚثٌّظجهً : ه . دمحم   ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 ػؾجػ ثٌنط١خ ، ثٌّىضذجس فٟ ثالّالَ

ه . دمحم ِجٌ٘ فّجهٖ ، ثٌّومً ثٌٝ ثػوثه ثٌذقظ : أ . 

 . ًف١ك ثالّالَ ثٌّؤٟ
           ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج               

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (
  

   ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش ....

 
 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .31

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ، ٠ٌَجًر ثٌّىضذجس ٚثالؽالع ػٍٝ  صضطٍخ ِجهر ثٌّىضذز ٚأطٛي ثٌذقظ ِٚظجهًٖ

 ِظجهً٘ج ٚثٌذقظ ف١ٙج ١ِوث١ٔجً ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ ٌٍذقظ ثٌؼٍّٟ  . 

 

 

 
 

 

 

 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌّمجًْ ثٌضؾ٠ٌذٟ  2 3آىثً     

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض  صقم١ك ثٌّنطٛؽجس  2  4آىثً     

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض  ٛع١ك ثٌٙجِشص  2 ١ٔ1ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ  2 ١ٔ2ْجْ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌٛطفٟ  2 ١ٔ3ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضج٠ًنٟ ثالّضىشجفٟ  2  ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ثٌّمجًْ ثٌضؾ٠ٌذٟ  2  1ِج٠ِ   

 ٚثالِضقجٔجس 

 _____    ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس  ٌِثؽؼز ػجِز   2 2ِج٠ِ  

 ____     ______ ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز   2  4ٚ  3ِج٠ِ 
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .49

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .51

 فمٗ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز ٚثٌّٛث٠ًظ/ ثٌظف ثٌغجٟٔ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .51

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .52

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .53

 ّجػز  91 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .54

 11/2121/  19 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .55

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .56

متكني الطالبات من ضبط  األحكام الفقهية ادلتعلقة ابألسرة ــ من زواج وطالق ووصااي ومواريث ــ  ، مبا  -23
ديكنهن من معرفة ومتييز الصواب واخلطأ يف العالقات األسرية .واحلقوق والواجبات ، واستخدام األساليب 

 الصحيحة يف التعامل األسري ، . 

24-  
بات األسرية ، واستخدام األساليب الصحيحة يف التعامل األسري ،ووسائل بناء تعريف الطالبات ابحلقوق والواج

 البيت ادلسلم ادلثايل .  . 

هتيئة وإعداد الطالبات للقيام بدور اإلرشاد والتعليم وحل ادلشكالت ادلتعلقة ابألسرة من خالل احلياة  -25
 االجتماعية   . 

التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11
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 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ
 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ػذؾ أفىجَ ثٌَٚثػ ٚثٌطالق ٚثٌٛطج٠ج ٚثٌّٛث٠ًظ. -1أ
 صم١ُْ ثإلًط ٚثٌقمٛق ثٌّج١ٌز دط٠ٌمز ػجهٌز. صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2أ
 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌفم١ٙز ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ
 شجه ٚفً ثٌّشىالس ثأل٠ٌّز  . صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ؽٌق ثٌٕظـ ٚثالً-4أ
 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 ص٠ًَٕ ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ػٍٝ ثٌٛلجةغ ثالؽضّجػ١ز ثأل٠ٌّز .  – 1ح

 ص١ّٕز ثٌقِ ثٌشٌػٟ ث١ٌٍُْ فٟ ثٌضؼجًِ ث١ٌِٟٛ ٌألٌّر.– 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 
 

 ( . _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 
 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز، ٚفُٙ وٛٔٙج ٌغز ِؼؾَر أُه٠ش دٙج ِؼؾَر ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ  -1ػ

 . 

 

 ِؼٌفز فىّز ثٌضش٠ٌغ ثإلّالِٟ فٟ ثٌقفجظ ػٍٝ ثألٌّر ثٌٍّّْز ٚصٛف١ٌ ِْضٍَِجس إّؼجه٘ج.  -2ػ-

 إ٠مجظ ٚػٟ ثٌطجٌذجس دم١ّز ثالٌضَثَ دجٌّذجها ٚثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌّضؼٍمز دجألٌّر. -3ػ

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌؼ١ٍّز  ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌش٠ٌؼز  -

 ثالّجّٟ فٟ فّج٠ز ثٌّؾضّغ ِٓ ثٌضفىه ٚث١ٌٕٙجً  . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

جً _ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفى

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 
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دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ  .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

.) 

 ثٌموًر ػٍٝ. -1ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دـجألٔظّز ثٌقو٠غز ٌٍقٛثً ٚثٌضٛثطً.   -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض.  -3ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .32

ثٌ ثألّذٛع

 ّجػجس

ِنٌؽجس 

 ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

ؽ٠ٌمز 

 ثٌضؼ١ٍُ

ؽ٠ٌمز 

 ثٌضم١١ُ

صش٠ٌٓ 

 3ثالٚي 

3    ثٌضؼ٠ٌف دجألفٛثي

 ثٌشنظ١ز

 ثٌٕىجؿ 

 ثٌضؼ٠ٌف دجٌٕىجؿ 

  - س

ثٌط٠ٌمزث

ٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثألٚي 

3   ِشٌٚػ١ز ثٌٕىجؿ 

 فىُ ثٌٕىجؿ - ط

 

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 1ثٌغجٟٔ 

3    

 ثٌّقٌِجس ِٓ ثٌْٕجء 

ثٌقٌِز  - س

 ثٌّؤدور

ثٌقٌِز  - ط

 ثٌّؤلضز

 

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

صش٠ٌٓ 

 2ثٌغجٟٔ 

3    ثٌٕىجؿِموِجس 

 ثٌنطذز - س

طفجس   - ط

 ثٌَٚؽ١ٓ

 

ؽ٠ٌمز 

ثٌٕض ، 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 3ثٌغجٟٔ 

3   ػمو ثٌٕىجؿ 

 

ؽ٠ٌمز 

ثٌٕض ، 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثٌغجٟٔ 

3    ِذًٌثس فْل ػمو

 ثٌٕىجؿ

 )ٌٌّٙثٌظوثق)ث 

 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجْٔٛ 

 1ثألٚي 

3   صؼوه ثٌَٚؽجس 

 

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجْٔٛ 

 2ثألٚي  

ثٌط٠ٌمز  ثٌٕشٍٛ     3

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجْٔٛ 

  3ثألٚي

 ثٌطالق     3

 أـ صؼ٠ٌف ثٌطالق 

 ح ِشٌٚػ١ز ثٌطالق

ثٌط٠ٌمز 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌط٠ٌمز س ـــ أٔٛثع ثٌطالق )   3وجْٔٛ 
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ثٌظفٟ  ثٌم١ج١ّز  ًؽؼٟ/ دجةٓ ( 4ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجْٔٛ 

  1ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ػ ــ ثٌنٍغ ٚأفىجِٗ  3

ثٌٕض 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجْٔٛ 

 2ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ثإل٠الء  3

ثٌٕض 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

وجْٔٛ 

  3ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ثٌظٙجً  3

ثٌٕض ٚ 

ثٌط٠ٌمز 

 ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 4ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ثٌٍؼجْ  3

ثٌٕض 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌؼور  3 1شذجؽ    

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌٕفمز   3  2شذجؽ    

 أــ صؼ٠ٌف دجٌٕفمز .

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌقؼجٔز ٚأفىجِٙج  3  1آىثً    

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز  ثٌٌػجع ٚأفىجِٗ  3 2آىثً    

ثالّضٕذجؽ١ز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  عذٛس ثٌْٕخ  3 3آىثً     

ثالّضٕذجؽ١ز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌٛط١ز   3  4آىثً     

 صؼ٠ٌف دجٌٛط١ز

 ِشٌٚػ١ز ثٌٛط١ز

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

 ثٌظفٟ

ثٌط٠ٌمز  أفىجَ ثٌٛط١ز   3 ١ٔ1ْجْ 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌط٠ٌمز  ث١ٌٌّثط  3 ١ٔ2ْجْ  
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .33

ثٌفمٗ ثٌّٕٙؾٟ ػٍٝ ِي٘خ ثإلِجَ ثٌشجفؼٟ ، ٚأفىجَ  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 ثٌّٛث٠ًظ 

 ٌٍووضًٛ أفّو ػذ١و ثٌىذ١ْٟ  –أفىجَ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

  –أفىجَ ثٌّٛث٠ًظ ــ ٌٍووضًٛ ػذو ػط١ز ثٌؾذًٛٞ 

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

. 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ 

 ثالٔض١ٌٔش ....

 ِٛلغ . 

 ِٛلغ ؽجِؼز ثألٌٍ٘ .

 ِٛلغ و١ٍز   دؾجِؼز ثٌم١٠ٌٚٓ . 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .34

 

صضطٍخ ِجهر ثألفٛثي ثٌشنظ١ز ٚثٌّٛث٠ًظ صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز 

 صؼ٠ٌف ث١ٌٌّثط

 أّذجح ث١ٌٌّثط

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  ِٛثٔغ ث١ٌٌّثط  3 ١ٔ3ْجْ 

ثٌم١ج١ّز 

ٚؽ٠ٌمز 

 ثٌٕض 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  فٌٚع ث١ٌٌّثط  3  ١ٔ4ْجْ 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز  أطقجح ثٌفٌٚع  3  1ِج٠ِ   

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌضؼظ١خ  3 2ِج٠ِ  

 ثٌقؾخ

ثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثٌؼٛي  3  3ِج٠ِ 

 

ؽ٠ٌمز 

ثٌٕض 

ٚثٌط٠ٌمز 

 ثٌم١ج١ّز

ثألهثء 

ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز  ثٌٌه  3 4ِج٠ِ 

فً 

 ثٌّشىالس 

   

_____ 

__ 1ف٠ٌَثْ 

_ 

_____ ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز  

_ 

    

____ 
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 فٟ فُٙ أفىجَ ثألٌّر فٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ  ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ّٚٚجةً 

 ثإل٠ؼجؿ . 

 

 
 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .57

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌٌّوَثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  /  .58

 أطٛي ثٌفمٗ / ثٌظف ثٌٌثدغ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .59

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .61

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .61

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .62

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .63

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .64

قصد بذلك مدى قدرةِّ الطالب على التعامل مع الدليل، وتوظيفو ويصيل ادللكة االستنباطية عند الطالب، حت -26
يف سلتلف القضااي اليت تواجهو فهًما وتنزياًل وعماًل، فإْن ىو أحسن إتقاهنا يكون حينها زلسًنا )للملكة 

 واستحضاره، واالستدالل بو على القضااي ادلختلفة(، اليت تَعين مدى قدرتو على استعمال الدليل حتجاجيةاال

 

 الشرعية . التمييز بني القطعي والظين من األحكام -22
 ضبط قواعد للتفكري الصحيح يف النصوص الشرعية فهًما وتنزياًل  -28
 األلفاظ على المعانً  من خالل ضبط دالالت فمه مراد هللا تعالى من وحٌه -4     

إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 الَعالقات بين ثنائيات من قبيل: العقل والنقل، والرأي والشرع، واللفظ والمعنىضبط    -    5ــــ

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ٚؽٌق ثّضٕذجؽٙج   .  أ١ّ٘ز معرفة  منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1

  الؽضٙجه ٚثٌضم١ٍو.د١ٓ ث الممارنةصّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2

 .صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دّظجهً ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز  ثألط١ٍز  -3

  ثٌؼاللز د١ٓ ػٍَٛ ثٌش٠ٌؼز ٚؽٌق صٛظ١فٙج ٌفُٙ وضجح هللا ّٕٚز ٔذ١ٗ ملسو هيلع هللا ىلص . صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  -4

 صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثالّضوالي ٚأّذجح ثمضالف ثٌفمٙجء ٚصى٠ٛٓ ثٌّيث٘خ ثٌفم١ٙز. - 5أ 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 تكوٌن المدرة للدفاع عن الشرٌعة اإلسالمٌة بالحجة الدامغة والبرهان الموي.  – 1ح

نشر التسامح واستٌعاب المخالف من خالل معرفة األصول والفروع التً اختلف   – 2ب

 فٌها العلماء لدٌما .

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( . _ ثٌط٠ٌمز

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 
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 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز  -1ػ

ِؼٌفز لٛر ثألطٛي ٚثٌّظجهً ثٌضٟ  ثّضٕذطش إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي   -2ػ  

 .ِٕٙج ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز

ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؼظُ ثٌؾٙٛه ثٌضٟ دٍغٙج ثٌّؾضٙوْٚ فٟ صف١ٌْ ٚثّضٕذجؽ ثالفىجَ ِٓ ثٌٕظٛص  -3ػ

 ثٌشٌػ١ز

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفم١ٙز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جغز ثً٘ ثٌفمٗ .  -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض وً  ِي٘خ فمٟٙ ِٓ مالي ثٌضؼٌف ػٍٝ ثطٛي ثّضٕذجؽٗ..  -3ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .35

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس 

 ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز

/ أٚ  ثُّ ثٌٛفور

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

ثٌمٛثػو ثألط١ٌٛز   2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثٌٍغ٠ٛز

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

فٟ ٚػغ ثٌٍفع ٌٍّؼٕٝ   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

: ثٌنجص صؼ٠ٌفٗ ، 

 فىّٗ ،أِغٍضٗ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  ثٌّطٍك ٚثٌّم١و  2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثألٌِ ٚثٌٕٟٙ  2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثٌؼجَ  2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثٌظفٟ ثألهثء 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صنظ١ض ثٌؼجَ  2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  هالٌز ثٌؼجَ  2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّشضٌن  2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌٍفع دجػضذجً ثّضؼّجٌٗ   2  3وجْٔٛ ثألٚي

 فٟ ثٌّؼٕٝ: 

 ثٌقم١مز ٚثٌّؾجٍ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌظ٠ٌـ ٚثٌىٕج٠ز  2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

هالٌز ثٌٍفع ػٍٝ ثٌّؼٕٝ   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

: 

ثٌٛثػـ ثٌوالٌز: ثٌظجٌ٘ 

ٚثٌٕض ٚثٌّفٌْ 

 ٚثٌّقىُ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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غ١ٌ ٚثػـ ثٌوالٌز :   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ثٌنفٟ ، ثٌّشىً ، 

 ثٌّؾًّ ، ثٌّفظً 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

و١ف١ز هالٌز ثٌٍفع ػٍٝ   2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌّؼٕٝ: 

ػذجًر ثٌٕض،  إشجًر 

 ثٌٕض، 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

هالٌز ثٌٕض ، ثلضؼجء   2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌٕض، 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مفهوم المخالفة  2 1شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مماصد الشرٌعة االسالمٌة   2  2شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس

 3شذجؽ 

 4شذجؽ 

 26/2/2122ثٌٝ  13/2/2122ػطٍز ًد١ؼ١ز ِٓ 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2  1آىثً    

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 2آىثً    

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 3آىثً     

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2  4آىثً     

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .36

 الوجٌز فً أصول الفمه / للدكتور عبد الكرٌم زٌدان ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 أصول السرخسً ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 جمع الجوامع للسبكً

 أصول الفمه اإلسالمً  / الدكتور وهبة الزحٌلً

 أصول األحكام / الدكتور حمد عبٌد الكبٌسً

أصول الفمه اإلسالمً فً نسٌجه الجدٌد/ الدكتور مصطفى 

 الزلمً 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 ١ٔ1ْجْ 

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌضطذ١ك ثٌْٕٛٞ   2 ١ٔ2ْجْ  

ٌطجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ثٌٌثدؼز فٟ ثٌّوثًُ 

 ثٌغج٠ٛٔز

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  تعارض األدلة   2 ١ٔ3ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز    والنسخ والترجٌح  2  ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثالؽضٙجه   2  1ِج٠ِ   

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضم١ٍو  2 2ِج٠ِ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ٌِثؽؼز ٚثِضقجٔجس   2  3ِج٠ِ 

 فظ١ٍز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ثٌم١ج١ّزٚثٌط٠ٌمز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼز   2 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

 ____     ______ ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز   ___ ف٠ٌَثْ
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ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .37

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ أطٛي ثٌفمٗ  صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .65

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .66

 ثٌؼم١ور/ ثٌظف ثٌغجٌظ ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .67

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .68

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .69

الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .71

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .71

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .72

 . والسنة ادلطهرة.مستمدة من القرآن الكرمي   لطالباتالعقيدة السليمة والقوية يف نفوس ا تكوين -29

 .قاداهتا من خالل مقارنتها بغريىاإبراز مساحة وكمال العقيدة اإلسالمية، واعتداذلا يف تصوراهتا واعت -32

 بعيداً عن التقليد األعمى الطالباتبناء العقيدة السليمة يف نفوس  -31

إبراز سماحة وكمال العمٌدة اإلسالمٌة، واعتدالها فً تصوراتها واعتماداتها من خالل ممارنتها  -4     

 بغٌرها.

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 ثالّالِٟ .  أ١ّ٘ز ثٌؼم١ور ثالّال١ِز ٚأعٌ٘ج ػٍٝ ثالْٔجْمعرفة  منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1أ

 د١ٓ ثٌؼم١ور ثإلّال١ِز ٚغ١ٌ٘ج  الممارنةصّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌؼم١ور  ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ

 ثٌٛثؽخ ٚثٌؾجةَ ٚثٌّْضق١ً فٟ فك هللا  صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  -4أ

 ػٍٝ ٚؽٛه ثٌنجٌك ٚلوًصٗ ّذقجٔٗ ٚصؼجٌٝصؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثالّضوالي  - 5أ 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 تكوٌن المدرة للدفاع عن العمٌدة اإلسالمٌة بالحجة الدامغة والبرهان الموي.  – 1ح

 طالباتاستبعاد الخرافات والتصورات الشاذة بعًٌدا عن أذهان ال – 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
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 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌؼم١ور ثالّال١ِز  -1ػ

    إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ ػٍٝ ثٌضظًٛثس ٚثٌّؼضموثس   -2ػ  

 ثٌظق١قز.

 ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؼظُ ثعٌ ثٌؼم١ور فٟ صٙي٠خ ثٌٕفُٛ -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفى٠ٌز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جغز ثً٘ ثٌىالَ.  -2ه
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 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض وً فٌلز ِٓ ثٌفٌق ثالّال١ِز .  -3ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .38

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ 

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ثٌضؼ١ٍُؽ٠ٌمز 

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ،  ثٌٕذٛر ٚثٌٌّجٌز  2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

فجؽز ثٌؼمً   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

ثالْٔجٟٔ ثٌٝ 

 ثٌٙوٜ  

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ِٕجلشز ِٕىٌٞ   2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌٕذٛثس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثٌٕذٛر ِّٚٙضٙج   2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  صؼ٠ٌف ثٌٕذٟ  2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صؼ٠ٌف ثٌٌّٛي   2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ِْضٍَِجس   2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ثٌٕذٛر 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌٛفٟ   2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٔٛثع ثٌٛفٟ   2  3وجْٔٛ ثألٚي

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

شذٙجس فٛي   2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ثٌٛفٟ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌّؼؾَر   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثعذجس ٔذٛر دمحم   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 1

 )ٍُّٚ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس
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ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ث١ٌَٛ ث٢مٌ   2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

فىُ ثال٠ّجْ   2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 دج١ٌَٛ ث٢مٌ

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثٌظفٟ ثألهثء 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٔمطجع ثٌؼًّ   2 1شذجؽ    

 دجٌّٛس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  سوء الخاتمة  2  2شذجؽ    

 ٚثالِضقجٔجس

 3شذجؽ 

 4شذجؽ 

 26/2/2122ثٌٝ  13/2/2122ػطٍز ًد١ؼ١ز ِٓ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضٛدز  2  1آىثً    

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّٛس  2 2آىثً    

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز  ثٌذٌٍك  2 3آىثً     

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌْجػز   2  4آىثً     

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌظًٛ   2 ١ٔ1ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌقشٌ   2 ١ٔ2ْجْ  

ٚثٌؼٌع 

 ٚثٌقْجح

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌقٛع  2 ١ٔ3ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ث١ٌَّثْ    2  ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌؾٕز ٚ أً٘   2  1ِج٠ِ   

ثٌؾٕز ٚ أٚطجف 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .39

 اصول الدٌن االسالمً رشدي علٌان ولحطان الدوري ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 شرح النسفٌة سعد الدٌن التفتازانً عبد الملن السعدي ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 العمٌدة االسالمٌة واسسها عبدالرحمن حسن المٌدانً

 العمٌدة االسالمٌة اركانها وحمائمها د. مصطفى الخن

 العمٌدة االسالمٌة جعفر السبحانً

 عمائد االمامٌة دمحم رضا المظفر

ٌثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 ثـ ثٌىضخ ٚثٌّ

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .41

 

صضطٍخ ِجهر ثٌؼم١ور ثالّال١ِز صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج  -

 ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ثٌؾٕز

ثٌٕجً ٚ أً٘   2 2ِج٠ِ  

 ثٌٕجً  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٚطجف ثٌٕجً  2  3ِج٠ِ 

 ثٌم١ج١ّزٚثٌط٠ٌمز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼز ػجِز   2 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

ثالِضقجٔجس   ___ ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 

______     ____ 
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 وصف الومررًوىرج 

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .73

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .74

 ِظطٍـ فو٠ظ / ثٌظف ثالٚي ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .75

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .76

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .77

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .78

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .79

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .81

 . والسنة ادلطهرة.مستمدة من القرآن الكرمي   لطالباتيف نفوس ا احلديث النبوي الشريفتكوين  -32

 .قاداهتا من خالل مقارنتها بغريىا، واعتداذلا يف تصوراهتا واعتاحلديث النبويإبراز مساحة وكمال  -33

 بعيداً عن التقليد األعمى الطالباتيف نفوس  السنة النبويةبناء  -34

 ، واعتدالها فً تصوراتها واعتماداتها من خالل ممارنتها بغٌرها.السنة النبوٌةإبراز سماحة وكمال  -4     

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11
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 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 ثالّالِٟ .  ٚأعٌ٘ج ػٍٝ ثالْٔجْ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛزأ١ّ٘ز معرفة  منصّى١ٓ ثٌطجٌذجس -1أ

 ٚغ١ٌ٘ج  ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز د١ٓ  الممارنةصّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌقو٠ظ ثٌٕذٛٞ ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ

  ِٓ وضخ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ثٌش٠ٌفز . –ملسو هيلع هللا ىلص  –صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس  ثفجه٠ظ ثٌٕذٟ  -4أ

  ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ػٍٝ صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثالّضوالي  - 5أ 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 بالحجة الدامغة والبرهان الموي. السنة النبوٌةتكوٌن المدرة للدفاع عن   – 1ح

 طالباتاستبعاد الخرافات والتصورات الشاذة بعًٌدا عن أذهان ال – 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشتز ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز  -1ػ

 . -ملسو هيلع هللا ىلص  –ثفجه٠ظ ثٌٕذٟ ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ ػٍٝ  بالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌٕشإ٠ؾجه ث  -2ػ  

 ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؼظُ ثعٌ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز فٟ صٙي٠خ ثٌٕفُٛ -3ػ
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 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفى٠ٌز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جغز ثً٘ ثٌىالَ.  -2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز دنظجةض وً فٌلز ِٓ ثٌفٌق ثالّال١ِز .  -3ه

 



  
 84الصفحخ

 
  

 د١ٕز ثٌّمًٌ .41

ثٌْجػج ثألّذٛع

 س

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ 

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ثٌضؼ١ٍُؽ٠ٌمز 

ِومً ثٌٝ ػٍُ   2 3صش٠ٌٓ ثالٚي 

 ثٌؼم١ور

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  صؼ٠ٌف ثٌؼم١ور    2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  ث١ّ٘ز ثٌؼم١ور   2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌّيث٘خ   2 2صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌىال١ِز 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثال١ٌٙجس   2 3صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ٚؽٛه هللا ؽً   2 4صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

 ؽالٌٗ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ه١ًٌ ثٌقوٚط   2 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ه١ًٌ ثٌٛؽٛح   2 2وجْٔٛ ثألٚي  

 ٚثالِضقجٔجس 

ه١ًٌ ثٌؼٕج٠ز   2  3وجْٔٛ ثألٚي

 ٚثالمضٌثع 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌو١ًٌ ثٌٛؽٛهٞ   2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌو١ًٌ ثالماللٟ   2  1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌظفجس ثال١ٌٙز   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ثٌظفز ثٌٕف١ْز   2  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس
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 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌموَ، ثٌذمجء

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ثألهثء ثٌظفٟ

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 1شذجؽ    

 مخالفة الحوادث

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

النصوص الموهمة   2  2شذجؽ    

 للمشابهة
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 3شذجؽ 

 4شذجؽ 

 26/2/2122ثٌٝ  13/2/2122ػطٍز ًد١ؼ١ز ِٓ 

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2  1آىثً    

 المٌام بالنفس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌظفجس ثٌٍْذ١ز  2 2آىثً    

 ثٌٛفوث١ٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

 طفجس ثٌّؼجٟٔ   2 3آىثً     

تعرٌفها، النزاع 

 فٌها

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2  4آىثً     

 ثٌموًر 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ1ْجْ 

 ثالًثهر 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ2ْجْ  

والبصر السمع 

 والرؤٌا

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 طفجس ثٌّؼجٟٔ:  2 ١ٔ3ْجْ 

 الكالم،  الحٌاة

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز طفجس     2  ١ٔ4ْجْ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .42

 اصول الدٌن االسالمً رشدي علٌان ولحطان الدوري ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 شرح النسفٌة سعد الدٌن التفتازانً عبد الملن السعدي ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 العمٌدة االسالمٌة واسسها عبدالرحمن حسن المٌدانً

 العمٌدة االسالمٌة اركانها وحمائمها د. مصطفى الخن

 العمٌدة االسالمٌة جعفر السبحانً

 عمائد االمامٌة دمحم رضا المظفر

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش ح ـ 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .43

 

صضطٍخ ِجهر ثٌؼم١ور ثالّال١ِز صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج  -

 ٚثالِضقجٔجس  ثٌّؼجٟٔ:  ثٌؼٍُ

فٟ ِج ٠ؾٍٛ   2  1ِج٠ِ   

فمٗ صؼجٌٝ ِٚج 

 ٠ّضٕغ ػٕٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌمؼجء ٚثٌموً   2 2ِج٠ِ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌمؼجء ٚثٌموً  2  3ِج٠ِ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼز ػجِز   2 4ِج٠ِ 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

ثالِضقجٔجس   ___ ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 

______     ____ 
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 ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .81

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .82

 فمٗ ثٌؼذجهثس / ثٌظف ثألٚي  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .83

 ِقجػٌثس أٌىض١ٌٔٚز ثٌّضجفزأشىجي ثٌقؼًٛ  .84

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .85

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .86

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .87

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .88

ستمدة من القرآن الكرمي  والسنة وادلالبيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة واألساسية يف مادة فقو العبادات  -35
 . ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلم، ادلطهرة 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛البرنامج.
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 .بط اخلاصة بذلك ادلعرفة الصحيحة دلاىية العبادات يف منظور الشرع والضوا -36

تعريف الطالبات ابألحكام العملية الشرعية ادلتعل ِّقة  مبمارسة العبادات ، وبيان أاثرىا اإلجيابية على سلوك الفرد  -37
 وبناء اجملنمع

 العلمٌة الصحٌحة لما ٌتلعَّك بهذا العلم على مستوى الفرد والمجتمع .بٌان أثر المعرفة  -4     

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

ص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس ػٍُ ثٌفمٗ ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ٌّجهر فمٗ   -1أ

 .  ٚأعٌ٘ج ػٍٝ ثالْٔجْ ثٌؼذجهثس 

صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ فمٗ ثٌؼذجهثس ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ   -2أ

  ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز .

 .ّضنٌثػ ثألفىجَثٌطٌق ثٌظق١قز إلًدؾ ثٌطٍذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ   -3أ

ِٗ د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ ثٌظق١قز فٟ مٍك   -4أ  . ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 .تنمٌة المدرات على تحفٌظ الطلبة للنصوص المرانٌة المتعل ِّمة بالموضوع   – 1ح

 . ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر   – 2ح

 .ص١ّٕز ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙجػ  ثٌّمًٌ ٌٍّجهر    -3ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( . -

 .  ؽ٠ٌمز ثٌقٛثً ٚثالّتٍز ٚثألؽٛدز -

 . ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس -

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 
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 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ًدؾ ِذجهٞء ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً ِشىالصٕج ثإلؽضّجػ١ز . -1ػ         

ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز دجٌفمٗ  -2ػ

 ثإلّالِٟ ألؽً إصنجى ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ . 

 ثٌؼذجهثس  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .د١جْ أ١ّ٘ز هًثّز فمٗ   -3ػ

 

 ُ ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُّ     

 

ؽٌق ) ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذز ٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  ( ٌٍضؼٌف ػٍٝ ثٌوٚثفغ ثٌؼمجةو٠ز  -

ٚثألمالل١ز ٌّّجًّز ثٌؼذجهثس ٚد١جْ ث٢عجً ثإل٠ؾجد١ز  ٌٙيٖ ثٌؼذجهثس ، ٚثٔضٙجػ ثٌّذجهٜء  ٚثإلؽضّجػ١ز

ثإلّال١ِز ٚثٌضقٍّٟ دجٌم١ُ ثٌو١ٕ٠ز ٚثألمالل١ز ٚثٌّؼٌفز ثٌظق١قز دآعجً٘ج ثإل٠ؾجد١ز فٟ طالؿ ثألفٌثه 

 ٚثٌّؾضّؼجس .
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

 . ثإلِضقجٔجس ثٌشف١ٙز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز -

ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ  -ه 

.) 

 .ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -1ه

٠نوَ ثٌّؼٌفز  ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دجألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج -2ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ص١ّٕز ثٌموًثس ثٌنط١ز  ٚصم٠ٛز ثٌٕٛثفٟ ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط   -3ه

 ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 

    -4ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .44

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  الساعات ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

أٚ  ثُّ ثٌٛفور /

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صؼ٠ٌف ثٌفمٗ ،   3 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ِج ٠ضؼٍَّك 

 . ِٗ  د

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌطٙجًر ِٚج   3  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٠ضؼٍَّك دٙج

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

أٔٛثع ثٌطٙجًر   3 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚو١ف١ز ثٌضط١ٌٙ 

 ِٓ ثٌٕؾجّجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

صؼ٠ٌف ثٌٛػٛء   3 1شذجؽ 

 ٚفٌٚػٗ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ّٕٓ ثٌٛػٛء  3 2شذجؽ

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌظالر   3 3شذجؽ 

ِٚشٌػ١ضٙج 

ٚأفىجِٙج  

 ٚأٚلجصٙج 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

شٌٚؽ طقز   3 4شذجؽ 

 ثٌظالر 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

أًوجْ ثٌظالر   3 1آىثً  

 ّٕٕٚٙج 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ّٕٓ ثٌظالر   3 2آىثً 

ثٌّضؼٍِّمز 

دؤدؼجػٙج 

 ١٘ٚتجصٙج 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

طالر ثٌؾّؼز   3 3آىثً 

ٚثٌؾّجػز 

ٚثٌظٍٛثس 

 ثٌّْٕٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 
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ُفىُ ثٌَوجر   3 4آىثً 

 ٚشٌٚؽٙج

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 أِٛثي ثٌَوجر  3 ١ٔ1ْجْ 

 ٚأٔظذضٙج 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌّْضقمْٛ   3 ١ٔ2ْجْ 

، ِٚج  ٌٍَوجر

٠ضؼٍَّك دض٠ٍٛؼٙج 

 ػ١ٍُٙ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثٌظفٟ ثألهثء 

 ٚثالِضقجٔجس

صؼ٠ٌف ثٌظ١جَ   3 ١ٔ3ْجْ 

ُٚفىّٗ 

ِٚشٌٚػ١ضٗ 

 ٚعذٛصٗ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

شروط صحة الصوم   3 ١ٔ4ْجْ 

 ووجوبه وأعذاره
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

أركان الصوم   3 1ِج٠ِ

  وما ٌتعلَّك بها

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

  

مفطرات الصوم   3 2ِج٠ِ 

 ولضاء رمضان  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

صؼ٠ٌف دجٌقؼ   3 3ِج٠ِ

ٚأفىجِٗ 

ٚشٌٚؽٗ 

ِٚٛثل١ضٗ 

 ثٌَِج١ٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

أركان الحج   3 4ِج٠ِ  

وواجباته 

 ومبطالته 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مراجعة عامة   3  1ف٠ٌَثْ 

اإلمتحانات     2ف٠ٌَثْ 

 النهائٌة 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .45

 مذهب اإلمام الشافعًالفمه المنهجً غلى  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

الفمه اإلسالمً وأدلته / د . وهبه الزحٌلً ، الفمه على المذاهب  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 الخمسة ، دمحم جواد مغنٌة . 

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

مراتب اإلجماع ،  أ. د هاشم جمٌلمسائل من الفمه الممارن  . 

فً العبادات والمعامالت واالعتمادات المؤلف : أبو دمحم علً بن 

 أحمد بن سعٌد بن حزم

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

 maktaba.org/category/138-https://al   

 المكتبة الشاملة الحدٌثة 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .46

 

 

 إؽٌثء ثٌضقو٠غجس ثٌّالةّز  ٌذؼغ ثٌؾَة١جس دّج ٠الةُ ػظٌٔج ثٌقجػٌ  . - -

ػٍّجء ثٌفمٗ فٟ ثٌذاله ثإلّال١ِز فٟ  د١جْ دؼغ ِمًٌثس ثٌّؾجِغ ثٌفم١ٙز ٚثٌٕوٚثس ثٌضٟ صظوًػٓ -2 -

 ثٌّْجةً ثٌّْضقوعز  ثٌّؼجطٌر ثٌّضؼٍمز دفمٗ ثٌؼذجهثس  . 

-  

 ثإلّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز فٟ إّضنوثَ ّٚجةً ثإل٠ؼجؿ .-5 -

 ثإلؽالع ػٍٝ ثٌذقٛط ثٌٌط١ٕز ثٌضٟ صضؼٍك دجٌؼذجهثس.    -6 -

 ثٌقو٠غز .  ٠ِثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضوً -

-  

 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

      

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

https://al-maktaba.org/category/138
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 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .89

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .91

 فمٗ ثٌؾٕج٠جس / ثٌظف ثٌٌثدغ ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .91

 ِقجػٌثس طف١ز أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .92

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .93

 ّجػز  52 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .94

ٚفك ثٌضم٠ُٛ ثٌٍٛثًٞ ثٌؾو٠و ، ٚدْذخ   19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .95

ثٌظٌٚف ثٌضٟ ثٍِضٙج ؽجةقز وًٛٚٔج فمو إػضّؤج ٌوًثّز ٘يٖ 

ثٌّجهر ٚإ٠ظجٌٙج ٌٍطجٌخ ثٌضؼ١ٍُ ثألٌىضٌٟٚٔ ٚوجٔش ثٌّٕظز 

  google classroomثٌوًث١ّز ثٌّْضنوِز ٌيٌه ٟ٘ ِٕظز 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .96

 . البيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة واألساسية يف مادة فقو اجلناايت  ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلم -38

 ادلعرفة الصحيحة دلاىية اجلرائم  واجلناايت يف منظور الشرع والضوابط اخلاصة بذلك ، -39

على األنفس واألعراض  تعريف الطالبات ابألحكام والعقوابت الشرعية على إرتكاب اجلرائم ووجوه اإلعتداء -42
 واألموال والعقول .

ع  بٌان أثر المعرفة العلمٌة -4      الصحٌحة  لماٌتعلك بالجناٌات من حٌث أسبابها ودوافعها وأحكامها وما ُشر ِّ

 لها من العموبات فً الحد من الجرٌمة والعنف واإلنحراف .  

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

ص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس ػٍُ ثٌفمٗ ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ٌّجهر فمٗ   -1أ

 .  ثٌؾٕج٠جس

صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ فمٗ ثٌؾٕج٠جس ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ   -2أ

 . ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز 

 . ذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ إّضنٌثػ ثالفىجًَدؾ ثٌطٍ  -3أ  -3أ

ِٗ  دٕجءثٌظق١قز فٟ ثٌؼ١ٍّز د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ   -4أ  . ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ



  
 94الصفحخ

 
  

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 .١ٔز ثٌّضؼٍِّمز دجٌّٛػٛع آثس ػٍٝ صقف١ع ثٌطٍذز ٌٍٕظٛص ثٌمٌص١ّٕز ثٌموً –- 1ح

 .ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر – 2ح 

    .ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙجػ  ثٌّمًٌ ٌٍّجهر  لوًثس ص١ّٕز   - 3ح 

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 .ثإلؽضّجػ١ز  ّشىالسثًٌدؾ ِذجهٞء ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً  -1ػ         

ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز دجٌفمٗ  -2ػ
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 ثألّالِٟ ألؽً إصنجى ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ . 

 هًثّز فمٗ ثٌؾٕج٠جس  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .  د١جْ أ١ّ٘ز  -3ػ

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

ضؼٌف ، ٚثٌٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس   ، ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذزؽٌق ثٌؼٌع ٚثإلٌمجء ، ٚ إٔضٙجػ -

ٚد١جْ ث٢عجً ، ػٍٝ ثألّذجح ثإلؽضّجػ١ز ٚثإللضظجه٠ز ثٌضٟ صمف ًٚثء إًصىجح ثٌؾٌثةُ ٚثٌؾٕج٠جس 

ثٌؾٌثةُ   ثإل٠ؾجد١ز  إلٔضٙجػ ثٌّذجهٜء ثإلّال١ِز ٚثٌضقٍّٟ  دجٌم١ُ ثٌو١ٕ٠ز ٚثألمالل١ز فٟ  ثٌقو ِٓ

ٚإّضتظجٌٙج ِٚؼجٌؾز آعجً٘ج ، ٚثٌّؼٌفز ثٌظق١قز دّج١٘ز ٚأٔٛثع ثٌؾٕج٠جس ٚٚؽٖٛ ثإلػضوثء فٟ ِٕظًٛ 

ع ِٓ ػمٛدجٍس  ٌّٕغ ثٌؾ٠ٌّز ٚإّضتظجٌٙج ٌِّ  . ثٌشٌع ِٚج ُش
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼم١ٍز ٚثٌفى٠ٌز  -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ِؼٌفز ثٌّفٌهثس ٚثٌّظطٍقجس ٚثٌؼذجًثس ثٌول١مز ثٌّضؼٍِّمز دفمٗ ثٌؾٕج٠جس .  -2ه

 .ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -3ه

ألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج ٠نوَ ثٌّؼٌفز ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دج -4ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ص١ّٕز ثٌموًثس ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط  ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ  -5ه

 ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .47

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صؼ٠ٌف   2 3صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ٠جس دجٌؾٕج

 ٚد١جْ صم١ّْجصٙج

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌمضً ثٌؼّو   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

 ٚطًٖٛ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌمضً شذٗ ثٌؼّو    2 1صش٠ٌٓ عجٟٔ  

 ٚثٌنطؤ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثإلشضٌثن فٟ   2 2 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 ثٌمضً

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌؾٕج٠ز ػٍٝ ِج   2 3 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 هْٚ ثٌٕفِ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

 ثٌمظجص ِٚج  2 4 صش٠ٌٓ عجٟٔ

 ٠ضؼٍك دٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌو٠جس  2 1وجْٔٛ ثالٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌمْجِز ٚوفجًر   2 2 وجْٔٛ ثالٚي

 ثٌمضً

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

صؼ٠ٌف دجٌقوٚه   2 3 وجْٔٛ ثالٚي

ٚد١جْ ألْجَ 

 ثٌؼمٛدجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  فو ثٌَٔج  2 4 وجْٔٛ ثالٚي

 ٚثالِضقجٔجس 

 فو ثٌميف  2 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

فو شٌح ثٌنٌّ   2 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ِٛػٛع 

ثألهثء ثٌظفٟ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
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 ٚثالِضقجٔجس ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّنوًثس

 فو ثٌٌْلز  2 3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  فو ثٌقٌثدز  2  4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ  

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

  2 1شذجؽ
موق هللا تعالى ح

وحموق العباد 
 فً الحدود

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  الصٌال  2 2شذجؽ 

 ٚثالِضقجٔجس

العطلة  3شذجؽ 

 الربٌعٌة

ثٌٝ  13/2/2122ِٓ 

26/2/2122 
   

العطلة  4شذجؽ 

 الربٌعٌة 
 ِٓ13/2/2122- 

26/2/2122 
   

المسؤولٌة   2 1آىثً 

 التمصٌرٌة

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

البغاة   2 2آىثً 

 وأحكامهم 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

  الصالةترن   2 3آىثً 

 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

المضاء   2 4آىثً 

الدعاوي و

 والبٌنات

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  لشهاداتا  2 ١ٔ1ْجْ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

وجكم الٌمٌن   2 ١ٔ2ْجْ 

 النكول عنه  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز اإللرار   2 ١ٔ3ْجْ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .48

 لى مذهب اإلمام الشافعًعالفمه المنهجً  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 الفمه اإلسالمً وأدلته / د وهبه الزحٌلً  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

التشرٌع الجنائً اإلسالمً ممارنا بالمانون الوضعً ، عبد  -1

 المادر عودة  

 الجرٌمة والعموبة فً الفمه اإلسالمً لدمحم أبو زهره .  -2

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 س ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  () ثٌّؾال
كتاب: الجناٌات فً الفمه اإلسالمً دراسة ممارنة بٌن الفمه 

 اإلسالمً والمانون

 المؤلف: حسن علً الشاذلً

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 ادللتقى الفقهي / دروس يف فقو اجلناايت واحلدود  -
 برنامج المكتبة الشاملة /  -ا

 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .49

 وماٌتعلك بهِّ 

 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  الحجر  2 ١ٔ4ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

المسابمة   2 1ِج٠ِ 

 والمناظرة

باالسلحة 

 المختلفة

ثٌٕض ؽ٠ٌمز 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

األمامة   2 2ِج٠ِ 

 العظمى

ؽ٠ٌمز فً 

 ثٌّشىالس 

   _____ 

اإلمتحانات   ___ ف٠ٌَثْ 

 النهائٌة 

______     ____ 
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صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ فمٗ ثٌؾٕج٠جس صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .97

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .98

 أطٛي ثٌفمٗ /ثٌظف ثٌغجٌظ ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .99

 ِقجػٌثس طف١ّز  ثٌّضجفزأشىجي ثٌقؼًٛ  .111

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .111

 ّجػز  46 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .112

ٚفك ثٌضم٠ُٛ ثٌٍٛثًٞ ثٌؾو٠و ، ٚدْذخ ٚ 2121/ 11/  19 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .113

ثٌظٌٚف ثٌضٟ ثٍِضٙج ؽجةقز وًٛٚٔج فمو إػضّؤج ٌوًثّز ٘يٖ 

ٚوجٔش ثٌّٕظز ، ثٌّجهر ٚإ٠ظجٌٙج ٌٍطجٌخ ثٌضؼ١ٍُ ثألٌىضٌٟٚٔ 

 google classroomثٌوًث١ّز ثٌّْضنوِز ٌيٌه ٟ٘ ِٕظز 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .114

تكوين ادللكة ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلم .أصول الفقو البيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة واألساسية يف مادة  -1 -41
ابلطرق الصحيحة اليت يسلكها حيحة القرآن الكرمي  والسنة ادلطهرة، وادلعرفة الصأحكام والدافعية يف نفوس الطالبات لفهم 

 .  وبشكٍل ميسوٍر ومناىج صحيحٍة وضوابط قواعد  يف ضوءاجملتهدون يف إستنباط األحكام 

من خالل طرٍق علميٍة وقواعد صحيحٍة  البات لفهم أحكام القرآن الكرمي والسنة ادلطهرةتكوين ادللكة والدافعية يف نفوس الط -42
 .   إستعانة ابلفهم الدقيق ألصول الفقو اإلسالمي وقواعده وطرق اإلستنباط ادلعتربة  يف التشريع اإلسالمي

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك 

 ؛البرنامج.
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ابلعلم الذي يبحث مصادر األحكام وحجيتها ومراتبها واإلستدالل هبا وشروط الدقيقة  ادلعرفةترسيخ  -43
 اإلستدالل .  

الفقو وأصولو واليت يستخدمها أىل ىذه العلوم يف كتبهم القددية واحلديثة حيث يكون االمر  تعريف الطالبات  إبصطالحات -44
 بذلك  . سهالً بيناً  عند الرجوع إىل ادلراجع وادلصادر ادلتعل ِّقة

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ِؼٌفز أ١ّ٘ز أطٛي ثٌفمٗ ٚأعٌٖ فٟ د١جْ ِٕج٘ؼ ثٌٛطٛي ٌألفىجَ ثٌشٌػ١ز ٚؽٌق -1أ  

 ثألّضٕذجؽ . 

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ ثٌّمجًٔز د١ٓ أطٛي ثٌفمٗ ٚثٌفمٗ . -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً ثٌّّٙز ثٌّضؼٍِّمز دؼٍُ ثطٛي ثٌفمٗ  لو٠ّجً ٚفو٠غجً . -3أ

صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دؼٍُ إّضٕذجؽ ثألفىجَ  - 5أ  . جس  دجألفىجَ ثٌضى١ٍف١ز ٚثٌٛػؼ١ز ٚثألهٌز ثٌشٌػ١زصؼ١ٍُ ثٌطجٌذ -4أ

 ثٌشٌػ١ز فٟ ػٛء ثٌّٕج٘ؼ ثٌضٟ ًّّٙج ػٍُ ثألطٛي ، ٚدضطذ١ك ثٌمٛثػو ثٌضٟ لًٌ٘ج .

 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 ثإلؽّج١ٌز ٚثٌّذجفظ ثٌّضؼٍمز دؼٍُ ثطٛي ثٌفمٗ .ثإلصمجْ ثٌّؼٌفٟ ٌٍمٛثػو ٚثألهٌَّز   – 1ح

 

ز صف١ٌْ٘ج ِٚؼٌفز ثٌٌّثه ِٕٙج ٚثّضذؼجه  – 2ح صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ فُٙ ثٌؼذجًثس ثٌشٌػ١ز ٚطقَّ

 ّضنٌثػ ثالفىجَ .إٌنجؽتز ٚثٌّٕج٘ؼ غ١ٌ ثٌظق١قز فٟ ثٌّفج١ُ٘ ث

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌّقجػٌثس ( ._ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء 

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      
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_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

ٍز ٚأّج١ّز ِٓ ػٍَٛ ثٌش٠ٌؼز ثإلّال١ِز . -1ػ َّّ  صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ػٍَٛ ثٌفمٗ ٚأطٌٛٗ وؼٍَٛ ِٙ

ثٌظق١قز ٌٍٛطٛي ثٌٝ ثألفىجَ ثٌشٌػ١ز ثٌظجةذز  ص١ّٕز ثٌشؼًٛ دؤ١ّ٘ز ثٌّؼٌفز دجٌطٌق ٚثٌّٕج٘ؼ  -2ػ

فجصُٙ   ٌُّ ِٓ ِظجهً٘ج ثألط١ٍز ِٚظجٔٙج ٚأعٌٖ ثإل٠ؾجدٟ فٟ ف١جر ثٌٕجُ  ثٌؼ١ٍّز ٚثٌٍْٛن ثٌظق١ـ فٟ صظ

 ٚػمٛهُ٘ .

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثالط١ٌٛز ِٓ لٛثػو ٚأهٌٍَّز ٚػٛثدؾ ٌذ١جْ ِْجٌه ثإلّضوالي ثٌفمٟٙ ٚإدٌثٍثٌّٕج٘ؼ ث١ٌٍّْز   -

فجس ثٌّىٍف١ٓ ثٌؼ١ٍّز .  ٌُّ  إلّضٕذجؽ ثألفىجَ ، ٚصظ٠ٛخ ٚصٙي٠خ صظ

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

مجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً _ الصْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّ

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ ِؼٌفز ثألِّ ثٌضٟ ٠ْضٕو ث١ٌٙج ثٌفمٙجء فٟ م١جًثصُٙ ثٌفم١ٙز ، ٚثٌضٌؽ١ـ د١ٕٙج  -1ه

 ٚصن٠ٌؾٙج فٟ ػٛء ثٌّٕج٘ؼ ثالط١ٌٛز ثٌّضذؼز . 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر ػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز ٚثٌّظطٍقجس ثٌضٟ طجغٙج  ػٍّجء أطٛي ثٌفمٗ.  -2ه

ػو ثألط١ٌٛز ٚثٌّمجطو ثٌشٌػ١ز ٌضىْٛ ِؼج١٠ٌ ٌألفىجَ ٚث٢ًثء ثوضْجح ثٌّؼٌفز دجألهٌز ٚثٌمٛث -3ه

 ثإلؽضٙجه٠ز ثٌؼ١ٍّز ثٌّضؼٍِّمز دق١جر ثٌٕجُ ٚصؼجِالصُٙ .  . 
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .51

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

ؤطٛي دصؼ٠ٌف   2 3صش٠ٌٓ ثألٚي 

ٚد١جْ  ثٌفمٗ

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضؼٍِّمز 

 ِٗ  د

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ِٛػٛع أطٛي   2 4صش٠ٌٓ ثألٚي 

ٚثٌغٌع  ثٌفمٗ 

 ُِٕٗ ٚٔشؤصٗ

 ٚصو٠ُٕٚٗ 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

صؼ٠ٌف دجٌُقىُ   2 1صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ثٌشٌػٟ 

. ِٗ  ِج ٠ضؼٍَّك د

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

د١جْ ٌذؼغ   2   2 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضؼٍِّمز 

 دجٌُقىُ ثٌشٌػٟ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ألْجَ ثٌُقىُ   2 3 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

 ثٌشٌػٟ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌفٌق د١ٓ ثٌُقىُ   2 4 صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

ثٌضى١ٍفٟ ٚثٌُقىُ 

 ثٌٛػؼٟ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ألْجَ ثٌُقىُ ث  2 1وجْٔٛ ثألٚي 

ثٌضى١ٍفٟ : 

 ٌٛثؽخ ٚألْجِٗأ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌّٕوٚح   2 2وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚألْجِٗ

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ِج ثٌّىٌٖٚ ٚ  2 3وجْٔٛ ثألٚي 

 ٠ضؼٍَّك دٗ 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌّذجؿ ٚألْجِٗ  2 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ٚثالِضقجٔجس 
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ثٌؼ٠َّز   2 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثٌٌمظز

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ألْجَ ثٌقىُ   2 2 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ثٌٛػؼٟ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ  ٌقجوُث  2 3 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌّقىَٛ ف١ٗ  2 4 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

شروط صحة   2 1شذجؽ 

التكلٌف 

 بالفعل

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

  حك هللا تعالى  2 2شذجؽ

العبد وما حك 

فٌه  اجتمع

  ،  الحمان

شروط صحة و

   تكلٌف اإلنسان

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

     عطلة ربٌعٌة  3شذجؽ

     عطلة ربٌعٌة 4شذجؽ 

تعرٌف األهلٌة   2 ١ٔ3ْجْ 

وبٌان لسمٌها 

 الوجوب واألداء

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

األهلٌة الكاملة   2 ١ٔ4ْجْ   

واألهلٌة 

النالصة 

 وأدوارهما

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

  2 1ِج٠ِ 
األهلٌة عوارض 

السماوٌة ) ا
 الجنون والعته

والنسٌان والنوم 
واإلغماء 
والمرض 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .51

الوجٌز فً اصول الفمه ، عبد الكرٌم زٌدان ، وأصول الفمه ، دمحم رضا  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 المظفر ، االصول العامة للفمه الممارن ، للسٌد دمحم تمً الحكٌم

أصول األحكام ، لآلمدي سٌف الدٌن علً بن دمحم ، األحكام فً  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

أصول الفمه ، دمحم أبو زهره ،  أصول االحكام وطرق 

 األستنباط فً التشرٌع اإلسالمً ، حمد عبٌد الكبٌسً .

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

أ. د وهبه الزحٌلً  ، االنموذج فً الوجٌز فً اصول الفمه ، 

 أصول الفمه ، د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن.

 ( والموت 

عوارض   2  2ِج٠ِ 

األهلٌة 

المكتسبة ) 

الجهل الخطأ 

 والهزل (  

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

عوارض   2 3ِج٠ِ 

االهلٌة المكتسبة 

) السفه والسكر 

   واإلكراه  (

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

أهٌَّز ثالفىجَ   2 4ِج٠ِ 

ِٚظجهً 

ثٌضش٠ٌغ 

 ثإلّالِٟ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ِظجهً ثٌضش٠ٌغ   2 1ف٠ٌَثْ 

 ثإلّالِٟ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثإلِضقجٔجس    2ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 

  

ثألِضقجٔجس     3ف٠ٌَثْ

 ثٌٕٙجة١ز 
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ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 دروس يف أصول القثوادللتقى الفقهي /  -
  برانمج ادلكتبة الشاملة / -

- https://mawdoo3.com 
- maktaba.org/category/133-https://al    

 كتب أصول الفقو والقواعد الفقهية ز 
 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .52

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج ٠مغ أطٛي ثٌفمٗ  صضطٍخ ِجهر  -

 ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .115

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز    / ثٌٌّوَ ؼٍّٟ ثٌمُْ ثٌ .116

 ػٍَٛ لٌآْ / ٌِفٍز ثٌٚٝ  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .117

 ِقجػٌثس طف١ز أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .118

 ِمًٌ ّٕٛٞ ثٌفظً / ثٌْٕز .119

 112 )ثٌىٍٟ(ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز  .111

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .111

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .112

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://al-maktaba.org/category/133
https://al-maktaba.org/category/133
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تعليم طالبات ادلرحلة االوىل يف مادة علوم القرآن نزول القرآن وامهيتو على تغري واقع االمة وتعديل سلوكها خالل فرة نزول القرآن 
 على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

يب صلى هللا عليو و تعريف الطالبات أبمهيو الوحي وكذلك ادلكي و ادلدين ومراحل كتابة ادلصحف ومجع القرآن من قبل صحابة الن
 الو وسلم 

 تعريف الطالبات بقراءة القرآن و انواع القراءات و امساء القراء ورواايهتم والرواايت اليت اعتمدوىا من شيوخهم 

 
 
 
 
 

 

 ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚثٌضم١١ُ ّمًٌِنٌؽجس ثٌ .53

  ٘وثف ثٌّؼٌف١ز ثأل -أ
ٌّجهر  ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ػٍَٛ ثٌمٌآْص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس   -1أ

 ػٍَٛ ثٌمٌآْ

ثٌٕجّل ٚ ثٌّْٕٛك ٚ ثٌّقىُ ٚ صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ   -2أ

 ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز ثٌّضشجدٗ ٚ ثٌمٌثسءثس 

 ثطٛي ثٌمٌثءثس ثٌمٌث١ٔز ذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ ًدؾ ثٌطٍ  -3أ

ِٗ  -4أ  د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ ثٌظق١قز فٟ مٍك ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمًٌ.ثٌنجطز دجٌ ١زثٌّٙجًثصثأل٘وثف   -ح 

 ثٌّضؼٍِّمز دجٌّٛػٛع  ص١ّٕز ثٌموًثس ػٍٝ صقف١ع ثٌطٍذز ٌٍٕظٛص ثٌمٌث١ٔز –- 1ح

 ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر – 2ح 

      ثٌّمًٌ ٌٍّجهر ػ جص١ّٕز ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙ  - 3ح 

  
 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 ؽ٠ٌمز ثٌؼٌع ٚإٌمجء ثٌّقجػٌثس  -1

 ؽ٠ٌمز ثٌقٛثً ٚثالّتٍز ٚثألؽٛدز  -2

 ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  -3

 

 

 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ ( دجإلِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذجس فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز  -

 فٟ ثٌوٚثَ .  ٚثٌقٍمجس ثٌوًث١ّز ٚثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج، ٚثإلٔضظجَ
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أّتٍز ىثس إؽجدز لظ١ٌر ، ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ ػٓ ؽ٠ٌك ثإلِضقجٔجس ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز ثٌضٟ صضؼّٓ  - -

 إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح .  ٚأّتٍز صق١ٍ١ٍز ، ٚأّتٍز ٚطف١ز .

 

 
 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً ِشىالصٕج ثإلؽضّجػ١ز  ًدؾ ِذجهٞء -1ػ         

 ثطٛي ثٌو٠ٓ  ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز -2ػ

 ألؽً إصنجى ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ . 

 د١جْ أ١ّ٘ز هًثّز ػٍَٛ ثٌمٌآْ  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .   -3ػ

  
 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

ؽٌق ) ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذز ٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  ( ٌٍضؼٌف ػٍٝ ِٛػٛػجس ػٍَٛ ثٌمٌآْ 

ٚد١جْ ثٌفٌق د١ٓ ثٌّىٟ ٚ ثٌّؤٟ ٚ ثٌّقىُ ٚ ثٌّضشجدٗ ٚ ثٌٕجّل ٚ ثٌّْٕٛك ٚؽٌق ؽّغ ثٌمٌآْ ٚو١ف١ز 

 ْٔنٗ ٚد١جْ ثّذجح ثٌَٕٚي ٚ ِؼٌفز فىّز ثٌضٕؾ١ُ فٟ َٔٚي ثٌمٌآْ 

 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

 

 

 ثإلِضقجٔجس ثٌشف١ٙز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز 

 
 ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (.ثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚ -ه 

 ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -1ه

ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دجألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج ٠نوَ ثٌّؼٌفز  -2ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ص١ّٕز ثٌموًثس ثٌنط١ز  ٚصم٠ٛز ثٌٕٛثفٟ ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط   -3ه

 ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 

    -4ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .54

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز
ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع
 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صش٠ٌٓ 

 1ثألٚي  
ص١ّٙو فٟ ثٌضؼ٠ٌف   2

دؼٍَٛ ثٌمٌآْ ، ٚصج٠ًل 

 ثٌضج١ٌف ف١ٗ

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس 

صش٠ٌٓ 

 2ثألٚي 
ؽ٠ٌمز  َٔٚي ثٌمٌثْ    2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 3ثألٚي 
ظجٌ٘ر ثٌٛفٟ ،   2

صؼ٠ٌفٗ، ّٚجةٍٗ ، 

 طًٖٛ ، و١ف١ضٗ

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثألٚي 
ؽ٠ٌمز  صٕؾ١ُ ثٌمٌثْ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 1ثٌغجٟٔ 
ؽ٠ٌمز  ثّذجح ثٌَٕٚي   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 2ثٌغجٟٔ 
ؽ٠ٌمز  ثٌّىٟ ٚ ثٌّؤٟ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 3ثٌغجٟٔ 
ؽ٠ٌمز  ثِضقجْ ٚ ٌِثؽؼز   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثٌغجٟٔ 
ؽّغ ثٌمٌآْ ، فٟ   2

 ثؽٛثًٖ ثٌغالعز 
ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 1ثألٚي  
ؽ٠ٌمز  ثٌّقىُ ٚ ثٌّضشجدٗ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 2ثألٚي  

ؽ٠ٌمز  ثٌٕجّل ٚ ثٌّْٕٛك  2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس
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 ثٌّقجػٌثس

 

 

 

 

 

 

وجْٔٛ    

 3ثألٚي 

ؽ٠ٌمز  صٌؽّز ثٌمٌآْ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 4ثألٚي 

ؽ٠ٌمز  ثِضقجْ ٌِٚثؽؼز   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 1ثٌغجٟٔ  

ؽ٠ٌمز  ثالفٌف ثٌْذؼز   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 2ثٌغجٟٔ 

ػاللز ثٌّظقف   2

 دجالفٌف ثٌْذؼز 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 3ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ثٌمٌثءثس ٚ ٔشتضٙج   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 4ثٌغجٟٔ 

ثٌمٌثء ثٌْذٙز   2

 ًٚٚث٠جصُٙ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌمٌثءر ثٌظق١قز ٚ   2 1شذجؽ 

 ثٌمٌثءر ثٌشجىر 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌمٌثءثس فٟ ثٌٛلش   2  2شذجؽ

 ثٌقجظٌ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ثٔٛثع ثٌمٌثءثس   2 1آىثً   

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ِّجًّجس صطذ١م١ز فٟ   2 2آىثً   

 ثٌمٌثءثس 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .55

 زلاظرات يف علوم القرآن للدكتور غاًل قدوري   ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ؽ٠ٌمز  ِنجًػ ثٌقٌٚف   2 3آىثً 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٌِثؽؼز ٚثِضقجْ    2 4آىثً 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌظفجس ثٌظٛص١ز   2 ١ٔ1ْجْ 

 ٌّنجًػ ثٌقٌٚف 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ثٌضٌل١ك ٚ ثٌضفن١ُ    2 2ٔذْجْ 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌضطذ١مجس ػٍٝ   2 ١ٔ3ْجْ 

 ثٌضٌل١ك ٚ ثٌضفن١ُ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  صطذ١مجس طٛص١ز   2 ١ٔ4ْجْ 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثمضذجً ثهثء ثٌطجٌذجس   2 1ِج٠ِ 

 فٟ ثٌمٌثءر 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٌِثؽؼز ػجِز    2 2ِج٠ِ

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٌِثؽؼز ػجِز  2  3ِج٠ِ

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

 ــــــــ

 ــــــــ  ثٌٕٙجة١ز ثإلِضقجٔجس   4ِج٠ِ
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 مباحث يف علوم القران ، للدكتور مناع القطان  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                

 ( ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،.... ) 
 علوم القرآن الكرمي قحطان الدوري 

  

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 
 كتب علوم القرآن 

 علوم القرآن الكرمي السيد دمحم ابقر احلكيم كتاب: ابرانمج ادلكتبة الشاملة /  

 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .56

   

 ثٌضقو٠غجس ثٌّالةّز  ٌذؼغ ثٌؾَة١جس دّج ٠الةُ ػظٌٔج ثٌقجػٌ  .إؽٌثء  -1

د١جْ دؼغ ِمًٌثس ثٌّؾجِغ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌٕوٚثس ثٌضٟ صظوًػٓ ػٍّجء ثٌش٠ٌؼز فٟ ثٌذاله ثإلّال١ِز فٟ  -2

 ثٌّْجةً ثٌّْضقوعز  ثٌّؼجطٌر ثٌّضؼٍمز دجٌّٕج٘ؼ ثٌو١ٕ٠ز .  

 فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّطذٛػجس ٚ ثٌّؤٌفجس ثٌو١ٕ٠ز  د١جْ أ١ّ٘زثإلّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز -3

 ثإلّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز فٟ إّضنوثَ ّٚجةً ثإل٠ؼجؿ .-5

 ثإلؽالع ػٍٝ ثٌذقٛط ثٌٌط١ٕز ثٌضٟ ص١ذٓ ثٌوًثّجس ثٌقجطٍز فٟ ِجهر ػٍَٛ ثٌمٌآْ .     -6

 

 

 
 

 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .113

ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .114

 فمٗ ثٌؼذجهثس / ثٌظف ثألٚي  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .115

 ِقجػٌثس أٌىض١ٌٔٚز أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .116

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .117

 ّجػز  61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .118

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .119

 

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .121

ستمدة من القرآن الكرمي  والسنة وادلالبيان العلمي الوايف للمواضيع ادلهمة واألساسية يف مادة فقو العبادات  -45
 . ومبا يغطي احلاجة ذلذا العلم، ادلطهرة 

 .بط اخلاصة بذلك ادلعرفة الصحيحة دلاىية العبادات يف منظور الشرع والضوا -46

تعريف الطالبات ابألحكام العملية الشرعية ادلتعل ِّقة  مبمارسة العبادات ، وبيان أاثرىا اإلجيابية على سلوك الفرد  -47
 وبناء اجملنمع

 بٌان أثر المعرفة العلمٌة الصحٌحة لما ٌتلعَّك بهذا العلم على مستوى الفرد والمجتمع . -4     

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

ص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس ػٍُ ثٌفمٗ ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ٌّجهر فمٗ   -1أ

 .  ٚأعٌ٘ج ػٍٝ ثالْٔجْ ثٌؼذجهثس 

فمٗ ثٌؼذجهثس ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ   -2أ

  ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز .

 .ّضنٌثػ ثألفىجَثٌطٌق ثٌظق١قز إلًدؾ ثٌطٍذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ   -3أ

ِٗ   -4أ  . د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ ثٌظق١قز فٟ مٍك ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ
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 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 .تنمٌة المدرات على تحفٌظ الطلبة للنصوص المرانٌة المتعل ِّمة بالموضوع   – 1ح

 . ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر   – 2ح

 .ص١ّٕز ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙجػ  ثٌّمًٌ ٌٍّجهر    -3ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( . -

 .  ؽ٠ٌمز ثٌقٛثً ٚثالّتٍز ٚثألؽٛدز -

 . ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس -

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ . ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ًدؾ ِذجهٞء ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً ِشىالصٕج ثإلؽضّجػ١ز . -1ػ         

ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز دجٌفمٗ  -2ػ

 ثإلّالِٟ ألؽً إصنجى ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ . 

 د١جْ أ١ّ٘ز هًثّز فمٗ ثٌؼذجهثس  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .  -3ػ

 

 ُ ١ُ ٚثٌضؼٍُّ ؽٌثةك ثٌضؼٍ    

 

ؽٌق ) ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذز ٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  ( ٌٍضؼٌف ػٍٝ ثٌوٚثفغ ثٌؼمجةو٠ز  -

 ٚثإلؽضّجػ١ز ٚثألمالل١ز ٌّّجًّز ثٌؼذجهثس ٚد١جْ ث٢عجً ثإل٠ؾجد١ز  ٌٙيٖ ثٌؼذجهثس ، ٚثٔضٙجػ ثٌّذجهٜء

ثإلّال١ِز ٚثٌضقٍّٟ دجٌم١ُ ثٌو١ٕ٠ز ٚثألمالل١ز ٚثٌّؼٌفز ثٌظق١قز دآعجً٘ج ثإل٠ؾجد١ز فٟ طالؿ ثألفٌثه 
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 ٚثٌّؾضّؼجس .

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

 . ثإلِضقجٔجس ثٌشف١ٙز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز -

ثٌشنظٟ ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ  -ه 

.) 

 .ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -1ه

ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دجألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج ٠نوَ ثٌّؼٌفز  -2ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ٟ ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط  ص١ّٕز ثٌموًثس ثٌنط١ز  ٚصم٠ٛز ثٌٕٛثف -3ه

 ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 

    -4ه
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 د١ٕز ثٌّمًٌ .57

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  الساعات ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صؼ٠ٌف ثٌفمٗ ،   3 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚد١جْ ِج ٠ضؼٍَّك 

 . ِٗ  د

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌطٙجًر ِٚج   3  3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٠ضؼٍَّك دٙج

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

أٔٛثع ثٌطٙجًر   3 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

ٚو١ف١ز ثٌضط١ٌٙ 

 ِٓ ثٌٕؾجّجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

صؼ٠ٌف ثٌٛػٛء   3 1شذجؽ 

 ٚفٌٚػٗ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ّٕٓ ثٌٛػٛء  3 2شذجؽ

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌظالر   3 3شذجؽ 

ِٚشٌػ١ضٙج 

ٚأفىجِٙج  

 ٚأٚلجصٙج 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

شٌٚؽ طقز   3 4شذجؽ 

 ثٌظالر 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

أًوجْ ثٌظالر   3 1آىثً  

 ّٕٕٚٙج 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ّٕٓ ثٌظالر   3 2آىثً 

ثٌّضؼٍِّمز 

دؤدؼجػٙج 

 ١٘ٚتجصٙج 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

طالر ثٌؾّؼز   3 3آىثً 

ٚثٌؾّجػز 

ٚثٌظٍٛثس 

 ثٌّْٕٛٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 
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ُفىُ ثٌَوجر   3 4آىثً 

 ٚشٌٚؽٙج

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 أِٛثي ثٌَوجر  3 ١ٔ1ْجْ 

 ٚأٔظذضٙج 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌّْضقمْٛ   3 ١ٔ2ْجْ 

، ِٚج  ٌٍَوجر

٠ضؼٍَّك دض٠ٍٛؼٙج 

 ػ١ٍُٙ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌظ١جَ صؼ٠ٌف   3 ١ٔ3ْجْ 

ُٚفىّٗ 

ِٚشٌٚػ١ضٗ 

 ٚعذٛصٗ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

شروط صحة الصوم   3 ١ٔ4ْجْ 

 ووجوبه وأعذاره
ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

أركان الصوم   3 1ِج٠ِ

  وما ٌتعلَّك بها

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

  

مفطرات الصوم   3 2ِج٠ِ 

 ولضاء رمضان  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

صؼ٠ٌف دجٌقؼ   3 3ِج٠ِ

ٚأفىجِٗ 

ٚشٌٚؽٗ 

ِٚٛثل١ضٗ 

 ثٌَِج١ٔز

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

أركان الحج   3 4ِج٠ِ  

وواجباته 

 ومبطالته 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثألهثء ثٌظفٟ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  مراجعة عامة   3  1ف٠ٌَثْ 

اإلمتحانات     2ف٠ٌَثْ 

 النهائٌة 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .58

 الفمه المنهجً غلى مذهب اإلمام الشافعً ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

الفمه اإلسالمً وأدلته / د . وهبه الزحٌلً ، الفمه على المذاهب  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 الخمسة ، دمحم جواد مغنٌة . 

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

مراتب اإلجماع ،  مسائل من الفمه الممارن  . أ. د هاشم جمٌل

واالعتمادات المؤلف : أبو دمحم علً بن فً العبادات والمعامالت 

 أحمد بن سعٌد بن حزم

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

 maktaba.org/category/138-https://al   

 المكتبة الشاملة الحدٌثة 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .59

 

 

 إؽٌثء ثٌضقو٠غجس ثٌّالةّز  ٌذؼغ ثٌؾَة١جس دّج ٠الةُ ػظٌٔج ثٌقجػٌ  . - -

د١جْ دؼغ ِمًٌثس ثٌّؾجِغ ثٌفم١ٙز ٚثٌٕوٚثس ثٌضٟ صظوًػٓ ػٍّجء ثٌفمٗ فٟ ثٌذاله ثإلّال١ِز فٟ  -2 -

 ثٌّْجةً ثٌّْضقوعز  ثٌّؼجطٌر ثٌّضؼٍمز دفمٗ ثٌؼذجهثس  . 

-  

 ثَ ّٚجةً ثإل٠ؼجؿ .ثإلّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز فٟ إّضنو-5 -

 ثإلؽالع ػٍٝ ثٌذقٛط ثٌٌط١ٕز ثٌضٟ صضؼٍك دجٌؼذجهثس.    -6 -

 ثٌقو٠غز .  ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ -

-  

 

 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

      

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

https://al-maktaba.org/category/138
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 ٌٍذٕجسؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .121

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز    / ثٌٌّوَ ؼٍّٟ ثٌمُْ ثٌ .122

 ِٕج٘ؼ ِف٠ٌْٓ / ٌِفٍز ًثدؼز  ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .123

 ِقجػٌثس طف١ز أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .124

 ِمًٌ ّٕٛٞ ثٌفظً / ثٌْٕز .125

 112 )ثٌىٍٟ(ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز  .126

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .127

 ثٌّمًٌأ٘وثف  .128

تعليم طالبات ادلرحلة االوىل يف مادة علوم القرآن نزول القرآن وامهيتو على تغري واقع االمة وتعديل سلوكها خالل فرة نزول القرآن 
 على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

الوحي وكذلك ادلكي و ادلدين ومراحل كتابة ادلصحف ومجع القرآن من قبل صحابة النيب صلى هللا عليو و  تعريف الطالبات أبمهيو
 الو وسلم 

 تعريف الطالبات بقراءة القرآن و انواع القراءات و امساء القراء ورواايهتم والرواايت اليت اعتمدوىا من شيوخهم 

 
 
 
 
 

 

 ؛البرنامج.

 ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚثٌضم١١ُ ّمًٌِنٌؽجس ثٌ .61
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  ٘وثف ثٌّؼٌف١ز ثأل -أ
ٌّجهر  ثٌوثمٍز ػّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌوًثّٟ ػٍَٛ ثٌمٌآْص٠َٚو ثٌطٍذز دجٌّؼٌفز ثٌظق١قز ػٓ ِٛػٛػجس   -1أ

 ػٍَٛ ثٌمٌآْ

ثٌٕجّل ٚ ثٌّْٕٛك ٚ ثٌّقىُ ٚ صظق١ـ ثٌّؼجًف ثٌنجؽتز ٌوٜ ثٌطٍذز ػٓ ِج ٠ضؼٍَّك دّٛثػ١غ   -2أ

 ٚثٌضٟ ٠ّجًّٛٔٙج فٟ ف١جصُٙ ثٌٛثلؼ١ز ثٌّضشجدٗ ٚ ثٌمٌثسءثس 

 ثطٛي ثٌمٌثءثس ثٌمٌث١ٔز ًدؾ ثٌطٍذز دجٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصو٠ًذُٙ ػٍٝ   -3أ

ِٗ  -4أ  د١جْ أعٌ إصذجع ثٌّٕج٘ؼ ثٌظق١قز فٟ مٍك ثإلْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌٕجفغ ٌٕفْٗ ِٚؾضّؼ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمًٌ.ثٌنجطز دجٌ ١زثٌّٙجًثص٘وثف ثأل  -ح 

 ص١ّٕز ثٌموًثس ػٍٝ صقف١ع ثٌطٍذز ٌٍٕظٛص ثٌمٌث١ٔز ثٌّضؼٍِّمز دجٌّٛػٛع  –- 1ح

 ص١ّٕز لوًثس ثٌطٍذز ػٍٝ إّضؼّجي دؼغ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚصٛظ١فٙج فٟ صو٠ًِ ثٌّجهر – 2ح 

      ثٌّمًٌ ٌٍّجهر ػ جص١ّٕز ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌم١جَ دذقٛط صضؼٍَّك دجٌّٕٙ  - 3ح 

  
 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 ؽ٠ٌمز ثٌؼٌع ٚإٌمجء ثٌّقجػٌثس  -1

 ؽ٠ٌمز ثٌقٛثً ٚثالّتٍز ٚثألؽٛدز  -2

 ؽ٠ٌمز فً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  -3

 

 

 
 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذجس فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز  ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ ( دجإلِضقجٔجس -

 ٚثٌقٍمجس ثٌوًث١ّز ٚثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج، ٚثإلٔضظجَ فٟ ثٌوٚثَ . 
أّتٍز ىثس إؽجدز لظ١ٌر ، ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ ػٓ ؽ٠ٌك ثإلِضقجٔجس ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز ثٌضٟ صضؼّٓ  - -

 جَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . إلطوثً أفى ٚأّتٍز صق١ٍ١ٍز ، ٚأّتٍز ٚطف١ز .

 

 
 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ًدؾ ِذجهٞء ثإلّالَ دجٌق١جر ثٌٛثلؼ١ز ٌقً ِشىالصٕج ثإلؽضّجػ١ز  -1ػ         

 ثطٛي ثٌو٠ٓ  ط١جغز ػمٛي ثٌطٍذز ط١جغز ػ١ٍّز فى٠ٌز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌفُٙ ثٌظق١ـ ٌٍمؼج٠ج ثٌّضؼٍمز -2ػ

 ثٌمٌثًثس ثٌظق١قز ثٌضٟ صنوَ ثٌفٌه ٚثٌّؾضّغ .  ألؽً إصنجى

 د١جْ أ١ّ٘ز هًثّز ػٍَٛ ثٌمٌآْ  ٚفك ثٌطٌق ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز فٟ ثٌقو ِٓ ثٌضطٌف ٚثٌؼٕف .   -3ػ

  
 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

ؽٌق ) ثٌقٛثً ِغ ثٌطٍذز ٚفً ثٌّشىالس ٚد١جْ ثٌّؼجٌؾجس  ( ٌٍضؼٌف ػٍٝ ِٛػٛػجس ػٍَٛ ثٌمٌآْ 

ٚد١جْ ثٌفٌق د١ٓ ثٌّىٟ ٚ ثٌّؤٟ ٚ ثٌّقىُ ٚ ثٌّضشجدٗ ٚ ثٌٕجّل ٚ ثٌّْٕٛك ٚؽٌق ؽّغ ثٌمٌآْ ٚو١ف١ز 

 ْٔنٗ ٚد١جْ ثّذجح ثٌَٕٚي ٚ ِؼٌفز فىّز ثٌضٕؾ١ُ فٟ َٔٚي ثٌمٌآْ 
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 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

 

 

 ثإلِضقجٔجس ثٌشف١ٙز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز 

 
 ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍمز دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (.ثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚ -ه 

 ص١ّٕز ثٌموًر ػٍٝ ففع  ٚػذؾ ثٌٕظٛص ثٌمٌآ١ٔز ٚثٌمٛثػو ثٌّّٙز ثٌّضؼٍمز دجٌّجهر  -1ه

ص١ّٕز ثٌّؼٌفز ثٌّضؼٍمز دجألٔظّز ٚثألؽَٙر ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌضٛثطً دّج ٠نوَ ثٌّؼٌفز  -2ه

 ثٌؼ١ٍّز ثٌظق١قز ٌّٛثه ثٌّٛػٛع .  

ص١ّٕز ثٌموًثس ثٌنط١ز  ٚصم٠ٛز ثٌٕٛثفٟ ثإلِالة١ز ٚثإلٔشجة١ز  ٌٍضّى١ٓ ِٓ وضجدز ثٌٕظٛص ٚثٌذقٛط   -3ه

 ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌّطٍٛح . 

    -4ه



الصفحخ  

122 
 

  

 د١ٕز ثٌّمًٌ .61

ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز
ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع
 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

صش٠ٌٓ 

 1ثألٚي  
ص١ّٙو ػٍَٛ ثٌمٌآْ   2

 ٚصج٠ًل صج١ٌفٗ
ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس 

صش٠ٌٓ 

 2ثألٚي 
ؽ٠ٌمز  َٔٚي ثٌمٌثْ    2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 3ثألٚي 
ؽ٠ٌمز  دوء ثٌَٕٚي ثٌمٌآْ  2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثألٚي 
ؽ٠ٌمز  فضًٛ ثٌٛفٟ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 1ثٌغجٟٔ 
ففع ثٌٕذٟ طٍٝ هللا   2

 ػ١ٍٗ ٚ ٍُّ ٌٍمٌآْ  
ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 2ثٌغجٟٔ 
صٕؾ١ُ ثٌمٌآْ ٚ ثٌقىّز   2

 ِٕٗ 
ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 3ثٌغجٟٔ 
ؽ٠ٌمز  ثِضقجْ ٚ ٌِثؽؼز   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

صش٠ٌٓ 

 4ثٌغجٟٔ 
ؽ٠ٌمز  صو٠ٚٓ ثٌمٌآْ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 1ثألٚي  
وضجدز ثٌمٌآْ فٟ ٍِٓ   2

ثٌٕذٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ 

  ٍُّ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 2 ثألٚي 

ؽّغ ثٌمٌآْ فٟ   2

 ثٌّظقف 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس
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 ثٌّقجػٌثس

 

 

 

 

 

 

وجْٔٛ    

 3ثألٚي 

صٛف١و ثٌّظجفف )   2

صؼوه ثٌّظجفف 

 ٚثمالف ثٌمٌثءثس ( 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 4ثألٚي 

ؽ٠ٌمز  ثِضقجْ ٌِٚثؽؼز  2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 1ثٌغجٟٔ  

ؽ٠ٌمز  لٌثءر ثٌمٌآْ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 2ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  ث٘وثف لٌثءر ثٌمٌآْ   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 3ثٌغجٟٔ 

ؽ٠ٌمز  فؼجةً ثٌضالٚر ٚ ثهثدٙج   2

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

وجْٔٛ 

 4ثٌغجٟٔ 

ثطً ثٌمٌثءثس   2

 ثٌمٌآ١ٔز 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٔشؤر ِوثًُ ثٌمٌآْ    2 1شذجؽ 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

لٌثءر ثٌمٌآْ فٟ   2  2شذجؽ

 ػظٌ ثٌٕذٛر 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌمٌثء ثٌْذؼز ٚثطٛي   2 1آىثً   

 ثٌمٌثءر  

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌمٌثءر ثٌظق١قز ٚ   2 2آىثً   

 ثٌمٌثءر ثٌشجىر  

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .62

 زلاظرات يف علوم القرآن للدكتور غاًل قدوري   ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثٌمٌثءثس ثٌمٌآ١ٔز فٟ   2 3آىثً 

ثٌؼظٌ ثٌقجػٌ 

 ٚثٔضشجً ثٌمٌثءر  

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ػٍُ ثٌضؾ٠ٛو     2 4آىثً 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  صف١ٌْ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ    2 ١ٔ1ْجْ 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

هًثّز ِٛؽَر الشٌٙ   2 2ٔذْجْ 

 ثٌضفج١ٌّ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثٌضطذ١مجس ػٍٝ   2 ١ٔ3ْجْ 

 ثٌضٌل١ك ٚ ثٌضفن١ُ 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ثؽٌثء ثِضقجْ    2 ١ٔ4ْجْ 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ثمضذجً ثهثء ثٌطجٌذجس   2 1ِج٠ِ 

 فٟ ثٌمٌثءر 

ؽ٠ٌمز 

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٌِثؽؼز ػجِز    2 2ِج٠ِ

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثإلِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز  ٌِثؽؼز ػجِز  2  3ِج٠ِ

ثٌؼٌع 

ٚإٌمجء 

 ثٌّقجػٌثس

 ــــــــ

 ــــــــ  ثإلِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز   4ِج٠ِ
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 مباحث يف علوم القران ، للدكتور مناع القطان  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

 ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                

 ( ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،.... ) 
 علوم القرآن الكرمي قحطان الدوري 

  

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 
 كتب علوم القرآن 

 علوم القرآن الكرمي السيد دمحم ابقر احلكيم كتاب: ابرانمج ادلكتبة الشاملة /  

 

كتب علوم القرآن ادلكتبة الشاملة / التفسري و ادلفسرين الدكتور دمحم حسني  ِظوً ثٌضف١ٌْ ٚ ثٌّف٠ٌْٓ ٌٍي٘ذٟ  -ػ
 الذىيب 

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .63

   

 ثٌقجػٌ  .إؽٌثء ثٌضقو٠غجس ثٌّالةّز  ٌذؼغ ثٌؾَة١جس دّج ٠الةُ ػظٌٔج  -1

د١جْ دؼغ ِمًٌثس ثٌّؾجِغ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌٕوٚثس ثٌضٟ صظوًػٓ ػٍّجء ثٌش٠ٌؼز فٟ ثٌذاله ثإلّال١ِز فٟ  -2

 ثٌّْجةً ثٌّْضقوعز  ثٌّؼجطٌر ثٌّضؼٍمز دجٌّٕج٘ؼ ثٌو١ٕ٠ز .  

 د١جْ أ١ّ٘زثإلّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّطذٛػجس ٚ ثٌّؤٌفجس ثٌو١ٕ٠ز  -3

 ّضفجهر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز فٟ إّضنوثَ ّٚجةً ثإل٠ؼجؿ .ثإل-5

 ثإلؽالع ػٍٝ ثٌذقٛط ثٌٌط١ٕز ثٌضٟ ص١ذٓ ثٌوًثّجس ثٌقجطٍز فٟ ِجهر ػٍَٛ ثٌمٌآْ .     -6

 

 

 
ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش  ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز،

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .64

 

 

 ًوىرج وصف الومرر
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 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .129

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .131

 ٌٌٍّفٍز ثٌغجٌغز  /صالٚر ٚففع    ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .131

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .132

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .133

 ّجػز 61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .134

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .135

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .136

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية وفهم للنص القرآين .ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي  -48

 التعرف على احكام التالوة  -49

اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنو من تالوة آلايت القرآن  وما يشملو ىذا الكتاب العظيم من احكام تعليم الطالبات كيف خيدمن  -52
 .تنظم حياة الفرد واجملتمع

 تدرٌب الطالبات على حفظ آٌات المران الكرٌم وفهم معانٌه   -4     

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 ؛البرنامج.

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11
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 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 آ٠جس ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ     فُٙٚ ففع  ِٓثٌطجٌذجس صّى١ٓ -1أ

 ِٓ ِؼٌفز ث١ّ٘ز صطذ١ك ثفىجَ ثٌضالٚر  صّى١ٓ ثٌطجٌذجس  -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً  ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً ٚثٌضٟ صنض  ثفىجَ ثٌضالٚر  .   -3أ

ثٌضؼٌف ػٍٝ ِؼجٟٔ ِج هًّضٗ ثٌطجٌذجس ِٓ والَ هللا صؼجٌٝ  ِٚج فٛثٖ ِٓ ثفىجَ ٚأهثح ٍّٚٛن ٚثٌّضّغٍز  -4أ

  دضف١ٌْ ًّٛ ؽَء لو ّّغ . 

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 صى٠ٛٓ ثٌموًر ٌوٜ ثٌطجٌذجس ٌٍوفجع  ػٓ ه٠ُٕٙ ِٚج ٠قًّ ٘يث ثٌو٠ٓ ِٓ ثفىجَ .  – 1ح

 ٌذجس ِٓ فُٙ ثفىجَ ثٌضالٚر ٚصطذ١مٙج .    صّى١ٓ ثٌطج 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصؼٍُ ثفىجِٗ .  -1ػ

دجْ آ٠جس ثٌمٌآْ صقضٛٞ ػٍٝ ثالفىجَ  ٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْ  -2ػ  

 .      ثٌشٌػ١ز ثٌضٟ صٕظُ ف١جصُٙ .
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 ص١ّٕز ثٌٌغذز ٌوٜ ثٌطجٌذجس دضؼٍُ آ٠جس ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصؼ١ٍّٙج .  -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ ال صْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز صطذ١ك ثفىجَ ثٌضالٚر   -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز ففع ثال٠جس .   .-2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز ِٓ هًثّز ًّٛر لو ّّغ  -3ه
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ِٛػو دوث ثٌؼطٍز 1/7/2122ٚصٕضٟٙ 1/11/2121دوأس ثٌوًثّز دضج٠ًل  د١ٕز ثٌّمًٌ د١ٕز ثٌّمًٌ .65

 ثٌظ١ف١ز
ثٌضؼٍُ ِنٌؽجس  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ،  لٛثػو ثٌضالٚر   3 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚ ثالِضقجٔجس

ِنجًػ   3 2وجْٔٛ ثألٚي 

 ثٌقٌٚف

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ففع ًّٛر   3 3 وجْٔٛ ثالٚي

 ثٌقشٌ  

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ، 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثٌضطذ١ك   3 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ،  ثٌمجح ثٌقٌٚف  3 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌقفع   3 2ثٌغجٟٔ  وجْٔٛ

 ٚثٌٌّثؽؼز  

ثألهثء ثٌظفٟ   ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ففع ًّٛر   3 3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌظف 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  طفجس ثٌقٌٚف   3 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صطذ١ك ثالفىجَ   3 1شذجؽ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌقفع   3 2شذجؽ  

 ٚثٌٌّثؽؼز  

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

العطلة   3شذجؽ 

/13الربٌعٌة

2/2222 

ثٌٝ  

26/2/2122 

  

      4شذجؽ 

ثٌظفجس ثٌضٟ   3  1ثىثً 

 الػو ٌٙج  

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌضطذ١ك   3 2ثىثً 
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 ٚثالِضقجٔجس ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثٌظفجس ثٌضٟ   3  3ثىثً 

 ٌٙج ػو

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌضفن١ُ ٚثٌضٌل١ك    3 4ثىثً 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌقٌٚف   3 ١ٔ1ْجْ 

ثٌٌّلمز 

 ٚثٌّفنّز هثةّج 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز  ٔطذ١ك   3  ١ٔ2ْجْ   

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز  ثالهغجَ   3 ١ٔ3ْجْ   

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثهغجَ ثٌّضّجع١ٍٓ   3 ١ٔ4ْجْ  

 ٚثٌّضؾج١ْٔٓ 

 ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

صطذ١ك ثالهغجَ   3 1ِج٠ِ  

 ثٌؼٍّٟ   

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ثٌقفع   3  2ِج٠ِ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

جَ غثه  3 3ِج٠ِ 

ثٌّضمجًد١ٓ 

 ٚثٌّضؾج١ْٔٓ

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صطذ١ك  3 4ِج٠ِ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  صطذ١ك   3 1ف٠ٌَثْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌٛلف   3  2ف٠ٌَثْ 

 ثالٔضظجًٞ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ففع ًّٛر   3    3ف٠ٌَثْ 

 ثٌضق٠ٌُ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .66

علم التجوٌد احكام نظرٌة ومالحظات تطبٌمٌة المستوى  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

 الثانً د.ٌحٌى عبد الرزاق  الغوثانً  

 مؤلفات وكتب احكام التالوة والتجوٌد  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج                 

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .67

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج  ثٌضالٚر ٚثٌقفع صضطٍخ ِجهر  -

 ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 

 

 

 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼٗ ػجِز   3 4ف٠ٌَثْ 

 ثٌّشىالس  

   _____ 

 ____     ______  ثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز ___ 3ٚ 2ٚ 1صٍّٛ 

وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .137

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .138

 ٌٌٍّفٍز ثٌٌثدؼز  /صالٚر ٚففع    ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .139

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .141

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .141

 ّجػز 61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .142

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .143

 ثٌّمًٌأ٘وثف  .144

 عند تعلمها ليعملوا مبا فيها من احكام شرعية وفهم للنص القرآين .ان يتأمل الطالبات آايت القرآن الكرمي  -51

 التعرف على احكام التالوة  -52

تعليم الطالبات كيف خيدمن اجملتمع وذلك بنقل ما تعلمنو من تالوة آلايت القرآن  وما يشملو ىذا الكتاب العظيم من احكام  -53
 .حياة الفرد واجملتمعتنظم 

 تدرٌب الطالبات على حفظ آٌات المران الكرٌم وفهم معانٌه   -4     

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 آ٠جس ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ     فُٙٚ ففع  ِٓثٌطجٌذجس صّى١ٓ -1أ

 ِٓ ِؼٌفز ث١ّ٘ز صطذ١ك ثفىجَ ثٌضالٚر  صّى١ٓ ثٌطجٌذجس  -2أ

 صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً  ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً ٚثٌضٟ صنض  ثفىجَ ثٌضالٚر  .   -3أ

ثٌضؼٌف ػٍٝ ِؼجٟٔ ِج هًّضٗ ثٌطجٌذجس ِٓ والَ هللا صؼجٌٝ  ِٚج فٛثٖ ِٓ ثفىجَ ٚأهثح ٍّٚٛن ٚثٌّضّغٍز  -4أ

  دضف١ٌْ ًّٛ ؽَء لو ّّغ . 
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 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

 صى٠ٛٓ ثٌموًر ٌوٜ ثٌطجٌذجس ٌٍوفجع  ػٓ ه٠ُٕٙ ِٚج ٠قًّ ٘يث ثٌو٠ٓ ِٓ ثفىجَ .  – 1ح

 صّى١ٓ ثٌطجٌذجس ِٓ فُٙ ثفىجَ ثٌضالٚر ٚصطذ١مٙج .     2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء ثٌّقجػٌثس ( .

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصؼٍُ ثفىجِٗ .  -1ػ

دجْ آ٠جس ثٌمٌآْ صقضٛٞ ػٍٝ ثالفىجَ  ٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْ  -2ػ  

 .      ثٌشٌػ١ز ثٌضٟ صٕظُ ف١جصُٙ .

 ص١ّٕز ثٌٌغذز ٌوٜ ثٌطجٌذجس دضؼٍُ آ٠جس ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚصؼ١ٍّٙج .  -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -
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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

 

 

 ؽجِؼز صى٠ٌش / و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس  ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز .145

 لُْ ػٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز  ثٌمُْ ثٌؼٍّٟ  / ثٌٌّوَ .146

 ٌٌٍّفٍز ثٌغج١ٔز /ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز     ثُّ / ًَِ ثٌّمًٌ .147

 ِقجػٌثس طف١ّز  أشىجي ثٌقؼًٛ ثٌّضجفز .148

 ِمًٌ ّٕٛٞ  ثٌفظً / ثٌْٕز .149

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ ال صْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثٌطجٌذز فٛي ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز صطذ١ك ثفىجَ ثٌضالٚر   -1ه

 ثوضْجح ثٌّٙجًر فٟ و١ف١ز ففع ثال٠جس .   .-2ه

 ثوضْجح ثٌّؼٌفز ِٓ هًثّز ًّٛر لو ّّغ  -3ه

 

تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 ّجػز 61 ػوه ثٌْجػجس ثٌوًث١ّز )ثٌىٍٟ( .151

 19/11/2121 صج٠ًل إػوثه ٘يث ثٌٛطف  .151

 أ٘وثف ثٌّمًٌ .152

 .بعد البعثة ذلا وحاملسو هيلع هللا ىلص يبالسابقة قبل بعثة الن االممالتعرف على حال -1

 ملسو هيلع هللا ىلص بًحٌاة الن فًابراز الدعوة السرٌة والعلنٌة  خاللتداء به وذلن من االل وملسو هيلع هللا ىلص بًمعرفة هدي الن2 

 .وسطً معتدل سالمًفكر ا ٌحملبناء جٌل  -3

 الشرٌفة ٌرتهمعرفة س خاللمن  لمعلموالسلم وهو المائد وا الحربا فً ملسو هيلع هللا ىلصبً حة النسماإبراز      

 ٚثٌضم١١ُ ِنٌؽجس ثٌّمًٌ ٚؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ  11

 ثأل٘وثف ثٌّؼٌف١ز   -أ

 معرفة سٌرة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   ِٓثٌطجٌذجس صّى١ٓ -1أ

 ثٌٕذ٠ٛز ١ٌرْٕز ِٓ ِٛثلف ثٌْثٌقمجطو ٌّثمي ث ِٓ صّى١ٓ ثٌطجٌذجس  -2أ

 ِٓ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز ثٌّّٙز لو٠ّجً ٚفو٠غجً  ثٌظق١قز ٚ صؼ٠ٌف ثٌطجٌذجس دجٌّظجهً  -3أ

 صؼ١ٍُ ثٌطجٌذجس ثٌٛثؽخ ٚثٌؾجةَٚثٌّْضق١ً فٟ ثٌّٛثلف ثٌضٟ ٌِس فٟ ف١جر ثٌٕذٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -4أ

 ثأل٘وثف ثٌّٙجًثص١ز ثٌنجطز دجٌّمًٌ.   -ح 

مالي ثلجِز ثٌقؾز ١ٌّر ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚىٌه ِٓ صى٠ٛٓ ثٌموًر ٌوٜ ثٌطجٌذجس ٌٍوفجع  ػٓ   – 1ح

 ثٌوثِغز ٚثٌذٌ٘جْ ثٌمٛٞ 

 .     ٌّٙٛز فظٛي ثٌو١ًٌ ِٓ مالي ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز ثٌضٟ صم١ُ ػ١ٍٙج وً شؤْٚ ثٌق١جر 2ح

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ      

 

 

 ثٌّقجػٌثس ( . _ ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ) ثٌمجء

 _ ؽ٠ٌمز ثٌٕض 
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 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ      

_ ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٟ ) ثٌضى٠ٕٟٛ( دجالِضقجٔجس ث١ِٛ١ٌز ، ِٚالفظز أهثء ثٌطجٌذز فٟ ثٌّٕجلشجس ثٌظف١ز ٚثٌٛثؽذجس 

 ثٌذ١ض١ز ِٚضجدؼضٙج ، ٚثٌضم٠ُٛ ثٌظفٟ .

 

 _ ثٌضم٠ُٛ ثٌضشن١ظٟ دجالِضقجٔجس  ثٌفظ١ٍز ٚثٌٕٙجة١ز إلطوثً أفىجَ ثٌٕؾجؿ ٚثٌٌّٛح . 

 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز  -ػ

 ١ٌّر ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص صٕشؤر ثٌطجٌذجس ػٍٝ فخ  -1ػ

 ثس ثٌظق١قز ػٍٝ ثٌضظًٛثس ٚثٌّؼضمو ٟ ٌوٜ ثٌٕشء ِٓ مالي صؼ٠ٌفُٙ إ٠ؾجه ثالؽّتٕجْ ٚثٌْىٓ ثٌٕفْ  -2ػ  

 .  ثٌشؼًٛ دؼظُ ٘يث ثٌو٠ٓ ّّٚجفضٗ ِٓ مالي ِؼٌفز ١ٌّصٗ ثٌؼطٌرص١ّٕز  -3ػ

 

 ؽٌثةك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ     

 

 صٛف١ٌ ثٌوثفغ ثٌٕفْٟ ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز .  -

 

صمو٠ُ ثٌّٕجىػ ثٌٍغ٠ٛز ثٌذ١ٍغز ثٌّؤعٌر  فٟ ثٌٕفُٛ ِّج ٠ذؼظ ثٌطجٌذجس ػٍٝ ثإل٠ّجْ دوًٚ ثٌٍغز ثالْٔجٟٔ فٟ  -

 ثٌضٛثطً ٚدظ ثألفىجً . 

 ؽٌثةك ثٌضم١١ُ    

_ ال صْضنوَ ٕ٘ج ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ ثٌضم١ٍو٠ز دً ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز ِٚقجٌٚز فُٙ أفىجً 

 ثأل٘وثف ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌم١ّ١ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . ثٌطجٌذز فٛي 

 

 دمجد١ٍز ثٌضٛظ١ف ٚثٌضطًٛ ثٌشنظٟ (. .ثٌّٙجًثس ثٌؼجِز ٚثٌضؤ١ٍ١٘ز ثٌّٕمٌٛز ) ثٌّٙجًثس ثألمٌٜ ثٌّضؼٍك -ه 

   ػٍٝ ثٌّٕجظٌر ثٌؼٍم١ز ٚثٌفى٠ٌز.ثوضْجح ثٌّٙجًر  -1ه

 .   . ثٌىالَػٍٝ فه ثٌؼذجًثس ثٌول١مز فٟ ط١جٔٗ ثً٘ ثوضْجح ثٌّٙجًر -2ه

دنظجةض ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ مالي ِؼٌفز ّٕضٗ ثٌفؼ١ٍز ٚثٌم١ٌٛز ٚثعٌ٘ج ػٍٝ ثٌفٌه ثوضْجح ثٌّؼٌفز  -3ه

 ٚثٌّؾضّغ . 



الصفحخ  

137 
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ِٛػو دوث ثٌؼطٍز 1/7/2122ٚصٕضٟٙ 1/11/2121دوأس ثٌوًثّز دضج٠ًل  د١ٕز ثٌّمًٌ د١ٕز ثٌّمًٌ .68

 ثٌظ١ف١ز
ِنٌؽجس ثٌضؼٍُ  ثٌْجػجس ثألّذٛع

 ثٌّطٍٛدز

ثُّ ثٌٛفور / أٚ 

 ثٌّٛػٛع

 ؽ٠ٌمز ثٌضم١١ُ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ١ٍُ

ثٌط٠ٌمزثٌم١ج١ّز ،  تعرٌف بالسٌرة  3 1وجْٔٛ ثألٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚ ثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،  اهمٌة السٌرة   3 2وجْٔٛ ثألٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز ،   ثٌؼٌح لذً ثٌذؼغز   3 3وجْٔٛ ثالٚي 

 ؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

١ٌّر ثٌٕذٟ لذً   3 4وجْٔٛ ثألٚي 

 ثٌذؼغز ثٌْٕخ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

١ٌّر ثٌٕذٟ لذً   3 1وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌذؼغزٌِٛوٖ

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ، 

 ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس

١ٌّر ثٌٕذٟ لذً   3 2وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ثٌذؼغز ثٌٕشؤر 

ثألهثء ثٌظفٟ   ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ٌِثفً ثٌوػٛر    3 3وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز   ثٌوػٛر ث٠ٌٌْز   3 4وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز   ثٌوػٛر ثٌؼ١ٍٕز   3 1شذجؽ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ  

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌٙؾٌر ثٌٝ   3 2شذجؽ  

   ثٌّو٠ٕز 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

العطلة   3شذجؽ 

/13الربٌعٌة

2/2222 

ثٌٝ  

26/2/2122 

  

صؤ١ِّ ثٌّؾضّغ    4شذجؽ 

  ثالّالِٟ 

  

دٕجء ثٌّْؾو   3  1ثىثً 

   ثٌٕذٛٞ 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض ٚ 

 ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس
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ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ثٌّؤثمجر   3 2ثىثً 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

ثألهثء ثٌظفٟ  

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ٚع١مز ثٌّو٠ٕز   3  3ثىثً 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌغَٚثس   3 4ثىثً 

   ٚثٌٌْث٠ج

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز   دوً ثٌىذٌٜ   3 ١ٔ1ْجْ 

 ٚثالِضقجٔجس

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز   ثفو  3  ١ٔ2ْجْ   

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثالّضٕذجؽ١ز  فَثحثال  3 ١ٔ3ْجْ   

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ  

 ٚثالِضقجٔجس 

 ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز   طٍـ ثٌقو٠ذ١ز   3 ١ٔ4ْجْ  

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  فضـ م١ذٌ   3 1ِج٠ِ  

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز   فضـ ِىز   3  2ِج٠ِ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  غَٚر ف١ٕٓ   3 3ِج٠ِ 

 ٚؽ٠ٌمز ثٌٕض 

ثألهثء ثٌظفٟ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  فؾز ثٌٛهثع   3 4ِج٠ِ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ٚفجر ثٌٕذٟ طٍٝ   3 1ف٠ٌَثْ 

 هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز 

 ٚثالِضقجٔجس 

ثألهثء ثٌظفٟ  ثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز  ٌِثؽؼٗ ػجِز  3  2ف٠ٌَثْ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز ثٌٕض  ٌِثؽؼٗ ػجِز  3    3ف٠ٌَثْ 

 ٚثٌط٠ٌمز ثٌم١ج١ّز

ثألهثء ثٌظفٟ 

ثالٌىضٌٟٚٔ 

 ٚثالِضقجٔجس 

ؽ٠ٌمز فً  ٌِثؽؼٗ ػجِز   3 4ف٠ٌَثْ 

 ثٌّشىالس  

   _____ 
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 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  .69

   فمه السٌرة النٌوٌة دمحم سعٌد  رمضان البوطً  ـ ثٌىضخ ثٌّمًٌر ثٌّطٍٛدز 1

  السٌرة النبوٌة مؤلفات وكتب  ـ ثٌٌّثؽغ ثٌٌة١ْ١ز )ثٌّظجهً(  2

           ثـ ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌضٟ ٠ٛطٝ دٙج      

 ) ثٌّؾالس ثٌؼ١ٍّز ، ثٌضمج٠ًٌ ،....  (

 

ح ـ ثٌٌّثؽغ ثالٌىض١ٌٔٚز، ِٛثلغ ثالٔض١ٌٔش 

.... 

  

 

 مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ثٌوًثّٟ  .71

 

صٛف١ٌ ّجػجس إػجف١ز ػّج ٟ٘ ػ١ٍٗ فج١ٌجً ، وٛٔٙج ِجهر أّج١ّز ، ٚػ١ٍٙج  ثٌضالٚر ٚثٌقفع صضطٍخ ِجهر  -

 ٠مغ ثٌوًٚ ثألوذٌ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذٌٔجِؼ ثألوجه٠ّٟ . 

ٚصضطٍخ مطز صط٠ٌٛ ثٌّمًٌ ويٌه ثٌٕظٌ فٟ ِج ٠الةُ وً ِٛػٛع هًثّٟ ِٓ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ  -

 ّٚٚجةً ثإل٠ؼجؿ . 
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