ا٭ٖداف ايعاَ: ١
 - 1متهني ايطايب ملعسؾ ١أضظ اٱضٚ ّ٬قٛاعددَٚ ٙعسؾد١
ايعكٝدددد ٠ايحدددوٝو ١اَٚدددا ؽبايؿٗدددا ا ٚاٱملددداّ

دددٍٛ

اٱحهاّ ايػسع. ١ٝ
 - 2إٔ ٜه ٕٛايطايدب ضبٝطداب عًد ّٛايكدس ٕ ا ٚقداعزاب عًد٢
َعسؾددددَ ١عدددداْ ٞايكددددس ٕ ا َٓٚدددداٖ ؿطددددرل ٙاٚعًَٛدددد٘
املتٓٛع٘ ٚايع٬قٗٓٝ ١ا .
 - 3إٔ ًٜددِ ايطايددب اٗددازاط اشبطا ددٚ ١اٱيكددا ٤ا  ٚدددزٜظ
ايكس ٕ يف اسبًكاط ايتعً. ١ُٝٝ
 - 4جعددٌ ايطايددب َدد ٪ساب يف صبتُعدد٘ – عاعٝد١ب أ ٚيطًٝداب أٚ
َعًُ ب – ًَُاب اعاْ ٞايكدس ٕ ا ٚردسم ؿطدرل ٙا ٚداعاب
ايػًٗاط عٔ ايكس ٕ.

- 5

إٔ  ًِٜايطايب اٗازاط ايًوث يف

ايهتب ايػسع ١ٝا َٗٚازاط اٱيكاٚ ٤اشبطا ١

أوال :املشتوى األول (املشتوى العام)
املطت ٣ٛا٭( ٍٚعاّ )
اضِ املكسز

سَٝص املكسز

املطت٣ٛ

عدع

ٚايكطِ

ايٛحداط

ايسَص

ايسقِ املسجعٞ

املتطًب ايطا ل
ايسَص

ايسقِ املسجعٞ

عًِ ايتجٜٛد1

عاّ1

2

عزع101

01020101

ٜٛ٫جد

____

املديٌ إىل عً ّٛايكس ٕ

عاّ1

2

عزع102

01020102

ٜٛ٫جد

____

املدددددددديٌ إىل عًددددددد ّٛاسبددددددددٜث

عاّ1

2

ضٓد201

10000201

ٜٛ٫جد

____

ايػسٜـ
َكددددَاط يف ايعكٝددددٚ ٠املدددراٖب

عاّ1

2

ضٓد101

10000101

ٜٛ٫جد

____

املعا س٠
املديٌ إىل عًِ ايؿك٘

عاّ1

2

أ  ٍٛايؿك٘

عاّ1

2

غسع101

01010101

ٜٛ٫جد

____

ايٓو)1(ٛ

عاّ1

3

ضٓد501

10000501

ٜٛ٫جد

____

َٗازاط إ حاٍ

عاّ1

2

ضٓد801

10000801

ٜٛ٫جد

____

صبُٛع ايٛحداط

ٚ11حد٠

اسم املقرر

عًِ ايتجٜٛد2

املشتوى

عدد

والقشم

الوحدات

عاّ

2

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع101

01020101

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتكٔ ايطايب نٝؿ ٠ٚ٬ ١ٝن ّ٬اهلل عص ٚجٌ.
 ١ُٝٓ قدزاط ايط٬ب َٗٚاز ِٗ ؾد ٞطبداز اسبدسٚف  ٚدؿا ٗا َٚدا ٜذل دب عًٗٝدا
َٔ أحهاّ.
 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢حطٔ ا٭عا.٤
املؿسعاط:
َ كدَدد ١ؾددد ٞعًددِ ايتجٜٛددد  ٚػددتٌُ عًدد :٢عسٜؿدد٘ا ْػ د ٘ا َحدداعزٙا ٚأُٖٝتدد٘
ٚؾا٥د ٘.
 اٯ از ايٛازع ٠يف اسبث عً ٢ذبكٝل اسبسٚف  ٚس ًٗٝا.
 ايتعسٜـ غٗس نتب ايتجٜٛد قدميا ٚحدٜثا.
ٝ إ ايًؤ ازبًٚ ٞاشبؿٚ ٞحهُُٗا.
 أحهاّ ا٫ضتعاذٚ ٠ايًطًُ.١
َ سا ب ايكسا( ٠٤ايذل ٚ ٌٝايتدٜٚس ٚاسبدز ٚايتوكٝل).
 أحهاّ ايٓ ٕٛايطانٓٚ ١ايتٓ.ٜٔٛ
 أحهاّ ايٓٚ ٕٛامل ِٝاملػدع ني.
 أحهاّ امل ِٝايطانٓ.١

 أحهاّ  ّ٫أٍ  ّ٫ٚايؿعٌ


ؿاط اسبسٚف.

 طباز اسبسٚف.
 ايتؿخٚ ِٝايذلقٝل
 ايسا٤اط ٚأحهاَٗا
 ايَ٬اط ٚأحهاَٗا.
 اب املثًني ٚاملتكاز ني ٚاملتًاعدٜٔ
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ضٛز ٠ايؿاذب١ا ٚجص ٤عِ سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ.
أِٖ املساجع:
أِٖ املساجع:
املسجددع ايسٝ٥طدد ٞايدلٖددإ يف دبٜٛددد ايكددس ٕ د يٝـ ضبُددد

دداعم قُودداَ ٟٚددع حؿ د

املكدَ ١ازبصز.١ٜ
املساجع املطاْد:٠
 ايتودٜد يف اٱ كإ ٚايتجٜٛد ٭  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
ٖ دا ١ٜايكاز ٟإىل دبٜٛد ن ّ٬ايًاز ٟيعًد ايؿتاح املس ؿٞ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

املديٌ إىل عً ّٛايكس ٕ

عاّ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع102

01020102

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتعسف ايطايب عًد ٢ايعًد ّٛا٭ضاضد ١ٝاملتعًكد ١دايكس ٕ ايهدس ِٜايد
عً ٢ؾُٗ٘ ٚايرٚع عٓ٘.
 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عض رسم ايتؿطرل يًكس ٕ ايهس.ِٜ
 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢رسٜك ١ايتعاٌَ َع َحاعز ايتؿطرل ٚعً ّٛايكس ٕ.
املؿسعاط:
 ايتعسٜـ عً ّٛايكس ٕا ٝ ٚإ ْػ ٗاا ٚأغٗس امل٪يؿاط اي ؾٗٝا.
 ؾضٌ عً ّٛايكس ٕ ٚايطع ٞيف رًًٗا.

طداعد

 ايكس ٕ عسٜؿ٘ ا ذنس عض ؿا ٘ا اسبهُْ َٔ ١ص ٍٚايكس ٕ.
 ايٛح :ٞعسٜؿ٘ا أقطاَ٘ا نٝؿٝا ٘ا أعيت٘ا زع ايػً٘ اي أ رلط حٛي٘.
ْ ددص ٍٚايكددس ٕ ايهددسَ :ِٜدددٖ ٠ددرا ايٓددصٍٚا ٓجُٝدد٘ حطددب ايٛقددا٥ع ٚا٭حددٛاٍا
حهُٖ ١را ايتٓج.ِٝ
ٓ ددص٫ط ايكددس ٕ ايهددس (:ِٜإىل ايًددٛح ا ؿددٛاا إىل ٝد ايعددص٠ا عًدد ٢ايددٓ  ا
مجًَٚ ١ؿسقا).
 أَ ٍٚا أْصٍ  ٚيس َا ْصٍ َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
َ دْ ٠ص ٍٚايكس ٕ ايهس.ِٜ
ْ دص ٍٚايكدس ٕ ايهدس ِٜعًد ٢ضدًع ١أحدسف :أعيتد٘ا املدساع د٘ا حهُتد٘ا ٚع٬قد١
ايكسا٤اط ايطًع ٘.
 املهٚ ٞاملدْٞا ٚممٝصاط نٌ َُٓٗا.
 س ٝب ٜاط ايكس ٕ ايهسٚ ِٜضٛزٙا ٚأقٛاٍ ايعًُا ٤ؾد ٞذيو .
 مجع ايكس ٕ ايهسٚ ِٜنتا ت٘.

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايدلٖإ ؾد ٞعً ّٛايكس ٕ يًدز ايد ٜٔايصزنػ.ٞ
ًَ احث ؾد ٞعً ّٛايكس ٕ يًػٝخ َٓاع ايكطإ.

املسجع املطاْد:
 اٱ كإ يف عً ّٛايكس ٕ يًطٛٝر.ٞ

اسم املقرر

املديٌ يعً ّٛاسبدٜث ايػسٜـ

املشتوى

عدد

والقشم

الوحدات

عاّ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد201

10000201

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 - 1إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢أ سش املحطًواط اي ٜطتعًُٗا ا د .ٕٛ
 - 2إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢جٗٛع ايعًُا ٤يف يدَ ١ايطٓ ١ايًٓ.١ٜٛ
 - 3إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢رسٜك ١ايتعاٌَ َع َحاعز ايطٓ ١ايًٓ.١ٜٛ
 - 4إٔ ؼبحٌ ايطايب ا٭عٚاط اي ميٝص ٗا ني املكً َٔ ٍٛا٭حاعٜث َٔ غرل.ٙ
املؿسعاط:
 ايتعسٜـ عً ّٛاسبدٜثا ٝ ٚإ َهاْتٗا ْٚػ ٗا.
 د ٜٔٚايطٓ ١يف عحس ايًٓٚ ٠ٛيف عحس ايحوا ٚ ١يف عحس ايتا عني  َٔٚعدِٖ.
 ايتعسٜـ ًعض نتب ايطٓ ١ايًٓ] ١ٜٛايحواح ٚايطٓٔ ٚاملطاْد ٚغرلٖا[.
 كط ِٝاشبدل إىل َتٛا س  ٚحاع  ٚعسٜـ نٌ
 اْكطاّ اٯحاع إىل َػٗٛز َطتؿٝض عصٜص غسٜب
 حهِ ايعٌُ اٯحاع يف ايعكٝدٚ ٠ايعًاع٠
 أ ٚددداف اسبددددٜث اعتًددداز َحددددز ٙاملسؾدددٛعا املٛقدددٛفا املكطدددٛع ا املطدددٓدا
امل.ٍٛ ٛ

ٝ ددإ  ٚعسٜدددـ أ ٚددداف اسبددددٜث املكًددد :ٍٛايحدددوٝح يرا ددد٘ ا ايحدددوٝح يػدددرلٙا
اسبطٔ يرا ٘ اسبطٔ يػرلٙا
 أضًاب زع اسبدٜث ايطكط يف اٱضٓاع :املسضٌ ٚاملعضٌ ٚاملٓكطع ٚاملعًل
 ايطعٔ يف ايسا : ٟٚازبٗاي ١ض ٤ٛايػؿً ١نثس ٠ايػًط ايد ِٖٛاملخايؿد ١ايهدرب يف
اسبدٜث ايهرب يف غرل ٙايؿطل ايًدع.١
 ذبٌُ اسبدٜث ٚأعاَ :ٙ٩عٓاُٖا ٚغدسٚرُٗا ٝ ٚدإ أْٛاعُٗداا ٚايحدٝؼ املطدتعًُ١
يف أعا ٤اسبدٜث.


ؿ َٔ ١كًٌ أ ٚسع زٚاٜت٘.

 ازبسح ٚايتعدَ :ٌٜعٓاُٖا ٚأقطاَُٗا َٚسا ًُٗا ٚضٛا طُٗا.
 ذنس ًْرَٛ ٠جص ٠عٔ ربس ٜا٭حاعٜث ٚأغٗس ايطسم يف ذيو
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢عض ا٭حاعٜث ايًٓ.١ٜٛ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:


دزٜب ايسا ٟٚيف غسح كسٜب ايٓٛا ٟٚيًواؾ ايطٛٝر.ٞ

ْ صٖ ١ايٓظس غسح غبً ١ايؿهس.
املسجعإ املطاْدإ:
 ايًاعث اسبثٝث  ٔ ٫نثرل.
 ذبسٜس عً ّٛاسبدٜث يًػٝخ عًداهلل ٔ ٜٛضـ ازبدٜع.

اسم املقرر

َكدددددددددَاط يف ايعكٝددددددددد٠

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عاّ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد101

10000101

ٜٛ٫جد

____

ٚاملراٖب املعا س٠

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜطًدددع ايطايدددب عًددد ٢أيطدددس املدددراٖب ٚايتٝدددازاط ٚايؿ٦ددداط ايضددداي ١يف ايعحدددس
اسباضس.
َ عسؾ ١ايطايب خبطس املٓاٖ ايؿهس ١ٜاملٓوسؾ ١غًٛاب ٚجؿا ً٤عًد ٢ايددٚ ٜٔايدٚيد١
ٚاجملتُع.
 إٔ ٜتصٚع ايطايب ا٭عٚاط اي ذبُٝد٘ َدٔ ايتد س املدراٖب املٓوسؾد١ا ٚايٛضداٌ٥
اي ٜرٚع ٗا عٔ ايعكٝد ٠ايحوٝو.١
املؿسعاط:
 عسٜـ ايعكٝد ٠يػٚ ١ا ط٬حابا عسٜـ املرٖب يػٚ ١ا ط٬حاب
ٝ إ اْكطاّ ا٭َ ١إىل  ٬ث ٚضًعني ؾسق١
 ايؿسق ١ايٓاج ١ٝأٌٖ ايطٓٚ ١ازبُاع :١ؿا ٗا ٚيحا٥حٗا.
 عزاض ١يًعض ايؿسم ٚاملراٖب املٓوسؾ:ٖٞٚ ١
 اشبٛاز أ ٛشلِ املخايؿ ١٭ٌٖ ايطٓٚ ١ازبُاعٚ ١رٛا٥ؿِٗ  ٚعض َ٪يؿا ِٗ.

 ايساؾضدد ١أ ددٛشلِ املخايؿدد ١يًُطددًُنيا  ٚعددض رددٛا٥ؿِٗ ناٱزلاعًٝٝددٚ ١ا ٫د
عػس ٚ ١ٜعض َ٪يؿا ِٗ.
 عض ايؿسم ايًارٓ ١ٝنايٓحرلٚ ١ٜايدزٚش َع ٝإ أ ٛشلِ ايعكد.١ٜ
 ايكاعٜاْ١ٝا ْػ ِٗ ٚزَٛشِٖ ا ٚأ ٛشلِا
 عض ايطسم ايحدٛؾ١ٝا نايتجاْٝدٚ ١ايدٓ ٜٛدٜدٚ ١ايٓكػدًٓد١ٜا َدع اٱغداز ٠إىل
أيطس اعبساؾا ٗا ايعكد.١ٜ
َ ؿٗ ّٛااٖس  ٞايػًٚ ٛاٱزٖاب ٚأضًا ُٗا ٚع٬جُٗا.
 عددض ازبٗددٛع اٱضدد ١َٝ٬يف َكاَٚدد ١ايتٝددازاط ايضدداي١ا َٚددٔ أَثًددً ١ددو ازبٗددٛع
ععددد ٠ٛايػدددٝخ ضبُدددد عًدددد ايٖٛددداب ٚاملٓظُددداط اٱضددد ١َٝ٬نسا طددد ١ايعددددا
اٱض.َٞ٬
أِٖ املساجع:
املسجع ايسٝ٥ط: ٞ
املٛضٛع ١املٝطس ٠يف ا٭عٜإ ٚاملراٖب املعا س٠ا يًٓد ٠ٚايعامل.١ٝ
املساجع املطاْد:٠
 املراٖب اٱض ١َٝ٬٭  ٞاسبطٔ ا٭غعس:ٟ
 ايعكٝددد ٠ايٛاضددط ١ٝيػددٝخ اٱضدد ّ٬ا ددٔ ُٝهٝددَ ١ددع غددسحٗا يًػددٝخ عًددد ايعصٜددص
ايسغٝد.
 ايػٝخ

احل ايؿٛشإ صبُٛع ١حب ٛث يف ايعكٝد.٠

 ؾتا ٣ٚايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًًو ٛث ايعًُٚ ١ٝاٱؾتا.4- 1 ٤

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

املديٌ إىل عًِ ايؿك٘

عاّ

الوحدات
2

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غسع101

01010101

ٜٛ٫جد

____

أ :٫ٚأٖداف املكسز:
- 1

ايتعسٜـ ايؿك٘اٝ ٚإ أُٖٝت٘ ٚحاج ١ا٭َ ١ي٘..

- 2

ٝإ ْػ  ٠ايؿك٘ا ٚطٛزٙا َٚدازض٘.

- 3

إٜضاح ع٬ق ١ايؿك٘ ايٛاقع املعا س  ٚاز.ٙ

اْٝاَ :ؿسعاط املكسز:
َ - 1عٓ ٢ايؿك٘ يف ايًػدٚ ١ا ٫دط٬حا ٚحاجد ١ايٓداع إيٝد٘ املتؿدل عًٗٝدا أ ٚبٚ ٫املختًدـ
ؾٗٝا اْٝاب.
َ - 2حاعز ايؿك٘ إمجا٫ب :ايكس ٕ ا ايطَُّٓ ١ايًٓ١ٜٛا اٱمجاع ا ايكٝاعا ا٫ضتحدوابا
املحاحل املسضً١ا ضد ايرزا٥ع.
 - 3أعٚاز ايؿك٘ اٱض:َٞ٬
أ  -ايدٚز ا٭ :ٍٚايؿك٘ يف عحس دز اٱض ّ٬ايعٗد ايًٓدٚ ٟٛعحدس اشبًؿدا ٤ايساغددٜٔ
= يحا٥ص ٚمناذ .
 ايدددٚز ايثايددث :ايؿكددد٘ يف عحددس ايتدددا عني (اٗددٛز املدددازع ايؿكٗٝدددَ :١دزضدد ١أٖدددٌاسبدٜث – َدزض ١أٌٖ ايسأ ٟا ضًب ا٫يت٬ف ني املدزضتني.
ع  -ايدٚز ايسا ع :ايؿك٘ يف عحس ا٭ ١ُ٥اجملتٗد.ٜٔ
ٖد  -ايددٚز اشبداَظ :ايؿكد٘ يف عحدس أ ًداع املدراٖب( اٗدٛز ايتكًٝدد ٚأضدًا ٘ ا حهدِ
ا٫جتٗاع املكٝد ٝ ٚإ يحا٥ح٘ا).
 - ٚايدددٚز ايطدداعع :ايؿكدد٘ يف ايعحددس اسبدددٜث ( صبُعدداط ايؿكدد٘ اٱضدد َٞ٬يف ايٛاقددع
املعا س ٚأ سٖاا ايؿك٘ اٱضٚ َٞ٬ايٓظِ اسبدٜث.)١

 - 4املراٖب ايؿكٗ ١ٝا٭ز عٚ ١أُ٥تٗا:
أ َ -رٖب اٱَاّ أ  ٞحٓٝؿ :١ايتعسٜـ إَاّ املرٖباْػ  ٠املرٖبا ا٭ وابا عدض
امل٪يؿاطا َحطًوا ٘.
ب َ -ددرٖب اٱَدداّ َايددو :ايتعسٜددـ إَدداّ املرٖباْػ د  ٠املددرٖبا ا٭ ددوابا عددض
امل٪يؿاطا َحطًوا ٘.
 َرٖب اٱَاّ ايػاؾع :ٞايتعسٜـ إَاّ املرٖباْػد  ٠املدرٖبا ا٭ دوابا عدضامل٪يؿاطا َحطًوا ٘.
ع َ -رٖب اٱَاّ أمحد ٔ حًٓدٌ :ايتعسٜدـ إَداّ املرٖباْػد  ٠املدرٖبا ا٭ دوابا
عض امل٪يؿاطا َحطًوا ٘.
شدد َددرٖب عاٚٚع ايظداٖس ٟايتعسٜددـ إَدداّ املدرٖب ْػد  ٠املددرٖب زجداٍ املددرٖبا عددض
امل٪يؿاط ؾ٘ٝا َحطًوا ٘.
املساجع :
 - 3ازٜخ ايؿك٘ اٱض / َٞ٬يًدنتٛز عُس ضًُٝإ ا٭غكس.
َ - 4ديٌ يدزاض ١ايػسٜع ١اٱض /١َٝ٬يًدنتٛز عًد ايهس ِٜشٜدإ.
 - 1إع ّ٬املٛقعني يٲَاّ ا ٔ ق ِٝازبٛش.١ٜ
 - 2اٱْحاف يف ٝإ أضًاب ا٫يت٬ف يٲَداّ غداٚ ٙيد ٞاهلل ايددًٖ ٟٛأمحدد دٔ عًدد
ايسح.ِٝ
 - 5عزاض ١ازؽب ١ٝيًؿك٘ ٚأ ٛي٘ /يًدنتٛز َحطؿ ٢ضعٝد اشبٔ.
 - 6املديٌ ايؿكٗ ٞايعاّ /يًدنتٛز َحطؿ ٢أمحد ايصزقا.٤
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ا٭ٖداف:
 .1إٔ ٜدزى ايطايب ًَاعٖ ٨را ايؿٔ يٝتحٛز ٙقًٌ ايدي ٍٛيف رًً٘  ٚعًُ٘.
 .2إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عض املحطًواط ا٭ ٛي ١ٝاي ؼبتا إيٗٝا.
املؿسعاط
ًَددداع ٨عًدددِ أ ددد ٍٛايؿكددد٘( عسٜؿ٘اَٛٚضٛع٘اٚاضدددتُداعٙاٚؾٛا٥د عًُ٘ااسباجددد ١إىل
عًُ٘).

ْ - 1ػ  ٠عًِ أ  ٍٛايؿك٘  ٚطٛز ٚ ٙد.ٜ٘ٓٚ
 - 3ع٬قت٘ عًِ ايؿك٘اٚعًِ ايكٛاعد ايؿكٗ١ٝاٚعًِ املكا داٚعًِ ربس ٜايؿسٚع
عً ٢ا٭ .ٍٛ
 - 4رسم ايت يٝـ ؾٚ ٘ٝيحا٥ص نٌ رسٜك.١
 - 5أغٗس امل٪يؿاط ا٭ ٛي.١ٝ
ٝ - 6إ أغٗس املحطًواط ا٭ ٛي:١ٝ
 اسبد  :عسٜؿ٘اٚأْٛاع٘ا ٚغسٚر٘. ايد٫ي :١عسٜؿٗا ٚأقطاَٗا. -ايهًٝدداط اشبُدددظ :ازبدددٓظا ايٓدددٛعا ايؿحدددٌا ايعدددس

اشبدددا ا ايعدددس

ايعاّ.
 أزلا ٤ا٭يؿاا  :املتًا ٜٔااملػذلىا املتٛار٧ااملػهوااملذلاعف. ايٓطدددددب ا٭ز ع:ايتًأٜاايتطددددداٟٚا ايعُدددددٚ ّٛاشبحدددددٛٚاشبحٛ

املطًلاايعُدددددّٛ

ايٛجٗ.ٞ

 َسا ب اٱعزاى  :ايعًِ ا ايظٔا ايػوا ايِٖٛا ازبٌٗ. َسا ب اسبج (اسبجد ١ايدلٖاْ١ٝااسبجد ١ازبدي١ٝااسبجد ١اشبطا ١ٝااسبجد١ايػعس١ٜا ايطؿطط.)١
 ا٫ضتكسا :٤عسٜؿ٘ ٚأقطاَ٘.اسبهِ ايػسع ٞعسٜؿ٘ يػٚ ١ا ط٬حاب
اْكطاّ اسبهِ ايػسع ٞإىل هًٝؿٚٚ ٞضع ٚ ٞعسٜـ نٌ َُٓٗا

أقطدداّ اسبهددِ ايتهًٝؿدد ٞايٛاجددب ٚاملٓدددٚب ٚا ددسّ ٚاملهددسٚ ٙٚاملًدداح  ٚعسٜددـ
نٌ ٚاحد َٓٗا .
أقطاّ اسبهِ ايٛضع : ٞايطًب ٚاملاْع ٚايػسط ٚايحوٚ ١ايؿطاع
ا٭عي ١املتؿل عًٗٝا  :ايهتاب ٚايطٓٚ ١اٱمجاع ٚا٫ضتحوابا
ا٭عيدد ١املختًددـ ؾٗٝددا َٓٗددا ايكٝدداع ا٫ضتوطددإ غددسع َددٔ قًًٓددا قدد ٍٛايحددوا ٞا
املحًو ١املسضً ١ضد ايرزا٥ع.
ايهتب املكسز:٠
املساجع ايسٝ٥ط:١
 -1نتاب عاب ايًوث ٚاملٓااس / ٠يًػٝخ ضبُد ا٭َني ايػٓكٝط.ٞ
 ( -2دددازٜخ ايتػدددسٜع اٱضدددَٚ َٞ٬حددداعز ) ٙيٮضدددتاذ :ٜٔأ.ع يًٝؿددد ١دددا هس
اسبطٔا أ.ع ضبُد عًد اشلاع ٟضسا .
 -3أ  ٍٛايؿك٘  :اسبد ٚاملٛضٛع ٚايػا / ١ٜيًدنتٛز ٜعكٛب ايًاحطني.
 -4زٚض ١ايٓااس ٚجٓ ١املٓااس  ٔ ٫قداَ١
َحاعز َطاْد: ٠
1د غسح طبتحس ايسٚض ١يًطٛيف
 2د أ  ٍٛايؿك٘ يعًد ايٖٛاب ي٬ف
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أ :٫ٚأٖداف املكسز:
 - 1ك ِٜٛيطإ ايطايب ٚنتا ت٘.
 - 2متهني ايطايب َٔ ؾِٗ ايٓح. ٛ
 - 3إنطاب ايطايب ايكدز ٠عًد ٢ايكدسا ٠٤ايحدوٝو ١يًكدس ٕ ايهدسٚ ِٜاسبددٜث
ايًٓ ٟٛايػسٜـ ٚن ّ٬ايعسب.
اْٝاَ :ؿسعاط املكسز:
-1

 ايهًُ :١عسٜؿٗا – أقطاَٗا .ايه ّ٬عسٜؿ٘ .ايهًِ عسٜؿد٘ ٚايؿدسم ٓٝد٘ ٚني ايه.ّ٬
 ا٫ضدددِ :عَ٬ا ددد٘ااملعسب ٚاملدددً َدددٔ ا٭زلا٤اأَثًدددَٛٓ ١عددد ١٭ْدددٛاع ايًٓدددا ٤يفا٭زلا.٤
 ايؿعدددٌ :أقطددداَ٘ا ايؿعدددٌ املاضددد ٞعَ٬ا ددد٘ ٚحهُددد٘ا ؾعدددٌ ا٭َدددس عَ٬ا ددد٘ٚحهُدد٘ا ايؿعددٌ املضددازع عَ٬ا دد٘ ٚحهُدد٘ َددٔ حٝددث ايًٓدداٚ ٤اٱعددساب –
إعسا ٘ (زؾع٘ – ْحً٘ –جصَ٘).
 -اسبسف  :عَ٬ت٘ا ٚحهُ٘.

 - 3ايًٓاٚ ٤اٱعساب:

 عسٜـ اٱعساب ٚايًٓا.٤ أْٛاع ايًٓاَ ٤ع ا٭َثً.١ أْٛاع اٱعساب ٚعَ٬ا ٘ ا٭ ًٚ ١ٝايؿسع.١ٝ - 4ا٭ ٛاب اي

عسب ايعَ٬اط ايؿسع:١ٝ

أ  -ا٭زلا ٤ايطت :١أيؿااٗا ٚغسٚط إعسا ٗا اسبسٚف.
ب  -املثَٓٚ ٢ا أسبل ٘ :عسٜؿ٘ اٚإعسا ٘.
 مجع املرنس ايطا َٚا أسبل ٘ :عسٜؿ٘ اٚإعسا ٘.ع  -ازبُع املخت ّٛيـ  ٚا ٤شا٥د ني َٚا أسبل ٘ :عسٜؿ٘ اٚإعسا ٘.
ٖد َ -ا ٜٓ ٫حسف  :عسٜؿ٘اٚإعسا ٘.
 - ٚا٭َثً ١اشبُط :١عسٜؿٗااٚإعسا ٗا.
ش  -ايؿعٌ املضازع املعتٌ اٯيس : :عسٜؿ٘اٚإعسا ٘ا إعساب ا٫ضِ املعتٌ اٯيس.
 ايٓهسٚ ٠املعسؾ :١عسٜؿُٗاا ٚأقطاّ املعسؾ:١أ  -ايضُرل  :أقطاَ٘.
ب  -ايعًِ  :عسٜؿ٘ – أقطاَ٘ (املؿسع ٚاملسنب – ا٫ضِ ٚايًكب ٚايهٓ)١ٝ
 أزلا ٤اٱغاز :٠أيؿااٗا – أقطاَٗا.ع  -ا٭زلدددا ٤امل ٛدددٛي ١اشبدددا

َٓٗدددا ٚاملػدددذلى ٚأيؿددداا ندددٌ َٓٗدددا – دددً ١امل ٛدددٍٛ

(ازبًُ – ١غً ١ازبًَُٚ )١ا ٜػذلط ؾٗٝا يحً ١امل.ٍٛ ٛ
ٖد  -أٍ املعسؾ : ١أْٛاعٗا (جٓط – ١ٝعٗد – ٜ٘اضتػساق٘).
 - ٚاملضاف إىل ٚاحد َٔ املعازف ايطا ك.١

املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ :
جاَع ايدزٚع ايعس  ١ٝيًػ ٜٝ٬ا ٛ ٚضٝح ايٓو ٛيعًد ايعصٜص ؾايس
املساجع املطاْد:٠
 - 1أٚضح املطايو عً ٢أيؿ ١ٝا ٔ َايوا ٖ ٔ ٫ػاّ ا٭ْحاز.ٟ
 - 2غسح قطس ايٓد ٌ ٚ ٣ايحد٣ا ٖ ٔ ٫ػاّ ا٭ْحاز.ٟ
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أٖداف املكسز:
َُٓٗ ١ٝازاط ايطايب يف اجملا٫ط ايتاي: ١ٝ
.1

ا٫ضتعداع ايرا ٚ ٞايكدزاط ايؿسع.١ٜ

.2

ا ٫حاٍ ازبُاع : ٞا٫جتُاعا ايتؿا ٚا حٌ ايٓصاعاط .
ٚاٱيكاٚ ٤ا ٫حاٍ اشبطا  – ٞايتود ث ٚايهتا . ١

.3

ايعس

.4

ا ٫حاٍ ازبُاٖرل ٚ ٟايتعاٌَ َع ٚضا ٌ٥اٱع.ّ٬

.5

أي٬قٝاط ا ٫حاٍ .

.6

عاب ايعٌُ اٱعاز.ٟ

 ٚـ َٛجص :
ٜتٓا ٍٚاملكسز  ٚـ عًُ ١ٝا ٫حاٍ اٱْطاْ ٞد ِٖ أْٛاعد٘ َٚطدتٜٛا ٘ ٜٗٚددف إىل ُٓٝد١
َٗازاط ا ٫حاٍ يد ٟايطايب.
ضبت ٣ٛاملكسز:
.1

َكدَ ١ملؿٗ ّٛا ٫حاٍ.

.2

َهْٛا ٘  :املسضٌا ايسضاي١ا ايٛض ١ًٝا املطتكًٌ.

.3

أْٛاع٘  :يؿظٞا غرل يؿظ.ٞ

.4

َطتٜٛا ٘  :ؾسعٟا مجاع ٞا مجاٖرل.ٟ

.5

املٗازاط ايؿسع :١ٜاٱعزاى ايػخحٓ ٚ ٞا ٤املحداق.١ٝ

.6

ا ٫حاٍ ازبُاع:ٞ

.7

ا٫ضتُاع

.8

ايتؿاٚ

.9

ايتٛضط ني ايؿسقا٤

 .10كدٚ ِٜاضتكًاٍ ايٓكد ايًٓا٤
 .11إعداع ايتعًُٝاط
 .12ايتعاٌَ َع ايؿس ٚقاط ايؿسعٚ ١ٜا٫جتُاعٚ ١ٝايثكاؾ.١ٝ
 .13رسح ا٭ضٚ ١ً٦اٱجا  ١عًٗٝا
 .14نٝـ َٚت ٢ك)٫ ( ٍٛ
 .15إجسا ٤املكا ٬ط ايػخح١ٝ
 .16ايعس

ٚاٱ كاَ : ٤ؿٗ ّٛاٱقٓاعا َٗازاط اٱيكا٤ا ٚضا ٌ٥ايعس .

 .17ا ٫حاٍ ازبُاٖرل :ٟايتعاٌَ َع ٚضا ٌ٥اٱعٝ – ّ٬اغ ١ايتكازٜس اٱع.١َٝ٬
18د َٛضٛع اسبٛاز  ٚعا ٘ ٚصبا٘ ٫
املكسزاط:
املسجع ايسٝ٥ظ

ايًددداب ا٭َ ٍٚدددٔ نتددداب ٚضدددا ٌ٥ا ٫حددداٍ – ع .زاندددإ حًٝدددل  ٚيدددسَ . ٕٚهتًددد ١عاز
جد.ّ1996 ٠
املساجع املطاْد:٠
 - 1ؾٓ ٕٛاسبٛاز ٚاٱقٓاع  .يٝـ ضبُد عمياع  .عازا ٔ حصّا رلٚط .ّ1999
 - 2نتدداب :ا ٫حدداٍ اٱعازٜددْٚ ١ظددِ املعًَٛدداط – ع .ضبُددد ق ٛدد٘ا ع  .عًددد اسبُٝددد
عٜاب َ .هتً ١عاز شٖسإ ايطًُٝاْ. ١ٝ
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عام2

3

فسر303

 01020303درس01020102 102

الحدٌث

عام2

2

سند205

10000205

سند201

10000201

النحو()2

عام2

3

سند502

10000502

سند501

10000501

قاعة بحث

عام2

2

سند302

10000302

اليوجد

____

مجموع الوحدات

17وحدة

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

عزع2

ايكددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ٕ

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع106

01020106

عزع101

01020101

ايهس)7/1(ِٜ

ا٭ٖداف:


 ٕٛايًطإ عٔ اشبط ؾد ٠ٚ٬ ٞنتاب اهلل عاىل.

 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢حطٔ ا٭عاَٚ ٤ساعا ٠ايٛقـ ٚا ٫تدا.٤
 إٔ ٜتًكدد ٬ ٢دد ١أجددصاَ ٤ددٔ ايكددس ٕ ايهددس ِٜزلاعًددا ٚعسرضًددا سٚاٜدد ١حؿددص عددٔ
عا ِ.
 إٔ ؼبؿ جصأ َٔ ٜٔايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜأٚيد٘ إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ 92 ١دٔ ضدٛز ٍ ٠عُدسإ د٠ٚ٬ا

ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبصأ :ٜٔايث ٬ني ٚايتاضع ٚايعػسَ ٜٔدٔ أ ٍٚضدٛز ٠املًدو إىل يدس ايكدس ٕ
ايهسِٜا ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:

َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

عًِ ايتجٜٛد

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ201

01020201

ٜٛ٫جد

_____

ا٭ٖداف:
 ١ُٝٓ قدزاط ايط٬ب َٗٚاز ِٗ ؾد ٞطبداز اسبدسٚف  ٚدؿا ٗا َٚدا ٜذل دب عًٗٝدا
َٔ أحهاّ عقٝك ١عً ٢عب ٛأٚضع.
 إٔ ٜكددـ ايطدد٬ب عًدد ٢جٗددٛع عًُددا ٤ايتجٜٛددد ٚعزاضددا ِٗ ايتخححدد ١ٝيف ٖددرا
اجملاٍ.
 إٔ ؼبطٔ ايطايب ا٭عا ٤ايحوٝح يًكس ٕ ايهددسِٜا ٜٚتعدسف عًد ٢أٖدِ َكَٛداط
ا٭عاٚ ٤يحا٥ح٘ ٚأ س ٙيف ايتعًرل عٔ املعداْٚ ٞإ ساشٖا يف ايت.٠ٚ٬
املؿسعاط:
 اب املد ٚايكحس.
 أقطاّ املد اي٬شّ

 ا يٛقـ ٚا ٫تدا :٤عسٜؿُٗداا ٝدإ ايؿدسم دني ايٛقدـ ٚايكطدع ٚايطده ا ذندس
أْٛاع ايٛقـ ٚا ٫تداٚ ٤أحهاَُٗا.
 اب املكطٛع ٚاملٍٛ ٛ
 اب ٖا ٤ايت ْٝث.
 أحهاّ ُٖص  ٞايٚ ٌ ٛايكطع.
 ايٛقـ عًَ ٢سض ّٛاشبط.
ٝ إ ايٛقـ عً ٢أٚايس ايهًِ.
 ايتطًٝل د عً ٢ضَ ٤ٛدا متد عزاضدت٘ د عًد ٢ضدٛز  ٞايؿاذبدٚ ١ازبدص٥ني ا٭يرلٜدٔ
َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
املسجددع ايسٝ٥طدد ٞايدلٖددإ يف دبٜٛددد ايكددس ٕ د يٝـ ضبُددد

دداعم قُودداَ ٟٚددع حؿ د

املكدَ ١ازبصز.١ٜ
املساجع املطاْد:٠
 ايتودٜد يف اٱ كإ ٚايتجٜٛد ٭  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
ٖ دا ١ٜايكاز ٟإىل دبٜٛد ن ّ٬ايًاز ٟيعًد ايؿتاح املس ؿٞ

اسم املقرر

َكددددَاط يف ايعكٝدددد٠

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع106

01020106

عزع101

01020101

اٱض١َٝ٬

ا٭ٖداف
 إٔ ًُِٜه ايطايب املعتكد ايحوٝح اير ٟنإ عً ٘ٝايطًـ ايحاحل.
 إٔ ٜكـ ايطايب عًد ٢جٗدٛع ايعًُدا ٤يف كسٜدس ايعكٝددٚ ٠ضباز د ١ايًددع ٚايتٝدازاط
ايؿاضدٚ ٠املٓاٖ ايؿهس ١ٜاملٓوسؾ.١
املؿسعاط
ٝ إ َحاعز ًك ٞايعكٝد ٠اٱض(١َٝ٬ايهتاب ٚايطٓ )١عًد ٢رسٜكد ١ؾٗدِ ايطدًـ
ايحاحل يٓحٛ

ايعكٝد َٔ ٠ايهتاب ٚايطٓ.١

ٛ حٝدددد ا٭زلددداٚ ٤ايحدددؿاط ٚقٛاعدددد ٙعٓدددد أٖدددٌ ايطدددٓ١ا َٓٚددداٖ املخدددايؿني يف
كسٜسٖا.
ٛ حٝد ايس َ : ١ٝ ٛؿَٗٓٚ َ٘ٛصيت٘ يف ايدٜٔا ْٛٚاقض٘.
ٛ حٝد ا٭يَ :١ٖٝٛؿَٗٓٚ َ٘ٛصيت٘ يف ايدٜٔا ْٛٚاقض٘.
 ايع٬ق ١ني ٛحٝد ايس ٛ ٚ ١ٝ ٛحٝد ا٭ي.١ٖٝٛ
 اٱميإ ٚأزناْ٘.
َ طاٚ ٌ٥أحهاّ اعتكاع١َُٗ ١ٜا َٗٓٚا:
أ /ايحوا ٚ ١ؾضًِٗ ٚعدايتِٗ يف ايد.ٜٔ

ب /أُٖ ١ٝايطُع ٚايطاعد ١يد ٠٫ٛا٭َدس ٚاٯ داز ايعظُٝد ١املذل ًد ١عًد ٢اشبدس ٚعًدِٗٝ
َٔ ي ٍ٬ايٓحٛ

ايػسعٚ ١ٝازباْب ايعًُ ٞيٮَ َٔ ١عًُا ٤ا٭َ,١

ع /حسَ ١عّ املطًِ َٚاي٘ ٚعسض٘ا ٚحهِ قتٌ املعاٖدٚ ٜٔاملطت َٓني.
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 .1غسح ايعكٝد ٠ايطوا ٔ ٫ ١ٜٚأ  ٞايعص اسبٓؿٞ
َ .2عاز ايكً ٍٛسباؾ اسبهُٞ
َساجع َطاْد: ٠
 .1صبُٛع ١حب ٛث يف ايعكٝد ٠يًػٝخ
2د ؾتا ٣ٚايًجٓ ١ايدا1 ١ُ٥د4

احل ايؿٛشإ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع2

ايتؿطرل

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس303

01020303

عزع102

01020102

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜؿِٗ ايطايب ؿطرل قحاز ايطٛز ؾًُٗا وٝوًا.
 إٔ ٜتددددزب عًددد ٢ايدددس ط دددني ٜددداط ايكدددس ٕ ٚضدددٛزٙا ٚعًددد ٢اضدددتًٓاط ا٭حهددداّ
ٚايدزٚع َٔ ٜا ٘.
ًَ ١ُٝٓ ه ١ايطايب عً ٢ؿٗ ِٝايكس ٕ  ٚعًْٚ ُ٘ٝػس ٖداٜا ٘ ني ايٓاع.
املؿسعاط:
 ؿطرل قحاز ايطٛزا ٚذيو َٔ ضٛز ٠ايعحس إىل يس ايكس ٕ.
ٝ إ َٛضٛع ايطٛزَٚ ٠كا دٖا.
ٝ إ نْٗٛا َه ١ٝأَ ٚد.١ٜٓ
 ذنس املٓاضًاط ني اٯٜاط  ٚني ايطٛز.
 ذبً ٌٝا٭يؿاا َٔ جٗ ١ايًػ.١
ٝ إ املعٓ ٢ايعاّ.
 اضتًٓاط َا يف اٯٜاط َٔ ؾٛا٥د ٚأحهاّ.
أِٖ املساجع:

املسجع ايسٝ٥ظ
ؿطرل ايًػ : ٟٛؿطرل ايكس ٕ ايعظ ٔ ٫ ِٝنثرل.
املساجع املطاْد٠
 جاَع ايًٝإ يًطدل.ٟ
 ؿطرل جص ٤عَِّ يًػٝخ ضبُد ٔ احل ايعثُٝني.

اسم املقرر

اسبدٜث

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد
205

10000205

ضٓد
201

10000201

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝايطٓ ١ايًَٓٚ ١ٜٛهاْتٗا يف ايتػسٜع اٱض. َٞ٬
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢عض َا أ ٞ ٚايسض َٔ ٍٛجٛاَع ايهًِ .
 إٔ ٜكددـ عًددَ ٢عدداْ ٞعددض ا٭حاعٜددث ازبٛاَددع ٚؾكٗٗددا َٚددا اغددتًُ عًٝدد٘ َددٔ
املعاْ ٞايذل .١ٜٛ
املؿسعاط:
 أُٖ ١ٝايطٓ ١ايًَٓٚ ١ٜٛهاْتٗا يف ايتػسٜع.
 عزاضدد ١مجًدد ١طبتددازَ ٠ددٔ ا٭حاعٜددث ايًٜٓٛدد ١حبٝددث ٜساعدد ٢ؾٗٝددا سمجدد ١زاٟٚ
اسبدددٜثا ٝ ٚددإ َعدداْ ٞايهًُدداط ايػسًٜدد١ا ٚإاٗدداز أٚجدد٘ ايً٬غدد١ا ٚاملعٓدد٢

اٱمجدداي ٞيًوددددٜثا ٚذندددس عدددض ايكٛاعددد ٚايؿٛا٥دددد ٚا٭حهددداّا َٚدددٔ ًدددو
ا٭حاعٜث َا :ًٜٞ
 " .1إمنا ا٭عُاٍ ايٓٝاط ".
 " .2املطًِ َٔ ضًِ ايٓاع َٔ يطاْ٘ ٜٚد. " ... ٙ
َ " .3ثٌ املَٓ٪ني يف ٛاعِٖ  ٚسامحِٗ ." ...
 َٔ .4أحد ث يف أَسْا َا يٝظ َٓ٘ ؾٗ ٛزع ".
 َٔ .5يس َٔ ايطاعٚ ١ؾازم ازبُاع."...١
 .6اسب ٍ٬ني ٚاسبساّ ني ُٗٓٝ ٚا أَٛز"..
 َٔ .7حطٔ إض ّ٬املس ٤سن٘ َا ٜ ٫عٓ"٘ٝ
اهلل ِ اضتكِ"

 .8قٌ َٓ

 .9ايد ٜٔايٓحٝو ١قًٓا ملٔ؟"...
" إٕ اهلل ٜٓ ٫ظس إىل ٛزنِ ٚأَٛايهِ ٚيهٔ ٜٓظس إىل قً ٛهِ ".

.10

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
جاَع ايعًٚ ّٛاسبهِ َع حؿ َنت اسبدٜث.
غسح زٜا

ايحاسبني  ٔ ٫عثُٝني

املساجع املطاْد:٠

 غسح ا٭ز عني ايٓ ١ٜٝٛيًػٝخ ا ٔ عثُٝني
 قٛاعد ٚؾٛا٥د َٔ ا٭ز عني ايٓ ١ٜٚٛيًػٝخ ْااِ ايطًطإ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع2

ايٓو)2( ٛ

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد
502

10000502

ضٓد
501

10000501

أ٫ٚب  :أٖداف املكسز:
- 1

ك ِٜٛيطإ ايطايب ٚنتا ت٘  ١ُٝٓ ٚقدزا ٘ ايًػ.١ٜٛ

 - 2متهني ايطايب َٔ ؾِٗ ايٓح. ٛ
 - 3إٔ  ًِٜايطايب كٛاعد ايًػ ١ايعس .١ٝ
 - 4إنطاب ايطايب ايكدز ٠عًد ٢ايكدسا ٠٤ايحدوٝو ١يًكدس ٕ ايهدسٚ ِٜاسبددٜث
ايًٓ ٟٛايػسٜـ ٚن ّ٬ايعسب مما ٜطاعد عً ٢ؾُُٗٗا.
اْٝاب َ :ؿسعاط املكسز :

 - 1املًتدأ ٚاشبدل :
أ  -عسٜـ املًتدأ0

ب  -عسٜـ اشبدل0
جد  -حهُُٗا0
ع َ -طٛغاط ا ٫تدا ٤ايٓهس0٠
ٖد  -زٚا ط مجً ١اشبدل املًتدأ0
 - ٚا٭يًاز ايظسف ٚازباز ٚاجملسٚز0
ش  -ا ٫تدا ٤اي ٛـ ٚغسٚر٘ ٚا٫ضتػٓا ٤املسؾٛع عٔ اشبدل0
ح  -عدع اشبدل0
ط  -كدّ اشبدل عً ٢املًتدأ جٛاشاب ٚٚج ٛاب0
 - ٟحرف نٌ َٔ املًتدأ ٚاشبدل جٛاشاب0
ى َ -طا ٌ٥حرف اشبدل ٚج ٛاب0
 - 2نإ ٚأيٛا ٗا :
أ  -أقطاّ نإ ٚأيٛا ٗا ايٓطً ١يًعٌُ0
ب ٛ -ضط اشبدل يف ٖرا ايًاب0
جد  -كدّ اشبدل يف ٖرا ايًاب0
ع  -اضتعُاٍ (نإ ٚأَطٚ ٢أ ًح ٚأضوٚ ٢اٌ) اعٓ ( ٢از)0
ٖد َ -ا ٜطتعٌُ اَا َٔ ٖر ٙا٭ؾعاٍ َٚاٜ ٫طتعٌُ0
 - ٚشٜاع( ٠نإ)0
ش  -حرف َْ ٕٛضازعٗا0
ح  -حرف (نإ)0

 - 3اسبسٚف ايعاًَ ١عٌُ (يٝظ) .
( - 4إٕ) ٚأيٛا ٗا:
أ َ -عاْٗٝا0
ب  -غسٚط عًُٗا0
جد  -ربؿٝـ (إٕ) ( ٚيهٔ) ( ٚإٔ) ( ٚن ٕ) ٚأحهاَٗٔ عد ايتخؿٝـ0
ع ٛ -ضط اشبدل يف ٖرا ايًاب0
ٖد َٛ -اضع نطس ُٖص( ٠إٕ) ٚج ٛا0
َ - ٚا ديٌ عً ٘ٝاي ّ٬عد (إٕ) املهطٛز0٠
 )٫( - 5ايٓاؾ ١ٝيًجٓظ:
أ  -غسٚط عًُٗا عٌُ (إٕ)0
ب ٓ -ا ٤ازلٗا ٚإعسا ٘0
جد  -ا٭ٚج٘ ازبا٥ص ٠يف عب ٫( ٛح ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫اهلل)0
ع  -حهِ ( )٫إذا هسزط َع ايٓهس0٠
ٖد ْ -ع ازلٗا ٚا٭ٚج٘ ازبا٥ص ٠ؾ0٘ٝ
( - 6أ) ٚأيٛا ٗا:
أ  -عًُٗا0
ب  -اٱيػاٚ ٤ايتعًٝل يف ٖرا ايًاب0
 - 7ايؿاعددٌ :عسٜؿدد٘ا ٚأحهاَدد٘ ا َٛٚاضددع حرؾدد٘ ا ٚأْددٛاع ؾاعددٌ (ْعددِ)  ( ٚدد٦ظ)ا
ٚاملخحٛ

ٚإعسا ٘.

ْ -8ا٥ب ايؿاعٌ :عسٜؿ٘ا َٚا ٜذل ب عً ٢حرف ايؿاعٌا َٚا ٜٛٓب عٔ ايؿاعٌ.
 - 9ا٫غتػاٍ :عسٜؿ٘ا ٚأحهاَ٘.
 - 10ايتٓاشع :عسٜؿ٘ ا ٚأحهاَ٘.
 - 11املؿاع ٌٝاشبُط:١
أ  -املؿعددد ٍٛددد٘ :عسٜدددـ املٓددداعٚ ٣أقطددداَ٘ا َٚطددداْ ٌ٥حدددً٘ يؿظبددداا ٚأحهددداّ دددا ع
املٓاع٣ا ٚحهِ املٓاع ٣املضافا  ٚسي ِٝاملٓاع٣ا ٚحهِ ا٫ضتػا ٚ ١ايٓد .١
ب  -املؿع ٍٛاملطًل :عسٜؿ٘ا ٚحهُ٘ اٱعسا دٞا ٚأقطداَ٘ا َٚدا ٜٓدٛب عدٔ املحددز
عد حرؾ٘.
 املؿع ٍٛي٘ :عسٜؿ٘ا ٚحهُ٘ا ٚغسٚط ْحً٘ا ٚأحٛاي٘.ع  -املؿعدد ٍٛؾٝدد٘ :عسٜؿدد٘ا ٚقًدد ٍٛأزلددا ٤ايصَددإ ايٓحددب عًدد ٢ايظسؾٝدد١ا َٚددا ٜكًددٌ
ايٓحب عً ٢ايظسؾ َٔ ١ٝأزلا ٤املهإا ٚايظسف املتحسف ٚغرل املتحسف.
ٖد  -املؿعَ ٍٛع٘ :عسٜؿ٘ا ٚحا٫ط ا٫ضِ ايٛاقع عد ايٛا.ٚ
 - 12اسباٍ :عسٜؿٗاا ٚأقطاَٗاا ٚغسرٗاا ٚغسط

احًٗا.

 - 13ايتُٝٝص :عسٜؿ٘ا ْٛٚعاٙا َٛٚاضع متٝٝص املؿسعا ٚإعدساب متٝٝدص ايعددعا ٚمتٝٝدص
(نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِ)
ا٫ضددتؿٗاَٚ ,١ٝمتٝٝدددص (نددِ) اشبدلٜددد١ا ٚمتٝٝددص ايٓطدددً١ا ٚصبدد ٤ٞايتُٝٝدددص ٚاسبددداٍ
يًتٛنٝد.

اسم املقرر

قاع ١حبث
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد302

10000302

ٜٛ٫جد

____

 - 14املطددتثٓ :٢عسٜؿدد٘ا ٚإعسا دد٘ا  ٚكدددّ املطددتثٓ ٢عًدد ٢املطددتثَٓٓ ٢دد٘ٚ ,ا٫ضددتثٓا٤
املؿددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسؽا
ٚا٫ضتثٓا ٤ػرل ٚض٣ٛا  ٚك ١ٝأعٚاط ا٫ضتثٓا.٤
املسجعإ ايسٝ٥طإ :جاَع ايدزٚع ايعس  ١ٝيًػ ٜٝ٬ا ٛ ٚضٝح ايٓو ٛيعًد ايعصٜص ؾايس
املسجع املطاعد :غسح ا ٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝا ٔ َايو.
ًَوٛا : ١ربتاز ْحٛ

َٔ ايكس ٕ ٚاسبدٜث ٚايػعس ٚايٓثس يته ٕٛصبا٫ب يًتطًٝل.

األهذاف:
 رؼشٗف الطبلت ثؤُو٘خ الجحش ّاعزخذاهبرَ . روك٘ي الطبلت هي الزؼشف ػلٔ هصبدس الجحثش ّرذسٗجثَ ػلثٔ ي٘ ٘ثخ الحصثْػلٔ الوؼلْهبد .
 رؼشٗف الطبلت ػلٔ أًْاع الجحشّ ،هصبدسٍّ ،هٌبُغَ . رِ٘ئخ الطبلت إلػذاد الجحْس الؼلو٘خ الوٌِغ٘خ ًظشٗبًّ ،رطج٘ق٘بً. رؼشٗف الطبلت ثبلوخطْطبدّ ،أُو٘زِبّ ،ي٘ ٘خ رحق٘قِبّ ،ح ظِبّ ،رْص٘قِب. رْعَ٘ الطبلت إلٔ الزحلٖ ثآداة الجحش الؼلوٖ .الوفــرداخ :

 ذعريف الثحس لغح واصطالحاً.
 أًىاع الثحىز :
 ثحْس دساع٘خ . ثحْس شخص٘خ. ثحْس ػلو٘خ. الشعبئل الؼلو٘خ. آداب الثحس العلوي ،وصفاخ الثاحس الٌاجح .
 هٌاهج الثحس ،دراسح ألهن أًىاع هٌاهج الثحس :
 ا لوٌِظ االعزٌجبطٖ . الوٌِظ االعزقشائٖ . الوٌِظ االعزشدادٕ . الوٌِظ الْص ٖ. هصادر الثحس ،وهراجعه ،وكيفيح اإلفادج هٌها:
 الرعريف تأههاخ الوصادر:-1

الوؼبعن ّال ِبسط ّالوْعْػبد.

-2

الوصبدس اللغْٗخ.

-3

الزشاعنّ ،الطجقبد.

-4

األقشاص الوذهغخ.

-5

الوخطْطبدّ ،الْصبئق .

-6

قْاػذ الوؼلْهبد.

-7

هحشيبد الجحش.

 الوكرثاخ  ،وأهويرها.
 أًْاع الوكزجبدّ ،هحزْٗبرِب :الوصبدس ،الوشاعغ ،الوخطْطبد ،الْصبئق . طشق الزصٌ٘فّ ،ال ِشعخ. -طشق االعز بدح هي الوكزجخ فٖ الجحش.

 حصش الوصبدسّ ،طشق الؼضْس ػلِ٘بّ ،الزو٘٘ض ثٌِ٘بّ ،طشق ح ظِب.هراحل العول في الثحىز:
 اخز٘بس هْضْع الجحشّ ،األعظ الزٖ ٗقْم ػلِ٘ب . الزؼشف ػلٔ هصبدس الجحشّ ،الذساعبد الغبثقخ. ّضغ هخطظ الجحشّ ،حصش الوصبدسّ ،الوشاعغ. عوغ الوبدح الؼلو٘خّ ،رحل٘لِبّ ،ص٘بغزِب. طشق اًزقبءًّ ،قل الٌصْصّ ،الوؼلْهبد هي الوصبدس.• كراتح الثحس :
(الؼٌْاى ،الوقذهخ ،ال صْ ّ ،ال قشاد ،الخبروخ االقزجثبطّ ،االخزصثبساد ،القْاػثذ
ّاألعلْة ،قْاػثذ اإلهث،ءّ ،الخثظ ،ػ،هثبد الزثشق٘ن ،الِثْاهد ،الغثذاّ ّالشعثن
الج٘بًٖ ،الزصثح٘ ّالوشاعؼثخ ،رقثذٗن الجحثشّ ،االعثز بدح هثي هلحْمثبد الو ثشف،
الو،حق ،الوصبدس ّالوشاعغ ،ال ِبسط).
 الوخطىطاخ :
 رؼشٗف ثبلوخطْطبدّ ،أُو٘زِبّ ،ث٘بى الوخطْطبد الغذٗشح ثبلزحق٘ق. خطْاد الزحق٘ق  ( :عوغ الٌغخ ّرشر٘جـِب ،الزؼثشف ػلثٔ الكزثبة ّههل ثَ هثغالزضجذ هي صحخ الٌغجخ للوهلف ،رغو٘خ الٌغخ ،رقغ٘وِب ألثْاة ّفصْ .
 هثثٌِظ الزحق٘ثثق (:هقبسًثثخ الٌغثثخ ،رقثثذٗش الكلوثثبد الغثثبقطخ ،الزخثثشٗظ ،رشعوثثخاألػ،م ،الزشق٘نّ ،صٌغ ال ِبسط).
 أى يعذ الطالة تحثا ً ذطثيقيا ً علً هاذود دراسره .
 أهن الوراجع :
الورجعاى الرئيساى:
 يزبثثثثخ الجحثثثش الؼلوثثثٖ ّهصثثثذاس الذسعثثثبد اإلعثثث،ه٘خ ،للذيزْس/ػجثثثذالُْبةأثْعل٘وبى .
 ي٘ف ركزت ثحضب ً أّ سعبلخ ،للذيزْس /أحوذ شلجٖ .الوشاعغ الوغبًذح

 الجحش الؼلوٖ ،للذيزْس /ػجذالؼضٗض الشث٘ؼخ. -رحق٘ق الزشاس ًّ شٍ ،لؼجذالغ،م ُبسّى.

ثانيا :قشم الدراسات القرآنية)01020000( :
أ:ايدزاضاط ايكس ْ ١ٝايعاّ  /الوسرىياخ .4 ،3
َكسزاط املطت ٣ٛايثايث (ايدزاضاط ايكس ْ)١ٝ
المستوى الثالث (الدراسات القرآنٌة)
اسم المقرر

ترمٌز المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/2

درس3

3

درس 01020107 107درس01020106 106

علوم القرآن الكرٌم

درس3

3

علم202

 01020202درس 01020102 102

النحو()3

درس3

3

سند503

10000503

سند502

10000502

درس3

2

سند506

10000506

سند 501

10000501

علم التوحٌد

درس3

2

سند105

10000105

سند101

10000101

فقه العبادات

درس3

2

درس 01020108 108شرع 01010101 101

السٌرة والشمائل

درس3

2

أحكااام التياارٌ
الكرٌم

فااً القاارآن

الرمز

سند901

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

10000901

الرمز

اليوجد

الرقم المرجعً

____

مجموع الوحدات

17وحدة

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

عزع3

ايكددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ٕ

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع107

01020107

عزع106

01020160

ايهس)7/2(ِٜ

ا٭ٖداف:


 ٕٛايًطإ عٔ اشبط ؾد ٠ٚ٬ ٞنتاب اهلل عاىل.

 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢حطٔ ا٭عاَٚ ٤ساعا ٠ايٛقـ ٚا ٫تدا.٤
 إٔ ٜتًكدد ٬ ٢دد ١أجددصاَ ٤ددٔ ايكددس ٕ ايهددس ِٜزلاعًددا ٚعسرضًددا سٚاٜدد ١حؿددص عددٔ
عا ِ.
 إٔ ؼبؿ جص٤ا َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜاٯٜدَ 93١دٔ ضدٛز ٍ ٠عُدسإ إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ 81١دٔ

ضٛز ٠املا٥د٠ٚ٬ ٠ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبدص ٤ايثدأَ ٚايعػدسَ ٜٔدٔ أ ٍٚضدٛز ٠اجملاعيد ١إىل يدس ضدٛز ٠ايتودسِٜا
ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:

َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

عً ّٛايكس ٕ ايهسِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عزع3

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ202

01020202

عزع102

01020102

ا٭ٖداف:
 إٔ  ًِٜايطايب عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜعً ٢عب ٛأٚضع.
 ايتعسف عً ٢عدع أنثس َٔ عً ّٛايكس ٕ ٚؾٓ.ْ٘ٛ
ٚ قٛف ايطايب عً ٢جٗٛع ايعًُا ٤اي

ري يف ايعٓا ١ٜعً ّٛايكس ٕ ايهس.ِٜ

املؿسعاط:
 عسٜدددـ ايكدددس ٕ يػدددٚ ١ا دددط٬حاا ٝ ٚدددإ أزلا٥ددد٘  ٚدددؿا ٘ا ٚايؿدددسم ٓٝددد٘  ٚدددني
اسبدٜث ايكدضٞا  ٚعسٜـ عً ّٛايكس ٕ اعٓا ٙاٱضايف ٝ ٚإ َٛضٛع٘ ٚمثس ٘.
 ايتعسٜددـ َٗدداط َحدداعز عًدد ّٛايكددس ٕ ا٭ضاضدد١ٝا َٚددٔ يدد ٍ٬سمجدد٪َ ١يؿٗٝددا
ٝ ٚإ ٖدؾٗا ٚضبتٛاٖا ٚقُٝتٗا ايعًُ.١ٝ
 جٗددٛع ايعًُددا ٤يف ضددًط املحددوـ  ٚس ًٝدد٘ َددٔ حٝددث :دبسٜدددْٚ ٙكطدد٘ ٚغددهً٘
ٚضًط٘ ٚذبص.ًٜ٘
 عزاضد ١املحددطًواط ٚايعًُدا ٤ايددرٚ ٜٔزع ذندسِٖ يف ايتعسٜددـ احدوـ املدٜٓدد١
ايًٓ.١ٜٛ

 ؾضا ٌ٥ايكس ٕ ايهس ٚ ِٜعاب .٘ ٚ٬
 يحا٥ص ايكس ٕ ايهس ِٜاملتعًك ١ضًٚ ٘ ٛيػت٘ٚ .حؿظ٘ ٚا حاٍ ضٓدٙ
 ا٭حددسف ايطددًع :١أعيددٗ ًٛ ١دداا املددساع ٗدداا ٚأغددٗس ا٭قددٛاٍ ؾٗٝدداا اسبهُددَ ١ددٔ
ْص ٍٚايكس ٕ ايهس ِٜعً ٢ضًع ١أحسف ا ً ١ا٭حسف ايطًع ١ايكسا٤اط .
 ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 ايكطِ ٚاملثٌ يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 إعجاش ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 ا هِ ٚاملتػا ٘ا ٚايعاّ ٚاشبا ا ٚاملطًل ٚاملكٝدا ٚاملٓطٛم ٚاملؿٗ.ّٛ
 ايػًٗاط املثاز ٠ح ٍٛايكس ٕ ايهسٚ ِٜايسع عًٗٝا
 ازبدٍ يف ايكس ٕ ايهس ِٜعسٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ٚيحا٥ح٘  ٚرلا ٘
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ
 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ٔ عًد ايسمحٔ ايس.َٞٚ
 ايدلٖإ ؾد ٞعً ّٛايكس ٕ يٲَاّ دز ايد ٜٔايصزنػ.ٞ
املسجع املطاْد
َٓ اٌٖ ايعسؾإ يف عً ّٛايكس ٕ يًػٝخ ضبُد عًد ايعصٜص ايصزقاْ.ٞ

اسم املقرر

ايٓو)3(ٛ
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد503

10000503

ضٓد
502

10000502

أ٫ٚب  :أٖداف املكسز:
 - 1ك ِٜٛيطإ ايطايب ٚنتا ت٘  ١ُٝٓ ٚقدزا ٘ ايًػ.١ٜٛ
 - 2متهني ايطايب َٔ ؾِٗ ايٓح. ٛ
 - 3إٔ  ًِٜايطايب كٛاعد ايًػ ١ايعس .١ٝ
 - 4إنطاب ايطايب ايكدز ٠عًد ٢ايكدسا ٠٤ايحدوٝو ١يًكدس ٕ ايهدسٚ ِٜاسبددٜث
ايًٓ ٟٛايػسٜـ ٚن ّ٬ايعسب.
اْٝاب َ :ؿسعاط املكسز :
 - 1طبؿٛضاط ا٭زلا:٤
أ  -اجملددسٚز دداسبسف :حددسف ازبددس املػددذلى ددني ا٫ضددِ ايظدداٖس ٚاملضددُسا ٚحددسف
ازبس املختص ا٫ضِ ايظاٖس.

ب  -اجملسٚز اٱضاؾ :١ايعاٌَ يف املضاف إي٘ٝا ٚأْٛاع اٱضاؾ١ا ٚا٭حهاّ املذل ًد١
عً ٢اٱضاؾ.١
 - 2ا٭زلا ٤ايعاًَ ١عٌُ أؾعاشلا ٝ ٚإ عسٜؿٗا ٚنٝؿ ١ٝعًُدٗا :اضدِ ايؿعدٌا املحددزا
اضددِ ايؿاعددٌا أَثًدد ١املًايػدد١ا اضددِ املؿعددٍٛا ايحددؿ ١املػددًٗ ١اضددِ ايؿاعددٌا اضددِ
ايتؿض.ٌٝ
 - 3ايتٛا ع:
أ  -ايٓعد  :عسٜؿدد٘ا ٚا٭غددٝا ٤اي د ٜٓع د

ٗددااٚأغسا

ايٓع د ا أحهدداّ ايٓع د َددع

َٓع٘ ٛا قطع ايٓع عٔ َٓع.٘ ٛ
ب  -ايتٛنٝد :كطُ٘ٝا َٚا يٝظ َٔ ايتٛنٝددا ٚايتٛنٝدد املعٓدٚ ٟٛأيؿااد٘ا َٚدا
ؽبايـ ؾ ٘ٝايتٛنٝد ايٓع ا ٚحهِ ٛنٝد ايٓهس.٠
 عطـ ايًٝإ :عسٜؿ٘ا ٚصبْ ٘٦ٝهس٠ا ٚجٛاش إعساب عطـ ايًٝإ د٫ب.ع  -عطـ ايٓطل :عسٜؿ٘ا ٚحسٚف ايعطـ.
ٖد  -ايًدٍ :عسٜؿ٘ا ٚأقطاَ٘.
 - 4ايعدددع :أقطدداّ ايعدددع َددٔ حٝددث ايتددرنرل ٚايت ْٝددث ٚأحهاَٗدداا  ٚحهددِ ايعدددع
ايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ٟعًدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٚ ٢شٕ
ؾاعٌ.
َٛ - 5اْددع ايحددسف :ا٭ ددٌ يف ا٭زلددا ٤ايحددسفا ٚذنددس ايعَ٬دداط ايدايدد ١عًددَٓ ٢ددع
ا٫ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِ َدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٔ
ايحسف إمجا٫ا ٝ ٚإ َا ميٓع

سؾ٘ يعٚ ١َ٬احدَٚ ٠ا ميٓع

سؾ٘ يعَ٬تني.

 - 6ايتعجددب :عسٜددـ ايتعجددب ْٛٚعدداٙا ٚإعددساب ددٝػ ١ايتعجددبا َٚدا ًُٜٓددَٓ ٢دد٘ ؾعدد٬
ايتعجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
ٚاضِ ايتؿض.ٌٝ
 - 7ايٛقـ :عسٜؿ٘ا ٚايٛقـ عًَ ٢دا يدس ٙدا٤ا ٚايٛقدـ عًد ٢املٓكد ٛا ٚقًدب ايٓدٕٛ
ايطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانٓ١
أيؿبا عٓد ايٛقـ.
َٛ - 8اضع ُٖص ٠اي :ٌ ٛعسٜـ ُٖص ٠ايٌ ٛا َٛٚاضعٗا ايكٝاض١ٝا ٚحسنتٗا.
املسجعإ ايسٝ٥طإ :جاَع ايدزٚع ايعس  ١ٝيًػ ٜٝ٬ا ٛ ٚضٝح ايٓو ٛيعًد ايعصٜص ؾايس
املسجع املطاعد :غسح ا ٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝا ٔ َايو.
ًَوٛا : ١ربتاز ْحٛ

َٔ ايكس ٕ ٚاسبدٜث ٚايػعس ٚايٓثس يته ٕٛصبا٫ب يًتطًٝل.

اسم املقرر

أحهدددداّ ايتحددددسٜـ يف
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد506

10000506

ضٓد
501

10000501

ايكس ٕ ايهسِٜ

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢عض قٛاعد عًِ ايحسف.
 إٔ ٜه ٕٛعً ٢عزا ١ٜاٛاش ٜٔنًُاط ايكس ٕ َٚعسؾ ١أ دٛشلا ٚأحٛاشلداا ٚأ سٖدا
يف املعاْ.ٞ
 إٔ ٜتدزب عً ٢طًٝل قٛاعد ايحسف عً ٢نًُاط ايكس ٕ .
املؿسعاط:
ًَ اع ٨عًِ ايحسف.
 املٝصإ ايحسيف.
 كط ِٝايتحسٜـ.
 حسٜـ ا٭ؾعاٍ.
 حسٜـ ا٭زلا.٤
 أحهاّ عاَ ١يف ايحسف.

 عزاض ١طًٝك ١ٝيف حسٜـ نًُاط ايكس ٕ َٔ ي ٍ٬ضٛز  ٞايؿاذبٚ ١ايًكس.٠
أِٖ املساجع:
املسجع ايسٝ٥ظ:
 غرا ايعسف يف ؾٔ ايحسف يًػٝخ أمحد اسبُ.ٟٚ٬
َساجع َطاْد:٠
 املُتع يف ايتحسٜـ يٲَاّ ا ٔ عحؿٛز اٱغً.ًٞٝ
 ازبد ٍٚيف إعساب ايكس ٕ  ٚسؾ٘ يٮضتاذ ضبُٛع ايحايف.
 ايًٝددإ ٚايتعسٜددـ اددا يف ايكددس ٕ َددٔ أحهدداّ ايتحددسٜـ يًدددنتٛز ضبُددد ددٔ
ضٝد ٔ ٟاسبًٝب ايػٓكٝط.ٞ

اسم املقرر
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عًِ ايتٛحٝد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد105

10000105

ضٓد
101

10000101

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتًك ٢ايتٛحٝد اشبايص املطتُد َٔ نتاب اهلل ٚضٓ ١زضدٛي٘ دً ٢اهلل عًٝد٘
ٚضًِ.
 إٔ ٜتددصٚع ايطايددب ا٭ ددٚ ٍٛاملكا ددد ا٫عتكاعٜدد ١املُٗدد ١اي د اْتٗجٗددا ايطددًـ
ايحاحل.
 إٔ ٜتوحٔ عكٝد ٠ايطًـا ي ٬٦دبسؾ٘ ايتٝازاط املضً.١
املؿسعاط:


 ١ازؽب ١ٝعٔ ايهؿس ٚاٱسباع ٚايػسى ٚايٓؿام.

ٝ إ حكٝك ١ايتٛحٝد ٚأقطاَ٘.
 ؾضٌ ايتٛحٝد ٚؾٛا٥د ٙايدٚ ١ٜٝٓايدْ.١ٜٛٝ
 عحض ايػً٘ اي أ رلط ح ٍٛايتٛحٝد.
 ساٖني ايتٛحٝد ٚأعيت٘.
 يطس ايػسى ٚأقطاَ٘.

ٚ جٛب ايدع ٠ٛإىل ايتٛحٝد ًْٚر ايػسى.
 ؿطرل غٗاع ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل.
 ذنس َا ٜٓايف ايتٛحٝد أٜٓ ٚكض٘ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚا٫عتكاعاط.
 محا ١ٜاملحطؿ٢

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ زبٓداب ايتٛحٝدد ٚضدد ندٌ رسٜدل  ٜٛدٌ

إىل ايػسى.
 ايًددددع :عسٜؿٗدددا ٚأْٛاعٗدددا ٚأحهاَٗدددا ٚأضدددًاب اٗسٖٚددداا ٚاملٛقدددـ َٓٗدددا َٚدددٔ
أًٖٗاا ٚمناذ َٔ ايًدع املعا س٠ا ٚايسع عًٗٝا.
 صبٌُ عكٝد ٠أٌٖ ايطٓٚ ١ازبُاع ١يف ايتٛحٝد ٚاٱميإ.
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط١
 ايتُٗٝد يف غسح نتاب ايتٛحٝد ا احل ٍ ايػٝخ .
 حكٝك ١ايتٛحٝد ا ع .احل ايؿٛشإ.
املساجع املطاْد٠
 ؾتح اجملٝد نتاب ايتٛحٝد يًػٝخ ضبُد ٔ عًد ايٖٛاب.
 ايك ٍٛاملؿٝد يًػٝخ ا ٔ عثُٝني

اسم املقرر

ؾك٘ ايعًاعاط

املشتوى

عدد

والقشم

الوحدات

عزع3
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع108

01020108

غسع101

01010101

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتصٚع ايطايب اعسؾ ١إمجاي ١ٝؿك٘ ايعًاعاط.
 إٔ ٜدزى ايطايب إٔ ايتعًد هلل ٛقٝؿ. ٞ
ٚ إٔ ٜدزى َكا د ايػسٜع ١يف ايعًاعاط .
 ز ط ا٭حهاّ ايػسع ١ٝيف ايعًاعاط ا٭عي َٔ ١ايهتاب ٚايطٓ١
املؿسعاط:
َ كدَ ١يف َعٓ ٢ايعًاعاطا َٚحدز ػسٜعٗا.
 ايطٗاز٠ا ٚأحهاَٗا.
 ايح٠٬ا ٚأحهاَٗا.
 ايصنا٠ا ٚأحهاَٗا.
 ايحّٛا ٚأحهاَٗا.
 اسب ٚايعُس٠ا ٚأحهاَُٗا.
أِٖ املساجع:
املسجع ايسٝ٥ظ َٓ :از ايطً ٌٝيف غسح ايديٌٝ
املساجع املطاْد٠

 ايعد ٠غسح ايعُد ٠يًٗا ٤ايد ٜٔعًد ايسمحٔ املكدض.ٞ
 ايػسح املُتع عً ٢شاع املطتكٓع  ٔ ٫عثُٝني.

اسم املقرر

ايطرلٚ ٠ايػُاٌ٥
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ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد901

10000901

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢ضرل ٠ايسض ٍٛصلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن
 إٔ ٜتعسف عً ٢ازٜخ ٱضْٗٚ ّ٬ضت٘ اسبضاز.١ٜ
 إٔ ٜدزى َد ٣أ س ايطرل ٠عً ْٗ ٢ايطًٛى ايك.ِٜٛ
 اضتًٓاط ايدزٚع ٚايعدل َٔ ايطرل ٠ايًٓ ١ٜٛايهسمي.١
املؿسعاط:
املٓٗ :
 - 1املكدَ:١
َؿٗ ّٛايطرل – ٠ؾا٥د ٠عزاضدتٗا – أحدٛاٍ ايعدا قًدٌ ايًعثدَٚ ١دد ٣حاجد ١ايًػدس١ٜ
إىل عثت٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .
 َٔ - 2املٛيد إىل ايًعث: ١

ْطً٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ –رٗداز ٠أ دٛي٘  -يًٝدَٛ ١يدد ٙدً ٢اهلل عًٝد٘ ٚضدًِ ا
ذبدٜد شَٓٗدا َٚدا ٚقدع ؾٗٝدا َدٔ اٯٜداط طدُٝت٘ دً ٢اهلل عًٝد٘ ٚضدًِ غدل ددزٙ
ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ا شٚاج٘ ّ املَٓ٪ني يدػب ١زض ٞاهلل عٓٗا ا يف غداز حدسا٤
ا َا اٗس َٔ ٜاط ػرل إىل ًْ٘ ٛ

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف ٖر ٙايؿذل. ٠

 َٔ - 3عث٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إىل ٖجس ٘ :
ْدددص ٍٚايدددٛح ٞا ضدددس ١ٜايددددعٚ ٠ٛاسبهُددد ١يف ذيدددو ا أٚا٥دددٌ املطدددًُني حهُددد١
إضساعِٗ يف اٱض ّ٬ا ازبٗس ايدع ٠ٛا ضس ايتحا

عػرل ٘ ا عدا ٠ٚقَٛد٘ يد٘

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚأضًاب ذيو ا اشلجس ٠إىل اسبًػٚ ١ايطس يف ايتٝداز اسبًػد١
َٗجسا َٛقـ ايٓجاغ َٔ ٞايدع. ٠ٛ
ٚؾددا ٠أ ددٜ ٞطايددب عددِ ايددٓ

ددً ٢اهلل عًٝدد٘ ٚضددًِ ٚأّ املددَٓ٪ني يدػبدد ١ا َٛقددـ

املػسنني عد ذيو ا اٱضساٚ ٤املعسا ا عس

ْؿطد٘ دً ٢اهلل عًٝد٘ ٚضدًِ عًد٢

ايكًا ٌ٥ا ٝع ١ايعكً ١ا اْتػاز اٱض ّ٬يف املد. ١ٜٓ
ٖ َٔ - 4جس ٘

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إىل ٚؾا ٘ :

دٖ ٤جس ٠ايحوا  ١ا َٛقـ َػدسنَ ٞهدَ ١دٔ ذيدو ا ٖجس د٘ دً ٢اهلل عًٝد٘
ٚضددًِ ا أحدددا ٗا ا َٛقددـ َػددسنَ ٞهددَٗٓ ١ددا عٓاٜدد ١اهلل –ضددًواْ٘  ٚعدداىل -
ًٓ ٢ً ٘ٝاهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٚظاٖس ذيو اضتكًاٍ ا٭ْحاز ي٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضدًِ
ا ْصٚي٘ يف قًآ ٚ ٤ا ٤املطجد ا عيٛي٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ املد ١ٜٓا ٓاَ ٤طدجدٙ
ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ا ٚملداذا ندإ أ ٍٚا٭عُداٍ ا َهاْد ١املطدجد يف اٱضد ّ٬ا

امل٪ايا ٠ني املٗاجسٚ ٜٔا٭ْحاز ا اٗدٛز ايٓؿدام يف املدٜٓدٚ ١أضدًاب ذيدو ا نٝدـ
ٚاج٘ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أعدا ٤ايدع َٔ ٠ٛاملٓاؾكني ٚايٛٗٝع ٚاملػسنني .
 اٱذٕ ازبٗاع ا يحا٥ص ازبٗاع يف اٱض.ّ٬ غص ٠ٚدز ايهدل : ٣ازؽبٗا ا أحدا ٗا . غص ٠ٚأحد  :ازؽبٗا ا أحدا ٗا ا ْتٝجتٗا ٝ ٚإ إٔ املطًُني اْتحسٚا ؾٗٝا . غص ٠ٚا٭حصاب (اشبٓدم) ٚ -غص٠ٚ

قسٜظ١

املحطًل .

 غص ٠ٚاسبدٚ ١ًٜٝاسبهًُ َٔ ١ح اسبد . ١ًٜٝغص ٠ٚيٝدل ا٭ضًاب ٚايٓتا ٥ا ؾدتح َهد ١ا٭ضدًاب ٚايٓتددا ٥ا غدص ٠ٚحدٓني  :ا٭ضددًاب ٚايٓتدا ٥ا غدصً ٠ٚددٛى :ا٭ضًاب ٚايٓتا ٥ا حج ١ايٛعاع َٚا محً َٔ املعاْٚ ٞا٭حهاّ .
ٚ -ؾا ٘

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .

ًَوٛاْ : ١ظساب يط ٍٛاملؿسعاط َع قً ١عدع ايٛحداط ؾإٕ املدزع ؽبتاز عض املؿسعاط
اي

يٝظ يف ؾُٗٗا نًرل إغهاٍ يٝدزضٗا ايطايب اؿسعٜٚ ٙهد ٕٛسنٝدص املددزع

عً ٢املؿسعاط اي ٜساٖا جدٜس ٠ايػسح ٚايتعًٝل.
املساجع \ :
املكسز ايسٝ٥ظ  :ايطرل ٠ايًٓ ١ٜٛنُا جا٤ط يف ا٭حاعٜث ايحوٝو.١عَٗ .د ٟزشم اهلل.
املساجع املطاْد٠
 - 1ايطرل ٠ايًٓ ٔ ٫ ١ٜٛنثرل ( ضُٔ نتا ٘ ايًداٚ ١ٜايٓٗا) ١ٜ
 - 2ايطرل ٠ايًٓ ١ٜٛيٲَاّ ا ٔ ٖػاّ .

َكسزاط املطت ٣ٛايسا ع (ايدزاضاط ايكس ْ)١ٝ

المستوى الرابع (الدراسات القرآنٌة)
اسم المقرر

ترمٌز المقرر

المستوى
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الوحدات
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شرع125
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أيول التربٌة اإلسالمٌة

درس4

1

سند601

10000601

اليوجد

____

أخالق حملة القرآن

درس4

2

سند403

10000403

اليوجد

____

علم البالغة

درس4

2

سند701

10000701

اليوجد

____

مجموع الوحدات

13وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

عزع4

ايكددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ٕ

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع109

01020109

عزع107

01020107

ايهس)7/3(ِٜ

ا٭ٖداف:


 ٕٛايًطإ عٔ اشبط ؾد ٠ٚ٬ ٞنتاب اهلل عاىل.

 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٢حطٔ ا٭عاَٚ ٤ساعا ٠ايٛقـ ٚا ٫تدا.٤
 إٔ ٜتًكدد ٬ ٢دد ١أجددصاَ ٤ددٔ ايكددس ٕ ايهددس ِٜزلاعًددا ٚعسرضًددا سٚاٜدد ١حؿددص عددٔ
عا ِ.
 إٔ ؼبؿ جص٤ا َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهدسَ ِٜدٔ اٯٜدَ 82١دٔ ضدٛز ٠املا٥دد ٠إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ 40 ١دٔ

ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ ٠ٚ٬ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤ايطا ع ٚايعػسَ ٜٔدٔ أ ٍٚضدٛز ٠ايدرازٜاط إىل يدس ضدٛز ٠اسبدٜددا
ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
- 1

َحوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ

- 2

أغددسر ١ايكددس ٕ املس ددٌ املعتُددد ٠نكددسا ٠٤ايػددٝخ ضبُددٛع يًٝددٌ اسبحددسٟ

ٚايػٝخ ضبُد ددهٜل املٓػداٚ ٟٚإ ددازاط صبُدع املًدو ؾٗدد يطًاعد ١املحدوـ
ايػسٜـ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

املديٌ يعًِ ايكسا٤اط()2/2

عزع4

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ402

01020402

قسأ401

01020401

ا٭ٖداف:
ا٭ٖداف:
 إٔ ٜطًع ايطايب عً ٢ازٜخ عًِ ايكسا٤اط ٚأرٛاز ٙاي َس ٗا.
 ايتعسٜـ ٗرا ايعًِ ٝ ٚإ أُٖٝت٘ َٚهاْت٘ ً ٚت٘ ايعً ّٛا٭يس.٣
 ا٫رددد٬ع عًدددَ ٢حددداعز ٖدددرا ايعًدددِ قددددمي با ٚحددددٜثابا ٚنٝؿٝدددٝ ٛ ١دددل ايكدددسا٤اط
ٚعصٖٚا إىل زٚا ٗا َٚحاعزٖا َٚحاعز ٛجٗٗٝا ٚعًًٗا.
ُٝٓ ددَٗ ١ددازاط ايطدد٬ب عًدد ٢أعا ٤أٚجدد٘ ايكددسا٤اط َددٔ يدد ٍ٬إحددد ٣ايكددسا٤اط
املتداٚي ١ؾد ٞايعحس اسباضس

 إٔ ٜطًع ايطايب عً ٢عض َطا ٌ٥ايسٚا.١ٜ
 عزاض ١املٓٗ ايعًُ ٞيف اسبهِ عً ٢ايكسا٤اط ٝ ٛ ٚكٗا ٚعصٖٚا إىل زٚا ٗدا
َٚحاعزٖا املعتدل.٠
َ عسؾ ١أ س ايت٬ف ايكسا٤اط يف ايتؿطرل ٚا٭حهاّ.
َٗ ١ُٝٓ ازاط ايط٬ب عً ٢أعا ٤أٚج٘ ايكدسا٤اط َدٔ يد ٍ٬إحدد ٣ايكدسا٤اط
املػٗٛز.٠

املؿسعاط:
 عسٜـ عًِ ايكسا٤اط ً ٚت٘ ايعً ّٛا٭يس٣ا ٚأُٖٝت٘ا ٚذنس عض ًَاع.٘٥
ْ ػ  ٠ايكسا٤اط ٚا٭رٛاز اي َسط ٗا.
 امل٪يؿاط ؾد ٞعًِ ايكسا٤اطا  ٚعض َحاعز ايكسا٤اط زٚاٚ ١ٜعزا.١ٜ

 ايكسا٤اط َٔ حٝث ايحوٚ ١ايػرٚذ ٚايكًٚ ٍٛايسع.
 ايكدددسا٤اط َدددٔ حٝدددث اذبددداع املعٓددد ٚ ٢عددددعٚ ٙأ دددس ذيدددو يف ايتؿطدددرل ٜ ٚددداط
ا٭حهاّ.
 ايتعسٜـ اٱَاّ ْاؾع املدْٚ ٞأغٗس زٚا ٘.
 عزاض ١أ  ٍٛقساْ ٠٤اؾع َٔ زٚا ٜقايٚٚ ٕٛزش َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ

 عزاض ١أ  ٍٛقسا ٠٤أ  ٞعُس َٔ ٚزٚا ١ٜايدُّٚز ٟرسٜل ايػارً.١ٝ
 طًٝل قساْ ٞ ٤اؾع ٚايدٚز ٟعٔ أ  ٞعُس ٚعً ٢ضٛز ٠ايؿاذبٚ ١جص ٤عِ.
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط: ١
 حسش ا٭َاْٚٚ ٞج٘ ايتٗاْ ٞيٲَاّ ايػار ا َع أحد غسٚحٗا.
 اٱ اْ ١عٔ َعاْ ٞايكسا٤اط يٲَاّ َه ٔ ٞأ  ٞرايب.
 ايكسا٤اط اي كس ْ :١ٝازؽبٗا د ًٗ ٛدا د حجٝتٗدا د ٚأحهاَٗداا يًػدٝخ عًدد اسبًدِٝ
ٔ ضبُد اشلاع ٟقا .١
املساجع املطاْد:٠

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ا٭حهاّ ايؿكٗ ١ٝاشبا ١

عزع4
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غسع125

01010125

غسع101

01010101

ايكس ٕ ايهسِٜ

 ايًوث ٚا٫ضتكسا ٤ؾد ٞساجِ ايكسا ٠٤يًػٝخ ضبُد ايحاعم ايكُوا.ٟٚ
 املٓٗا يف اسبهِ عً ٢ايكسا٤اط يًدنتٛز إ ساٖ ِٝايدٚضس.ٟ



ايكسا٤اط ٚأ سٖا يف ايتؿطرل ٚا٭حهاّ ع .ضبُد عُس اشَ.ٍٛ

ا٭ٖداف:
 إٔ ًٜدِ ايطايددب ا٭حهداّ ايؿكٗٝدد ١اشبا د ١ددايكس ٕ ايهدس ِٜددٚ ٠ٚ٬حؿظددا
ٚززلا.
 إٔ ٜدزى ايط٬ب ايع٬ق ١ايٝ ٛك ١ني ايكس ٕ ايهسٚ ِٜعًِ ايؿك٘.
 إٔ ٜه ٕٛعًد ٢عزاٜد ١ا٭حهداّ ايؿكٗٝد ١يف ربحدص ايكدس ٕ ٚعًَٛد٘ عًُدا
 ٚعًُٝا.
املؿسعاط:

 عاب املحوـ ايػسٜـ.
 أحهاّ ايتطٗس يكسا ٠٤ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 ٠ٚ٬ ايكس ٕ ايهس ِٜيًجٓب ٚاسبا٥ض ٚاشب٬ف يف ذيو
َ ظ ايهاؾس يًُحوـ.
َ ظ ايح يًُحوـ.
 حهِ ايكسا ٠٤عً ٢ايدا  ١أ ٚايطٝاز.٠
 ا٭حهاّ اشبا  ١كسا ٠٤ايكس ٕ ايهس ِٜيف ايح.٠٬
 ا٭حهاّ ايعاَ ١يت ٠ٚ٬ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 حهِ نتا  ١املحوـ ػرل ايسضِ ايعثُاْ.ٞ
 ا٭حهاّ ايعاَ ١يسضِ املحاحـ ايػسٜؿ.١
 حهِ عًِ ايكس ٕ ايهس ٚ ِٜعً.ُ٘ٝ
 حهِ أير ا٭جس ٠عً ٢عً ِٝايكس ٕ
 أحهاّ ضجٛع ايت.٠ٚ٬
 عض ا٭حهاّ املتعًك ١ايكس ٕ ايهس ِٜيف ايعكٛع ٚاسبدٚع ٚا٭ميإ.
أِٖ املساجع:
املسجع ايسٝ٥ظ:
 ا٭حهاّ ايؿكٗ ١ٝاشبا  ١ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز عًد ايعصٜص اسبج.ٕ٬ٝ

 املتوـ يف أحهاّ املحوـ يًدنتٛز احل ايسغٝد.
املساجع املطاْد:٠
 ا هِ يف ْكط املحاحـ يٲَاّ أ  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
 نتا دد ١املحددوـا أعد دد٘ ايًجٓدد ١ايداُ٥دد ١يًًودد ٛث ايعًُٝددٚ ١اٱؾتددا ٤املًُهدد١
ايعس  ١ٝايطعٛع.١ٜ

اسم املقرر

أي٬م محً ١ايكس ٕ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد
403

10000403

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتوً ٢ايطايب ي٬م ايكس ٕ ايعظ.ِٝ
 إٔ ٜتعسف عً َٗٓ ٢ايكس ٕ ايهسَٚ ِٜكا د ٙيف صن ١ٝايٓؿٛع اٱْطاْ.١ٝ
ًَ ١ُٝٓ ه ١ايطايب يف اضتًٓاط ا٭ي٬م َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
َ كدَ ١يف ٝإ َؿٗ( ّٛا٭ي٬م )
 أي٬م حاٌَ ايكس ٕ.
 أي٬م َعًِ ايكس ٕ.
 أي٬م َتعًِ ايكس ٕ.
َ كا د ايكس ٕ ايهس ِٜيف ازبٛاْب ا٭ي٬ق.١ٝ
 ا٭ي٬م ايؿسع ١ٜيف ايكس ٕ ايهس.ِٜ

 ا٭ي٬م ا٭ضس ١ٜيف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 ا٭ي٬م ا٫جتُاع ١ٝيف ايكس ٕ ايهس.ِٜ

 حكم مس املصحف على غري طهارة وحكم محل القرآن يف اجلوال واألجهزة
األخرى.
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ا٭ي٬م اي

ضُٓتٗا ضٛز ٠ايكًِ.

أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط: ١
 أي٬م أٌٖ ايكس ٕ يٲَاّ أمحد ٔ اسبطني اٯجس.ٟ
 ايتًٝإ يف عاب محً ١ايكس ٕ يٲَاّ ؼب ٢ٝايٓ.ٟٚٛ
املساجع املطاْد:٠
 عضتٛز ا٭ي٬م يف ايكس ٕ يًدنتٛز ضبُد عًد اهلل عزاش.
 ازباْب اشبًك َٔ ٞضٛز ٠ايكًِ يًدنتٛز إ ساٖ ِٝايدٚضس.ٟ

اسم املقرر

أ  ٍٛايذل  ١ٝاٱض١َٝ٬

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد601

10000601

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتعسف ايط٬ب عً ٢أضظ ايذل  ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬أٖداؾٗا َٚحاعزٖا.
 إٔ ٜكـ عً ٢إظباشاط ايعًُا ٤يف صباٍ ايذل .١ٝ
 إعداع ايطايب ملُازض ١عٚز ٠يف ايذل  ١ٝاٱض.١َٝ٬
املؿسعاط:
َ ؿٗ ّٛايذل  ١ٝاٱض.١َٝ٬
َ حاعز ايذل  ١ٝاٱض.١َٝ٬
 أضظ ايذل  ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬أٖداؾٗا ٚيحا٥حٗا ٚٚضاًٗ٥ا.
ٚ ضا٥ط ايذل  ١ٝاٱض (١َٝ٬اجملتُع ا املطجدا املدازع ...اخل)
 أزا ٤عض عًُا ٤املطًُني يف صباٍ ايذل  ١ٝاٱض.١َٝ٬
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط:١
 جٛاْب ايذل  ١ٝاٱض ١َٝ٬ا٭ضاض ١ٝيًدنتٛز َكداع ٜازبٔ.

اسم املقرر

عًِ ايً٬غ١

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد701

10000701

ٜٛ٫جد

____

 أٖداف ايذل  ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬غاٜا ٗا يًدنتٛز َكداع ٜازبٔ.
 أ  ٍٛايذل  ٚ ١ٝازؽبٗا يٮضتاذ أمحد عًد ايسمحٔ عٝط.٢
املساجع املطاْد:٠
 عٚز ا٭ضددددس ٠املطددددًُ ١يف س ٝدددد ١ايٓػدددد ٤٢ع/عًدددددايسمحٔ ددددٔ عًددددداشبايل
ايػاَد.ٟ
 َٗٓ ايذل  ١ٝيف ايكس ٕ يٮضتاذ ضبُد غدٜد.

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜه ٕٛايطايب عً ٢عزا ١ٜعً ّٛاملعاْٚ ٞايًٝإ ٚايًدٜع.
 إٔ ٜكـ ايدازع عً٬ ٢غ ١ايكس ٕ ايهسٚ ِٜإعجاش.ٙ
 إٔ ٜطًع عًَ ٢عسؾ ١أضساز سانٝب ايكس ٕ ٚمجاٍ عًرلا ٘ ٚعق١
ًَ ١ُٝٓ ها ٘ عً ٢ايكدز ٠عً ٢حطٔ ايتعًرل.

ٝاغت٘.

املؿسعاط:
َ كدَ ١يف عسٜـ عًِ ايً٬غٝ ٚ ١إ َؿٗ ّٛايؿحاحٚ ١ايً٬غٚ ١ايؿسم ُٗٓٝا.
 عًِ املعاْ ( ٞعسٜؿ٘ َٛٚضٛع٘ ٚؾا٥د ٘ ٚأ ٛا ٘).
 كط ِٝايه ّ٬إىل يدل ٚإْػا٤
 اٱضددٓاع اشبدددلٟا ايكحددس رسقدد٘ ٚأْٛاعدد٘ ايؿحددٌ ٚاي ٛددٌ اٱػبدداش ٚاٱرٓدداب
ٚاملطاٚا٠
 عًِ ايًٝإ ( عسٜؿ٘ ٚؾا٥د ٘).
 ايتػًٚ ٘ٝأقطاَ٘ ٚأغساض٘ا اجملاش عسٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ا ايهٓا ١ٜعسٜؿٗا ٚأْٛاعٗا
 عًِ ايًدٜع:
أًَ /اع.٘٥
ب /ا طٓاط املعٓ.١ٜٛ
 /ا طٓاط ايًؿظ.١ٝ
ٝ إ ؾحاح ١ايكس ٕ ٬ ٚغت٘.
أِٖ املساجع:
املسجع ايسٝ٥ظ
 اٱٜضاح يف عً ّٛايً٬غ ١املعاْٚ ٞايًٝإ ٚايًدٜع يًخطٝب ايكص. ٜٚ
املساجع املطاْد:٠

 نتاب ايطساش املتضُٔ ٭ضساز ايً٬غٚ ١عً ّٛحكدا٥ل اٱعجداش يٲَداّ ؼبٝد ٢دٔ
محص ٠اي. ُٝ
 جٛاٖس ايً٬غ ١يٮضتاذ أمحد اشلاسل.ٞ

ب /غعً ١عً ّٛايكس ٕ ()01020200
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (علوم القرآن)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/4

علم5

3

درس 01020111 111درس01020109 109

تارٌخ كتابة الميح

علم5

2

علم203

01020203

علم202

01020202

ميطلحات علوم القرآن

علم5

2

علم204

01020204

علم202

01020202

منلج االستنباط من القرآن

علم5

2

علم205

01020205

علم202

01020202

المكً والمدنً

علم5

2

علم206

01020206

علم202

01020202

أسباب النزول

علم5

2

علم207

01020207

علم202

01020202

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

علم5

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

15وحدة

ترمٌز المقرر

المستوى السادس (علوم القرآن)
اسم المقرر

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

علم6

3

درس 01020112 112درس01020111 111

قيص القرآن

علم6

2

علم208

01020208

علم202

01020202

أقسام القرآن وأمثاله

علم6

2

علم209

01020209

علم202

01020202

متشابه القرآن

علم6

2

علم210

01020210

علم202

01020202

الوجوه والنظائر

علم6

2

علم211

01020211

علم202

01020202

إعراب القرآن

علم6

2

سند504

10000504

سند503

10000503

ثقافة إسالمٌة

علم6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

14وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

ترمٌز المقرر

المستوى السابع (علوم القرآن)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

علم7

3

درس 01020113 113درس01020112 112

الناسخ والمنسوخ

علم7

2

علم212

01020212

علم202

01020202

المحكم والمتشابه

علم7

2

علم213

01020213

علم202

01020202

فواتح السور وخواتٌملا

علم7

2

علم214

01020214

علم202

01020202

علم المناسبات

علم7

1

علم215

01020215

علم202

01020202

علم7

2

علم216

01020216

علم202

01020202

رسم الميح

وضبطه

مجموع الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

12وحدة

ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (علوم القرآن)
اسم المقرر

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

علم8

3

درس 01020114 114درس01020113 113

عد اآلي

علم8

2

علم218

01020218

علم202

01020202

دالالت ألفاظ القرآن

علم8

2

علم219

01020219

علم202

01020202

إعجاز القرآن

علم8

2

علم220

01020220

علم202

01020202

ترجمة معانً القرآن

علم8

2

علم221

01020221

علم202

01020202

طااارق تااادرٌس القااارآن الكااارٌم
والدراسات القرآنٌة

علم8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

علم8

2

علم222

01020222

سند302

10000302

مجموع الوحدات

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

 /أٖداف َكسزاط ايتخحص:


ددد ٌٝايطايدددب يف عًددد ّٛايكدددس ٕ ايهدددس ِٜأحدددد ايؿدددسٚع ايدقٝكددد ١يف ربحدددص
ايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ

 إٔ ٜدددزى ايطايددب ايع٬قدد ١ددني عًدد ّٛايكددس ٕ ٚؾددسٚع ايدزاضدداط ايكس ْٝدد ١ا٭يددس٣
ٚضا٥س ايعً ّٛايػسعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛأٜضا.
 إٔ ٜتِ ايطايب حؿ ز ع ايكس ٕ ايهسِٜا ٜٚتِ ًك ٞايكس ٕ نً٘ سٚاٜد ١حؿدص
عٔ عا ِ.
 عزاضدد ١عًدد ّٛايكددس ٕ عزاضدد ١ربححدد ١ٝعقٝكدد١ا ٚايعٓاٜدد ١اطدداًٗ٥ا ايعًُٝددَ ١ددٔ
ناؾ ١جٛاًْٗا ايتؿح.١ًٝٝ
ٚ قٛف ايطايب عً ٢جٗٛع ايعًُا ٤اي

ري يف ايعٓا ١ٜعً ّٛايكس ٕ ايهس.ِٜ

 إٔ ٜٗتِ ايدزاضاط ايتطًٝك ١ٝيف ربحص عً ّٛايكس ٕ.

هقرراخ الوسرىي الخاهس (علىم القرآى)
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (علوم القرآن)
اسم المقرر
القرآن الكرٌم()7/4

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

علم5

3

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

درس 01020111 111درس01020109 109

تارٌخ كتابة الميح

علم5

2

علم203

01020203

علم202

01020202

ميطلحات علوم القرآن

علم5

2

علم204

01020204

علم202

01020202

منلج االستنباط من القرآن

علم5

2

علم205

01020205

علم202

01020202

المكً والمدنً

علم5

2

علم206

01020206

علم202

01020202

أسباب النزول

علم5

2

علم207

01020207

علم202

01020202

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

علم5

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

15وحدة

اسم املقرر
ايكس ٕ ايهس)7/4(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ5

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع111

01020111

عزع109

01020109

ا٭ٖداف
إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ إ كإ  ٠ٚ٬نتاب اهلل عص ٚجٌ َع طًٝل أحهاّ ايتجٜٛد
إٔ ٜه ٕٛيد ٣ايطايب ح َٔ حؿ نتاب اهلل عاىل حبؿظ٘ زبدصَ ٤دٔ نتداب اهلل
عاىل
املؿسعاط:
 عدس

ايكددس ٕ ايهدسَ ِٜددٔ اٯٜددَ 41١دٔ ضددٛز ٠ا٭ْؿدداٍ إىل ْٗاٜد ١اٯٜددَ 52 ١ددٔ

ضٛزٜٛ ٠ضـ ٠ٚ٬ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤ايطاعع ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضٛز ٠ا٭حكاف إىل يس ضٛز ٠ما ٚذيدو
ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

ازٜخ نتا  ١املحوـ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ203

01020203

عًِ202

01020202

األُذاف:
ـ أى ٗزؼشف الطبلت ػلٔ الوشاحل الزٖ هشد ثِب يزبثثخ القثش ى الكثشٗن حزثٔ
اعزقش ػلٔ هب ُْ ػلَ٘ اٙى.
ـ أى ٗذسك الطبلت عِْد الغلف هي الصحبثخ ّالزبثؼ٘ي فثٖ خذهثخ يزثبة هللا
رؼبلٔ ّالؼٌبٗخ ثح ظَ .
أى ٗذسك الطبلت إػغبص القش ى ثزحقق هب ّػذ هللا ػض ّعل هي ح ظ يزبثَ.
املؿسعاط:
 عسٜـ َحطًح (املحوـ) (ٚاملحاحـ) ٚايؿسم ُٗٓٝا.
 أ ٌ ايهتا  ١ايعس ٚ ١ٝيحا٥حٗاا ٚغ ْٗا يف اٱض.ّ٬
 مجع ايكس ٕ اعٓ ٢حؿظ٘ يف ايحدٚز.

 نتا  ١ايكس ٕ يف حٝا ٠ايٓ

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ (:أضدًاب ايهتا دٚٚ ١ضداًٗ٥اا

نتهاب ايٛح.)ٞ
 مجددددع ايكددددس ٕ يف ايحددددوـ يف ي٬ؾدددد ١ايحدددددٜل زضدددد ٞاهلل عٓدددد٘ (:ا٭ضددددًاب
ٚايدٚاؾعا َٛقـ ايحوا  ١د زضٛإ اهلل عً ِٗٝد َدٔ ٖدرا ازبُدعا رسٜكد ١مجدع
ٖر ٙايحوـ َٚصاٜاٖا).
ٛ حٝد املحاحـ ْٚطخٗا يف ي٬ؾ ١عثُإ زض ٞاهلل عٓ٘ (:ا٭ضًاب ٚايددٚاؾعا
َٛقدددـ ايحدددوا َ ١دددٔ عُدددٌ عثُدددإ زضددد ٞاهلل عٓددد٘ا نتهددداب املحدددوـا عددددع
املحاحـا َحرلٖا).
 ايؿسم ني مجع ٞأ  ٞهس ٚعثُإ زض ٞاهلل عُٓٗا.
 س ٝب اٯٜاط ٚايطٛز.
 دبسٜد املحوـا ٚأْ َٔ ٍٚكط٘.
 عػرل املحوـا ٚذبصًٜ٘ا ٚزَٛش.ٙ
 ايػًٗاط اي أٚزعط ح ٍٛازٜخ نتا  ١املحوـ ٚززل٘ ٚزعٖا.
 رًاع ١املحوـ ايػسٜـ.
 طج ٌٝاملحوـ ايػسٜـ.
 حهِ نتا  ١املحوـ ايسضِ اٱَ ٞ٥٬اسبدٜث
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط:١
 املديٌ يدزاض ١ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضبُد أ  ٛغًٗ.١

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

َحطًواط عً ّٛايكس ٕ

عًِ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ204

01020204

عًِ202

01020202

 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ
 زضِ املحوـ عزاض ١يػ ١ٜٛازؽب ١ٝيًدنتٛز غامن قدز ٟٚاسبُد.
املساجع املطاْد٠
ًَ احث يف عً ّٛايكس ٕ يًدنتٛز

ًو ٞايحاحل.

َ حوـ عثُإ ٚزحًت٘ غسقا ٚغس ا يًدنتٛز ٠ضوس ايطٝد.

ا٭ٖداف:
1د د إٔ ٜدددزى ايطايددب أُٖٝدد ١عزاضددٖ ١ددر ٙاملحددطًواط ٚؾا٥ددد ٗا َٚددد ٣عًكٗددا تؿطددرل
ايكس ٕ.
إٔ ٜدزى ايطايب َد ٣عٓا ١ٜايعًُا ٤ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
َ ديٌ يف:
أ /أُٖ ١ٝعزاضَ ١حطًواط عً ّٛايكس ٕ ٚؾٛا٥دٖا.
بَ /حطًح (عً ّٛايكس ٕ)ا ٚذبًٖ ٌٝرا املسنب اٱضايف.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

َددددٓٗ ا٫ضددددتًٓاط َددددٔ ايكدددددس ٕ

عًِ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ205

01020205

عًِ202

01020202

 اضتكساَ ٤حطًواط عً ّٛايكس ٕ عًًُا عًًُا َٚحطًوًا َحطًوًا ٝ ٚإ َا :ًٜٞ
أ /ع٫يتٗا ايًػٚ ١ٜٛا ٫ط٬ح.١ٝ
ب/ذبدٜد ايؿسٚم اي

ٗٓٝا.

َٓ /اقػتٗا َٓاقػ ١عًُ.١ٝ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 املديٌ يدزاض ١ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضبُد أ  ٛغًٗ.١
َ حطًواط عً ّٛايكس ٕ يًدنتٛز ضًُٝإ ايكسعا.ٟٚ
املسجع املطاْد:
َ عجِ عً ّٛايكس ٕ يًػٝخ إ ساٖ ِٝازبسَ.ٞ

ايهسِٜ

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢رسا٥ل ا٫ضتًٓٓاط َٔ ايكس ٕ ايهس.ِٜ
إٔ ٜكـ ايطايب عًد ٢غدسا٥ط ا٫ضدتًٓاط َدٔ ايكدس ٕ ايهدس ِٜحتدٜ ٫ ٢كددّ عًد ٢ا٫ضدتًٓاط
ع ٕٚذبكل غسٚر٘.
إٔ ٜطتثُس ايطايب ٖرا ايعًِ يف اضتًٓاط ا٭حهاّ ايعكدٚ ١ٜايؿكٗ َٔ ١ٝايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:


عسٜـ ا٫ضتًٓاط َٔ ايكس ٕ ٚع٬قت٘ ايتؿطرل

 أقطاّ ا٫ضتًٓاط َٔ ايكس ٕ ايهسٖٞٚ ِٜ
 ا٫ضتًٓاط اعتًاز ايظٗٛز يف َعٓ ٢ايٓص
 ا٫ضتًٓاط اعتًاز اٱؾساع ٚايذلنٝب
 ا٫ضتًٓاط اعتًاز ايحوٚ ١ايًطٕ٬
 ا٫ضتًٓاط اعتًاز َٛضٛع املعٓ ٢املطتًٓط نا٫ضتًٓاراط ايعكدٚ ١ٜايًػٚ ١ٜٛايؿكٗ١ٝ
 غسٚط ا٫ضتًٓاط َٔ ايكس ٕ
 رسم ا٫ضتًٓاط َٔ ايكس ٕ ايهسِٜ
 أضًاب ا٫عبساف يف ا٫ضتًٓاط  َٔٚذيو
 ا٫عبساف يف ايعكٝد٠

 محٌ ا٭يؿاا عًَ ٢حطًواط حاع ١


كد ِٜايعكٌ عً ٢ايٓكٌ

أِٖ املساجع :املسجع ايسٝ٥ظ


َٓٗ ا٫ضتًٓاط َٔ ايكس ٕ ايهس ِٜيٝـ ؾٗد ايٖٛ

الوشاعغ الوغبًذح :
اإليل٘ل فٖ اعزٌجبط الزٌضٗل للغْ٘طٖ،
اعزٌجبط القش ى لوحوذ ثي ػجذ الُْبة

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ5

املهٚ ٞاملدْٞ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ206

01020206

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝعزاضٖ ١را ايعًِ ٚؾا٥د ٘ يطايب ايعًِ
إٔ ميٝص ايطايب ني ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ
َعسؾ ١يحا٥ص ايطٛز ٚايؿسٚم ٗٓٝا َٔ حٝث املٛضٛع ٚا٭ضًٛب.
املؿسعاط:
 أُٖ ١ٝايعًِ املهٚ ٞاملدْٚ ٞعٓا ١ٜايعًُا ٤دزاضت٘ا  ٚعض ؾٛا٥د.ٙ
 رسٜكَ ١عسؾ ١املهٚ ٞاملدْ.ٞ
 ايضٛا ط اي ٜعسف ٗا املهٚ ٞاملدْٞا ٚايؿسٚم اي

ُٗٓٝا.

 ايطٛز امله :١ٝعدعٖا يحا٥حٗا ٚممٝصا ٗا ٚأْٛاعٗا.
 ايطٛز املدْ :١ٝعدعٖا يحا٥حٗا ٚممٝصا ٗا ٚأْٛاعٗا.
 ايطٛز املهٚ ١ٝاملدْ ١ٝاملختًـ ؾٗٝا.


٬ط تعًل املهٚ ٞاملدْ:ٞ

أ/اسبضسٚ ٟايطؿسٟا ايٓٗازٚ ٟايًًٞٝا ايحٝؿٚ ٞايػتاٞ٥ا ا٭زض.ٞ

بَ/ا محٌ َدٔ َهد ١إىل املدٜٓدٚ ١ايعهدظا َدا محدٌ َدٔ املدٜٓد ١إىل اسبًػد١ا َدا
محٌ َٔ املد ١ٜٓإىل ٬ع ايس.ّٚ
 عزاض ١ضٛز ايحاؾاط ٚاملسض٬ط ٚايعًل مناذ يٮضًٛب امله.ٞ
 عزاض ١ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ أمنٛذجا يٮضًٛب املدْ.ٞ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ
 املهٚ ٞاملدْ ٞيًدنتٛز ضبُد ٔ عًدايسمحٔ ايػاٜع.
 ايصٜاعٚ ٠اٱحطإ يف عً ّٛايكس ٕ يٲَاّ ٔ عك ١ًٝامله.ٞ
املساجع املطاْد:٠
َٓ اٌٖ ايعسؾإ يف عً ّٛايكس ٕ يًػٝخ ضبُد عًد ايعصٜص ايصزقاْ.ٞ
ًَ احث يف عً ّٛايكس ٕ يًدنتٛز

ًو ٞايحاحل.

 املهٚ ٞاملدْ ٞيف ايكس ٕ عزاض١

ْ ١ًٝٝكدَ ١ٜدٔ أ ٍٚايكدس ٕ ايدْٗ ٞاٜد ١ضدٛز٠

اٱضسا ٤يًػٝخ عًدايساشم حطٔ أمحد.

اسم املقرر

أضًاب ايٓصٍٚ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ207

01020207

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطددتثُس ايطايددب ضددًب ايٓددص ٍٚيً ٛدد ٍٛيًؿٗددِ ايحددوٝح يٰٜدد ١٭ٕ ايطددًب ددٛزَ ٠ددٔ
ٛز َعٓ ٢اٯ١ٜ
إٔ ٜدزى ايطايب عٓا ١ٜاهلل ًٓٚ ٘ٝأْ٘ زض ٍٛاهلل حكاب .
إٔ ٜدزى ايطايب إعجاش ايكس ٕ .
املؿسعاط:
َ عْٓ ٢ص ٍٚايكس ٕ ايهس.ِٜ
 عسٜددـ ضددًب ايٓددصٍٚا ٝ ٚددإ أُٖٝدد ١ايعًددِ دد٘ ٚعٓاٜدد ١ايعًُددا ٤دزاضددت٘ا  ٚعددض
ؾٛا٥د.ٙ
 رسٜل َعسؾ ١ضًب ايٓص.ٍٚ
 أْكطاّ ٝؼ أضًاب ايٓص ٍٚإىل سؼبٚ ١غرل سؼب.١
 عُ ّٛايًؿ ٚيحٛ

ضًً٘.

 عدع ا٭ضًاب ٚايٓاشٍ ٚاحدا  ٚعدع ايٓاشٍ ٚايطًب ٚاحد.
 عدع ايسٚاٜاط يف ضًب ايٓصٍٚ
 ذنس َا ً َٔ أضًاب ايٓص ٍٚيف  ٟايكس ٕ ايهسٚ ِٜضٛز.ٙ
 كدّ ْص ٍٚاٯ ١ٜعً ٢اسبهِ
 ا٫ضتؿاعَ َٔ ٠عسؾ ١ضًب ايٓص ٍٚيف صباٍ ايذل ٚ ١ٝايتعًِٝ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ
ًَ احث يف عً ّٛايكس ٕ ملٓاع ايكطإ
 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايسَٞٚ
املساجع املطاْد٠
 ا سز يف ْص ٍٚايكس ٕ يف ايهتب ايتطع ١يًدنتٛز يايد املصٜ
 أضًاب ايٓص ٍٚيٲَاّ عً ٔ ٞأمحد ايٛاحد ٟايٓٝطا ٛز.ٟ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

عًِ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد301

10000301

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عًِ َٓاٖ ايدع ٚ ٠ٛازؽب٘ ٚأٖداؾ٘ ٚأضط٘.
 إٔ ٜدزى َد ٣ع٬ق ١ربحص عً ّٛايكس ٕ عًِ َٓاٖ ايدع.٠ٛ
 إٔ ٜتصٚع اا  ًٖ٘٪ٜيف اجملاٍ ايدع ٟٛأًٖ ١ٝتٓاضب ٚزٚح ايعحس.
املؿسعاط :
 حكٝك ١ايدع ٠ٛإىل اهلل. ؾضٌ ايدع ٠ٛإىل اهلل.. حهِ ايدع ٠ٛإىل اهلل. أٖداف ايدع ٠ٛإىل اهلل. از ًاط ايدع ٠ٛإىل اهلل املٓٗ اسبل. ايتؿسٜل ني ايدع ٠ٛإىل اهلل ٚايدعا ١ٜيًؿسقٚ ١اسبصب. ايًدا ٠٤ايتٛحٝد يف ايدع ٠ٛإىل اهلل. -صبا٫ط ايدع.٠ٛ

 ٚضا ٌ٥ايدع.٠ٛ أضايٝب ايدع.٠ٛ عُ ّٛايدع َٔ ٠ٛجٗ ١ايدعاٚ ٠املدعٚ ٜٔٛا٭حهاّ املدع ٛشلا. يًل ايداع.١ٝ عاب ايدع.٠ٛ ا٭عي ١املعتدل ٠يف ايدعٚ ٠ٛا٭عي ١غرل املعتدل.٠ مناذ يًدع: ٠ٛ- 1

ايدع ٠ٛايًٓ.١ٜٛ

- 2

عع ٠ٛاشبًؿا ٤ايساغد.ٜٔ

- 3

مناذ َٔ عع ٠ٛعًُا ٤ايػسٜع( ١اٱَاّ أمحد ا ا دٔ ُٝٝد١

ا ايػٝخ ضبُد ٔ عًدايٖٛاب ا ايػٝخ عًدايعصٜص ٔ اش).
املساجع :
 - 1عع ٠ٛايتٛحٝد يًػٝخ ضبُد يًٖ ٌٝساع.

هقرراخ الوسرىي السادس (علىم القرآى)
ترمٌز المقرر

المستوى السادس (علوم القرآن)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

علم6

3

درس 01020112 112درس01020111 111

قيص القرآن

علم6

2

علم208

01020208

علم202

01020202

أقسام القرآن وأمثاله

علم6

2

علم209

01020209

علم202

01020202

متشابه القرآن

علم6

2

علم210

01020210

علم202

01020202

الوجوه والنظائر

علم6

2

علم211

01020211

علم202

01020202

إعراب القرآن

علم6

2

سند504

10000504

سند503

10000503

ثقافة إسالمٌة

علم6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

14وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر
ايكس ٕ ايهس)7/5(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ6

3

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع112

01020112

عزع111

01020111

ا٭ٖداف:
إٔ ٜتكٔ ايطايب  ٠ٚ٬نتاب اهلل عاىل عً ٢ايٛج٘ ايحوٝح
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب شٜاع ٠حؿظ٘ يهتاب اهلل حبؿ جص َٔ ٤نتاب اهلل عاىل.
املؿسعاط:
 عددس

ايكددس ٕ ايهددسَ ِٜددٔ اٯٜددَ 53١ددٔ ضددٛزٜٛ ٠ضددـ إىل ْٗاٜدد ١اٯٜددَ 74 ١ددٔ

ضٛز ٠ايهٗـ ٚ ٠ٚ٬ذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤اشباَظ ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضدٛز ٠ايػدٛز ٣إىل يدس ضدٛز ٠ازبا ٝد١ا
ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

قحص ايكس ٕ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ208

01020208

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝعزاض ١ايكحص يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜؾا٥دٚ ٠زٚعٖا.
إٔ ٜطتؿٝد ايطايب ايعدل َٔ عزاض ١عض ٜاط ايكحص ايٛازع ٠يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 عسٜـ ايكحٚ ١ايكحص يػٚ ١ا ط٬حا.
 ايؿسم ني ايكح ١يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜغرل.ٙ

 أُٖ ١ٝايكحص ايكس ْ.١ٝ
َ صاٜا ايكح ١ايكس ْٚ ١ٝزلا ٗا.
َ كا د ايكحص يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜحهُ٘ ٚؾٛا٥د.ٙ
 أْٛاع ايكحص يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
َٛ ضٛعاط ايكحص يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 أضايٝب ايكحص ايكس ْ.ٞ
 هساز ايكح ١يف ايكس ٕ.
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢قحص ا٭ًْٝا ٤عً ِٗٝايط ّ٬يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 املعجص ٠ايهدل ٣ايكس ٕا يًػٝخ ضبُد أ  ٛشٖس.٠
 قحص ايكس ٕ يًػٝخ ضبُد أمحد جاع املٛىل ٚشَ.٘٥٬
املساجع املطاْد:٠
َ ع ا٭ًْٝا ٤يف ايكس ٕ ايهس ِٜيًػٝخ عؿٝـ عًد ايؿتاح رًاز.٠
 املطتؿاع َٔ قحص ايكس ٕ يًدعٚ ٠ٛايدعا ٠يًدنتٛز عًد ايهس ِٜشٜدإ.
 قحص يف ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾضٌ حطٔ عًاع.

اسم املقرر

أقطاّ ايكس ٕ ٚأَثاي٘

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ209

01020209

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝعزاضٖ ١را ايعًِ ٚؾٛا٥د.ٙ
إٔ ٜدزى ايطايب َكا د ايكطِ يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝعزاض ١أَثاٍ ايكس ٕ َٚد ٣كسًٜٗا املعاْ ٞايًعٝد. ٠
املؿسعاط:
 أ /٫ٚأقطاّ ايكس ٕ ايهس:ِٜ
 ايتعسٜـ ايكطِ يػٚ ١ا ط٬حا.


ٝؼ ايكطِ يف ايكس ٕ ايهسٛ ٚ ِٜز.ٙ

 أزنإ ايكطِ يف ايكس ٕ ايهس. ِٜ
 أْٛاع ايكطِ ٚؾٛا٥د.ٙ
َ كا د ا٭قطاّ يف ايكس ٕ.
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ا٭قطاّ ايٛازع ٠يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 اْٝا /أَثاٍ ايكس ٕ ايهس:ِٜ
 ايتعسٜـ املثٌ يػٚ ١ا ط٬حا.
 ايؿسم ني املثٌ يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜغرل.ٙ

 أُٖ ١ٝاملثٌ ٚؾٛا٥د.ٙ
 أقطاّ ا٭َثاٍ يف ايكس ٕ ٚأْٛاعٗا.
َ كا د ا٭َثاٍ يف ايكس ٕ.
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ا٭َثاٍ ايٛازع ٠يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
 ا٭َثاٍ يف ايكس ٕ ايهس ِٜيٲَاّ ا ٔ ق ِٝازبٛش.١ٜ
 ايتًٝإ يف أقطاّ ايكس ٕ يٲَاّ ا ٔ ق ِٝازبٛش.١ٜ
املساجع املطاْد:٠
 ا٭َثاٍ يف ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز َحطؿ ٢ضبُد ضًُٝإ.
 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ
 إَعإ يف أقطاّ ايكس ٕ يًػٝخ عًداسبُٝد ايؿساٖ.ٞ

اسم املقرر

َتػا ٘ ايكس ٕ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ210

01020210

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف :
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝعزاض ١ايعًِ َٚد ٣اضتثُاز ٙيف ايتؿسٜل ني َا ٜدسع َدٔ املتػدا ٘
يف ايكس ٕ.
إٔ  ًِٜايطايب ايكٛاعد ايعاَ ١يف ٛج ٘ٝاملتػا ٘ يف ايكس ٕ.
املؿسعاط:
َ كدَ ١يف ؾضٌ حؿ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايعٓا ١ٜإ كاْ٘.
 املساع املتػا ٘ ايًؿظ ٞيف ايكس ٕ.
 أْٛاع ايتػا ٘ ايٛازع يف ايكس ٕ.
 أُٖ ١ٝعًِ املتػا ٘ ايًؿظ ٞيف ايكس ٕ ٚؾٛا٥د.ٙ
 اسبهُٚ َٔ ١جٛع املتػا ٘ ايًؿظ ٞيف ايكس ٕ ايهس.ِٜ

 ايكٛاعد ايعاَ ١يف ٛج ٘ٝاملتػا ٘ ايًؿظ ٞيف ايكس ٕ:
 أ /قٛاعد ازباْب املعٓ.ٟٛ
 ب /قٛاعد َساعا ٠ايطٝام ٚايكسا.ٔ٥


 /قٛاعد َساعا ٠س ٝب املحوـ.

 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢املٛاضع املتػا ٗ ١يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايدلٖإ يف ٛجَ ٘ٝتػا ٘ ايكس ٕ يتا ايكسا ٤ضبُٛع ايهسَاْ.ٞ
ٖ داٜدد ١املس دداب ٚغاٜدد ١اسبؿدداا ٚايطدد٬ب يف َتػددا ٘ ايهتدداب يٲَدداّ عًددِ ايدددٜٔ
ايطخا.ٟٚ
املساجع املطاْد:٠
٬َ ى ايت  ٌٜٚايكدارع در ٟٚاٱسبداع ٚايتعطٝدٌ يف ٛجٝد٘ املتػدا ٘ ايًؿد َدٔ ٟ
ايتٓص ٌٜيٲَاّ ا ٔ يص رل ايػسْار.ٞ
 نػـ املعاْ ٞيف املتػا ٘ َٔ املثاْ ٞيػٝخ اٱض ّ٬دز ايد ٔ ٜٔمجاع.١
َ تػا ٘ ايكس ٕ يًدنتٛز عدْإ شزشٚز.

اسم املقرر

ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ211

01020211

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب ايؿسم ني ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س َٚعاْٗٝا.
إٔ ٜدددزى ايطايددب أُٖٝددٖ ١ددرا ايعًددِ ٚؾا٥د دد٘ يدازضدد ٞايتؿطددرل ٚنٝؿتدد٘ اٱؾدداعَٓ ٠دد٘ يف
ؿطرل ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
َ عٓ ٢ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س يػٚ ١ا ط٬حا.
 ايؿسم ني :ايٛجٙٛا ٚايٓظا٥سا ٚا٭غًا.ٙ
 ايؿسم ني :ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س يف ايكس ٕ ايهس ٚ ِٜني ؿطرل املؿسعاط.
 أُٖ ١ٝعًِ ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥سا َٓٚصيتد٘ دني ايعًد ّٛايػدسع ١ٝعاَدٚ ١عًد ّٛايكدس ٕ
خبا .١

 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ا٭غًاٚ ٙايٓظا٥س يف ايكس ٕ ايهس ِٜيٲَاّ َكا ٌ ٔ ضًُٝإ.
ْ صٖ ١ا٭عني ايٓٛااس يف عًِ ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س يٲَاّ ا ٔ ازبٛش.ٟ
املسجع املطاْد:
 ايٛجٚ ٙٛايٓظا٥س يف ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضًُٝإ ايكسعا.ٟٚ

اسم املقرر

إعساب ايكس ٕ
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد504

10000504

ضٓد
503

10000503

أ :٫ٚأٖداف املكسز:
ٝ - 1إ أ س ا٭ٚج٘ اٱعسا  ١ٝيف ؾِٗ ايٓص ايكس ْ.ٞ
 - 2متهني ايطايب َٔ ؾِٗ ْحٛ

ايكس ٕ عً ٢ايٛج٘ ايحوٝح.

اْٝاَ :ؿسعاط املكسز:
 عسٜـ اٱعساب يػٚ ١ا ط٬حا.
 أُٖ ١ٝإعساب ايكس ٕ ٚؾٛا٥د.ٙ
 ذنس عض املحٓؿاط ؾ ٘ٝقدمياب ٚحدٜثاب.
 ايع٬ق ١ني املعٓٚ ٢اٱعساب.
 عاب املعسب ٚغسٚر٘.
 إعساب ا٫ضتعاذ.٠

 إعساب ايًطًُ.١
 طبتازاط َٔ إعساب ضٛز ايكس ٕٖٓ :ا ؽبتاز َدزع املكسز ٜاط َتعدعَ ٠دٔ ضدٛز
طبتًؿدد ١ٱعسا ٗدداا ٚؼبددس

عًدد ٢ايتٝدداز َدداَٖ ٛػددهٌ يف إعسا دد٘ا َٚددا ٜذل ددب

عً ٢ا٫يت٬ف يف إعسا ٘ ا٫يت٬فُ يف َعٓد ٢اٯٜد ١أَ ٚدا ميهدٔ اضدتؿاع ٘ َٓٗدا
َٔ أحهاّ.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايؿسٜد يف إعساب ايكس ٕ اجملٝد يٲَاّ يًُٓتجب اشلُداْ.ٞ
 ايدز املح ٕٛيف عً ّٛايهتاب املهٓ ٕٛيٲَاّ ايطُني اسبً .
املساجع املطاْد:٠
 إعساب ايكس ٕ يٲَاّ أ  ٞجعؿس أمحد ايٓواع.
 ايًوس ا ٝط يٲَاّ أ  ٞحٝإ.
 ازبد ٍٚيف إعساب ايكس ٕ ايهس.ِٜ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

كاؾ ١إض١َٝ٬

عًِ6

املتطلب الشابق

ترميز املقرر

الوحدات

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

1

ضٓد404

10000404

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜسؾددع ايطايددب َطددتٛا ٙايعًُدد ٞايثكددايف َددٔ يدد ٍ٬ا٫ردد٬ع عًدد ٢ايعدٜددد َددٔ
املٛضٛعاط اي

ُٗ٘ يف حٝا ٘ ايعاَ.١

 إٔ ٜكـ ايطايب عًد ٢سلٛيٝد ١اٱضد ّ٬يهدٌ جٛاْدب اسبٝدا ٠عًدَ ٢طدت ٣ٛايؿدسع
ٚازبُاعٚ ١ايدٚي َٔ ١ي ٍ٬ايتعدسف عًد ٢عدض ايدٓظِ اٱيضد ١َٝ٬ايد ٜٓتظُٗدا
عكد اٱض.ّ٬
 إٔ ٜطًع عًٚ ٢اقع حاضس ايعا اٱضَٞ٬ا ٜٚتعسف عً ٢عض َػه.٘ ٬

املؿسعاط:
َ ديٌ ٜتضُٔ ايتعسٜـ ايثكاؾ ١اٱيضٝ ٚ ١َٝ٬إ َحاعزٖا ٚيحا٥حٗا.

 يحدددا٥ص ايتحدددٛز اٱضددد َٞ٬يٲْطدددإ ٚايهدددٚ ٕٛاسبٝددداٚ ٠أ دددس ٙعًددد ٢ايؿدددسع
ٚاجملتُع .
 ايٓظددداّ اشبًكدددَ :ٞؿَٗٛددد٘اعع ٠ٛاٱضددد ّ٬يٮيددد٬ما أ ددد ٍٛا٭يددد٬م  ٚعدددض
مناذجٗا .
ْ ظدددداّ ا٭ضددددسَ :٠ؿَٗٛدددد٘ا َددددٓٗ اٱضدددد ّ٬يف هدددد ٜٔٛا٭ضددددس٠اَهاْتٗا يف
اٱضّ٬ا اسبكٛم ايصٚج١ٝاعٌُ املسأٚ ٠ضٛا ط٘ ايػسع. ١ٝ
 ايٓظدداّ ايطٝاضددَ :ٞؿَٗٛدد٘ا اٱَاَددٚ ١أُٖٝتٗددا ٚحكٛقٗددا ا عدددع ا٭ُ٥دد ١اعتًدداز
عدع ا٭قطازا حكٛم ايسعٚٚ ١ٝاجًا ٗاا
 ايتٓحددرلَ :ؿَٗٛدد٘ا أٖداؾدد٘ا أضددايً٘ٝا ٚٚضدداً٘٥ا ٚيطددسٚ ٙاْتػددازٙا أضددايٝب
َكاَٚت٘ .
 ايعٛملَ :١ؿَٗٗٛاا أٖداؾٗاا ٚضاًٗ٥اا ازٖا ايثكاؾٚ ١ٝا٫جتُاعٝدٚ ١ا٫قتحداع١ٜ
ٚايطٝاض١ٝا نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗاا َٛٚاجٗ ١ازٖا ايطًً. ١ٝ
 ا٫ضتػسامَ :ؿَٗ٘ٛا أٖداؾ٘ا أضايٝباٚضاَٚ ً٘٥كاَٚت٘ .
أِٖ املساجع
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 عب ٛكاؾ ١إض ١َٝ٬أ ١ًٝا يًدنتٛز عُس ضًُٝإ ا٭غكس
َ اذا يطس ايعا

اعبطاط املطًُني يًػٝخ أ  ٛاسبطٔ ايٓد.ٟٚ

املسجعإ املطاْدإ:
 ايعٛمل ١يًدنتٛز ناٌَ أ ٛ

كس .

 زؾع امل ّ٬عً ٢ا٭ ١ُ٥ا٭ع ّ٬يػٝخ اٱض ّ٬ا ٔ . ١ُٝٝ

هقرراخ الوسرىي الساتع (علىم القرآى)
ترمٌز المقرر

المستوى السابع (علوم القرآن)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

علم7

3

درس 01020113 113درس01020112 112

الناسخ والمنسوخ

علم7

2

علم212

01020212

علم202

01020202

المحكم والمتشابه

علم7

2

علم213

01020213

علم202

01020202

فواتح السور وخواتٌملا

علم7

2

علم214

01020214

علم202

01020202

علم المناسبات

علم7

2

علم215

01020215

علم202

01020202

علم الرسم والضبط

علم7

2

علم216

01020216

علم202

01020202

مجموع الوحدات

13وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/6(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ7

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع113

01020113

عزع112

01020112

ا٭ٖداف:
إٔ ٜتكٔ ايطايب  ٠ٚ٬نتاب اهلل ٚدبٜٛدٙ
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب شٜاع ٠اسبؿ حبؿظ٘ جص٤اب َٔ نتاب اهلل عاىل
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜاٯَ 75١ٜدٔ ضدٛز ٠ايهٗدـ إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ104 ١دٔ

ضٛز ٠ايػعسا٠ٚ٬ ٤ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ د ازبددص ٤ايسا ددع ٚايعػددسَ ٜٔددٔ اٯٜددَ 32١ددٔ ضددٛز ٠ايصَددس إىل يددس ضددٛز٠
ؾحً ا ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ

 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ212

01020212

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖٖ ١ٝرا ايعًِ ٚؾا٥د ٘ يف اضتًٓاط ا٭حهاّ.
إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ ايكدز ٠عً ٢ايتعاٌَ َع ا٭عي ١عٓد ايتعاز
إٔ ٜدزى ايطايب جٗٛع ايعًُا ٤يف ٝإ ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
املؿسعاط:
 أُٖ ١ٝعًِ ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
 ايتعسٜـ ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ يػٚ ١ا ط٬حا.
 ايؿسم ني ايٓطخ ٚايًدا.٤
 ايؿسم ني ايٓطخ ٚايتخحٝص ٚا٫ضتثٓا.٤
 ايؿسم ني ايٓطخ ٚاٱْطا.٤

 أضًاب ايٓطخ ٚحِهُ٘.
َٛ قـ ايعًُا َٔ ٤ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
 غسٚط ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
 أقطاّ ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ ٚأْٛاعُٗا.
 رسٜكَ ١عسؾ ١ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
 أحهاّ عاَ ١يف ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
 ذنس َا يف ايكس ٕ َٔ ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايٓاضخ ٚاملٓطٛخ يٲَاّ أ  ٞعًٝد ايكاضِ ٔ ض.ّ٬
 اٱٜضاح يٓاضخ ايكس ٕ َٓٚطٛي٘ يٲَاّ َه ٔ ٞأ  ٞرايب ايكٝط.ٞ
املساجع املطاْد:٠
 مجاٍ ايكساٚ ٤نُاٍ اٱقسا ٤يعًِ ايد ٜٔايطخا.ٟٚ
 ايدلٖإ يف عً ّٛايكس ٕ يًدز ايد ٜٔايصزنػ.ٞ

اسم املقرر

ا هِ ٚاملتػا ٘

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ213

01020213

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖٖ ١ٝرا ايعًِ ٚع٬قت٘ ايؿِٗ ايحوٝح يًوهِ ايػسع.ٞ
إٔ ٜدزى ايطايب َرٖب ايطًـ ٚرسٜكتِٗ يف ايتعاٌَ َع ا هِ ٚاملتػا ٘
إٔ ؼبرز ايطايب َٔ رسٜك ١ايصا٥ػني ايرٜ ٟتًعَ ٕٛا ػا ٘ َٓ٘ .
املؿسعاط:
 ا هِ ٚاملتػا ٘ يف ايًػٚ ١ا ٫ط٬ح.
 اٱحهاّ ٚايتػا ٘ ايعاّ.
 اٱحهاّ ٚايتػا ٘ اشبا .
 زا ٤ايعًُا ٤يف ا هِ ٚاملتػا ٘.
َٓ ػ ايتػا ٘ ٚأقطاَ٘ ٚأَثًت٘
 جٗ ١املتػا ٘ ٚأقطاَ٘ .
َ رٖب ايطًـ َٚرٖب اشبًـ يف ايحؿاط.
 اسبهُٚ َٔ ١زٚع املتػا ٘ يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ

 عزاضدد ١طًٝكٝدد ١عًددَ ٢تػددا ٘ ايكددس ٕ َددٔ أ ٍٚايكددس ٕ ايهددس ِٜإىل يددس ٙحطددب
س ٝب املحوـ.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ :
 جاَع ايًٝإ يف َتػا ٘ ايكس ٕ يًدنتٛز شن ٞأ  ٛضسٜع ٚايدنتٛز ٚأي.٘ٝ
َٓ اٌٖ ايعسؾإ يف عً ّٛايكس ٕ يًػٝخ ضبُد عًد ايعصٜص ايصزقاْ.ٞ
املسجع املطاْد
ًَ احث يف عً ّٛايكس ٕ يًدنتٛز

ًو ٞايحاحل.

اسم املقرر

ؾٛا ح ايطٛز ٚيٛا ُٗٝا

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ7
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ214

01020214

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖٖ ١ٝرا ايعًِ ٚؾا٥د ٘ يف ذبدٜد َٛضٛع ايطدٛز ٚشَدإ ْصٚشلدا
ٚنْٗٛا َه ١ٝأَ ٚدْ. ١ٝ
املؿسعاط:
 املكحٛع ؿٛا ٝح ايطٛز ٚيٛا ُٗٝا.
 املٓاضً ١ني ؾٛا ح ايطٛز ٚيٛا ُٗٝا.
 املٓاضً ١ني أ ٍٚايطٛزَ ٠ع يامت ١ايطٛز ٠اي قًًٗا.
 ازباْب ايً٬غ ٞيف ؾٛا ٝح ايطٛز ٚيٛا ُٗٝا.
 ا٫ضتؿتاح ايثٓا.٤
 ا٫ضتؿتاح حبسٚف ايتٗج.ٞ
 ا٫ضتؿتاح ايٓدا.٤
 ا٫ضتؿتاح ايػسط.
 ا٫ضتؿتاح ايكطِ.

 ا٫ضتؿتاح ا٭َس.
 ا٫ضتؿتاح ا٫ضتؿٗاّ.
 ا٫ضتؿتاح ايدعا.٤
 ا٫ضتؿتاح ايتعً.ٌٝ
 يٛا  ِٝايطٛز.
 عزاضدد ١ؿحدد ١ًٝٝيؿددٛا ح ايطددٛز ٚيٛامتٗددا َددٔ حٝددث أيؿااٗددا َٚعاْٗٝددا ٬ ٚغتٗددا
َٓٚاضًا ٗا ٚأضسازٖا إخل..
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
ْ ظِ ايدزز يدلٖإ ايد ٜٔايًكاع.ٞ
 ايدلٖإ يف عً ّٛايكس ٕ يًدز ايد ٜٔايصزنػ.ٞ
املساجع املطاْد:٠
 ايصٜاعٚ ٠اٱحطإ يف عً ّٛايكس ٕ يٲَاّ ٔ عك ١ًٝامله.ٞ
 ايتؿطرل ايهًرل يًؿخس ايساش.ٟ
 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ

اسم املقرر

عًِ املٓاضًاط

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ7
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ215

01020215

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب ؾا٥دٖ ٠را ايعًِ يف ذبكٝل إعجاش ايكدس ٕ ٚذبدٜدد املعٓد ٢املدساع أحٝاْداب
َٔ جٗ ١ايٓظس يف ايطا ل ٚاي٬حل.
املؿسعاط:
 عسٜـ عًِ املٓاضًاط يػٚ ١ا ط٬حا.
ْ ػ  ٠عًِ املٓاضًاط ٚأُٖٝت٘ ٚؾٛا٥د.ٙ
 س ٝب ايطٛز ني ايتٛقٝـ ٚا٫جتٗاع.
 أٚج٘ املٓاضًٚ ١ضبًٗا ٚأْٛاعٗا.
 أغسا

املٓاضً.١

 ع٬ق ١املٓاضً ١ػرلٖا:
 أ/ع٬قتٗا ضًاب ايٓص.ٍٚ
 ب/ع٬قتٗا د٫ي ١ايطٝام.
 ع٫ي ١املٓاضًٚ ١أ سٖا يف ايتؿطرل.

َ راٖب املؿطس ٜٔيف املٓاضًاطا َع عزاض ١طًٝك ١ٝعًٗٝا ني اٯٜاط ٚايطٛز.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
ْ ظِ ايدزز يف ٓاضب اٯٜاط ٚايطٛز يٲَاّ سٖإ ايد ٜٔايًكاع.ٞ
 ايدلٖإ يف ٓاضب ضٛز ايكس ٕ يٲَاّ ا ٔ يص رل ايػسْار.ٞ
املساجع املطاْد:٠
َٓ اضًاط اٯٜاط ٚايطٛز يًدنتٛز عً ٢عًد ايعصٜص ضٛٝز.
 عًِ املٓاضًاط ني املاْعني ٚاجملٝص ٜٔيًدنتٛز إ ساٖ ٔ ِٝضًُٝإ اشلٛميٌ.
 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

عًِ ايسضِ ٚايضًط

عًِ7

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ216

01020216

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ ٖرا ايعًِ يف ضًط نتا  ١ايكس ٕ ايهسِٜ
إٔ ٜدزى ايطايب إعجاش ايكس ٕ ايهس ِٜيف ززل٘ ٚنتا ت٘
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ ٖرا ايعًِ يف حوٝح ايت٠ٚ٬
املؿسعاط:
 عسٜـ عًدِ ايسضدِ ٝ ٚدإ أْٛاعد٘ َٛٚضدٛع٘ ْٚػد ٘ َٚحداعزٚ ٙؾا٥د د٘ ٚمثس د٘
ٚحهُ٘ ٚع٬قت٘ عً ّٛايكس ٕ  ٚايكسا٤اط ٚا٭عا.٤
 عزاض ١ايكٛاعد ا٭ضاض ١ٝاي ايتًـ ؾٗٝا ايسضدِ ايعثُداَْ ٞدع ايسضدِ اٱَ٥٬دٞ
: ٖٞٚ
 أ  -اسبرف.
 ب  -ايصٜاع.٠


 -ايًدٍ.

 ع  -اشلُص.

ٖ د  -ايٚ ٌ ٛايؿحٌ.
َ - ٚ ا ؾ ٘ٝقسا ٤إ.
 عسٜـ عًِ ايضًط ٝ ٚإ َٛضٛع٘ ْٚػد ٘ َٚحداعزٚ ٙؾا٥د د٘ ٚمثس د٘ ٚحهُد٘
ٚايؿسم  ٚ ٘ٓٝني ايسضِ.
 عزاضدددددد ١عَ٬دددددداط ايضددددددًط ا٭ضاضدددددد(: ١ٝاسبسنددددددٚ ١ايطددددددهٚ ٕٛايتػدددددددٜد
ٚاملدد ٚاشلُص ٚضًط املختًظ ٚاملػدِ ٚاملُداٍ ٚضدًط املظٗدس ٚاملددغِ ٚإسبدام َدا
حرف يف ايسضِ ٚضًط املصٜد ززلاب).
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ايعَ٬اط املعُٗ ٍٛا يف َحوـ املد ١ٜٓاملٓٛز.٠
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 املكٓع يف زضِ َحاحـ ا٭َحاز يٲَاّ أ  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
 زلرل ايطايًني يف زضِ ٚضًط ايهتاب املًني يًػٝخ عً ٢ايضًاع.
املساجع املطاْد:٠
 عك ١ًٝأ ساب ايكحا٥د يٲَاّ ايػار .
َٛ زع ايظُإٓ يٲَاّ اشبساش.
 زضِ املحوـ عزاض ١ازؽب ١ٝيػ ١ٜٛيًدنتٛز غامن قدٚز ٟاسبُد.

هقرراخ الوسرىي الثاهي (علىم القرآى)
ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (علوم القرآن)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

علم8

3

درس 01020114 114درس01020113 113

عد اآلي

علم8

2

علم218

01020218

علم202

01020202

دالالت ألفاظ القرآن

علم8

2

علم219

01020219

علم202

01020202

إعجاز القرآن

علم8

2

علم220

01020220

علم202

01020202

ترجمة معانً القرآن

علم8

2

علم221

01020221

علم202

01020202

طاارق تاادرٌس القاارآن الكاارٌم
والدراسات القرآنٌة

علم8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

علم8

2

علم222

01020222

سند302

10000302

مجموع الوحدات

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/7(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع114

01020114

عزع113

01020113

ا٭ٖداف:
إٔ ٜتكٔ ايطايب  ٠ٚ٬نتاب اهلل عاىل
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب شٜاع ٠حؿظ٘ يهتاب اهلل عاىل حبؿ جص َٔ ٤نتاب اهلل عاىل.
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهدسَ ِٜدٔ اٯٜدَ 105١دٔ ضدٛز ٠ايػدعسا ٤إىل ْٗاٜد ١ضدٛز ٠ؾدارس

٠ٚ٬ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤ايثايث ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضٛزٜ ٠ظ حتدْٗ ٢اٜد ١اٯٜدَ 31 ١دٔ ضدٛز٠
ايصَسا ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ

 أغسر ١ايكس ٕ املس ٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

عده اٯٟ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ218

01020218

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖٖ ١ٝدرا ايعًدِ ٚؾا٥د د٘ يف عدض ا٭حهداّ ايؿكٗٝد ١ا ٚيف إعجداش
ايكس ٕ ايهس. ِٜ
املؿسعاط:
 عسٜـ عًِ عد اٯٝ ٚ ٟإ َٛضٛع٘ ٚاضدتُداعٚ ٙؾا٥د د٘ ٚحهُد٘  ٚدًت٘ عًدّٛ
ايكس ٕ  ٚعًِ ايكسا٤اط.
 أضًاب ايت٬ف ايعًُا ٤يف عد اٯ.ٟ
 رسم َعسؾ ١ايؿٛا ٌ ٚزٚ٩ع اٯ.ٟ
 عزاضدد ١املٛاضددع املختًددـ ؾٗٝددا ددني عًُددا ٤ا٭َحدداز َددٔ أ ٍٚضددٛز ٠ايؿاذبدد ١إىل
يس ضٛز ٠ايٓاع.

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايؿسا٥د اسبطإ َع حؿ املٓظ١َٛ
 ايًٝإ يف عد  ٟايكس ٕ يٲَاّ أ  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
املساجع املطاْد:٠
 ايصٜاعٚ ٠اٱحطإ يف عً ّٛايكس ٕ يٲَاّ ٔ عك ١ًٝامله.ٞ
 ا سز ايٛجٝص يف عد  ٟايهتداب ايعصٜدص يًػدٝخ عًدد ايدسشام دٔ عًد ٢إ دساِٖٝ
َٛض.٢

اسم املقرر

ع٫٫ط أيؿاا ايكس ٕ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

2

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ219

01020219

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝع٫٫ط ا٭يؿاا ٚأ سٖا يف ايتؿطرل
إٔ ٜدزى ايطايب عض أْٛاع ع٫٫ط ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 املساع د٫٫ط ا٭يؿااا ٚأقطاَٗا.
 أُٖ ١ٝع٫٫ط ا٭يؿاا ٚأ سٖا يف ؿطرل ايكس ٕ.
َ صاٜا ع٫٫ط ا٭يؿاا ايكس ْ.١ٝ
 ع٫ي ١ا٭يؿاا ايٛضع:١ٝ
 أَٓ /طٛم ايكس ٕ :عسٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ٚحهُ٘.
 بَ/ؿٗ ّٛايكس ٕ :عسٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ٚحهُ٘.
 أقطاّ ا٭يؿاا َٔ حٝث ايٛضٛح ٚاشبؿا:٤
 أْ/ص ايكس ٕ َٚػهً٘.
 ب/ااٖس ايكس ٕ ٚيؿ.٘ٝ


/صبٌُ ايكس ٕ .ًَ٘ٓٝٚ

املتطلب الشابق

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

إعجاش ايكس ٕ

عًِ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ220

01020220

عًِ202

01020202

 أقطاّ ا٭يؿاا َٔ حٝث ايػُ:ٍٛ
 عاّ ايكس ٕ ٚيا ٘.
َ طًل ايكس ٕ َٚكٝد.ٙ
 اسبكٝكٚ ١اجملاش يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ع٫٫ط ا٭يؿاا َٔ ي ٍ٬ؿطرل أضٛا ٤ايًٝإ.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايصٜاعٚ ٠اٱحطإ يف عً ّٛايكس ٕ يٲَاّ ٔ عك ١ًٝامله.ٞ
 ؿطرل أضٛا ٤ايًٝإ يًػٝخ ضبُد ا٭َني ٔ ضبُد املختاز ايػٓكٝط.ٞ
املسجع املطاْد:
ًَ احث يف عً ّٛايكس ٕ يًدنتٛز

ًو ٞايحاحل.

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب ٚج ٙٛإعجاش ايكس ٕ
إٔ ٜذلضخ يف ْؿظ ايطايدب إٔ ٖدرا ايكدس ٕ ند ّ٬اهلل عدص ٚجدٌ ادا اغدتٌُ عًٝد٘ َدٔ
ٚج ٙٛاٱعجاش.

املؿسعاط:
 املساع د(إعجاش ايكس ٕ) ا ٝ ٚإ أُٖٝت٘.
 عسٜـ املعجصٚ ٠غسٚرٗا.
َ عجصاط ا٭ًْٝا ٤ايطا كني َٚعجص ٠يامتِٗ عً ِٗٝايحٚ ٠٬ايط ّ٬أمجعني.
َ صاٜا املعجص ٠ايهدل( ٣ايكس ٕ ايعظ.)ِٝ
 اٱعجاش عٓد عًُا ٤أٌٖ ايطٓٚ ١ازبُاع.١
 اٱعجاش يف نتب املعتصي.١
 اٱعجاش يف عزاضاط املعا س.ٜٔ
ٚ ج ٙٛاٱعجاش يف ايكس ٕ ايهسِٜا َٗٓٚا:
 اٱعجاش ايًٝاْ ٞيًكس ٕ ايهس.ِٜ
 اٱعجاش ايتػسٜع.ٞ
 اٱعجاش ايػ. ٝ
 اٱعجاش ايعًُ(ٞايتجس. ) ٜ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 إعجاش ايكس ٕ يٲَاّ أ  ٞهس ايًاق.ْٞ٬
ًَ احث يف إعجاش ايكس ٕ يًدنتٛز َحطؿَ ٢طًِ.
املساجع املطاْد:٠

 املعجص ٠ايهدل ٣ايكس ٕا يًػٝخ ضبُد أ  ٛشٖس.٠
 عٓا ١ٜاملطًُني إ ساش ٚج ٙٛاٱعجاش يف ايكس ٕ ايهس ِٜيًددنتٛز ضبُدد ايطدٝد
زاض ٞجدل.ٌٜ
َ ؿٗ ّٛإعجاش ايكس ٕ يًدنتٛز مجاٍ ايعُس.ٟ

اسم املقرر

سمجَ ١عاْ ٞايكس ٕ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ221

01020221

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖ ١ٝايذلمجٚ ١عٚزٖا يف ْػس ايدع.٠ٛ
إٔ ٜدزى ايطايب غسٚط ايذلمجٚ ١أْٛاعٗا حتٜ ٫ ٢كدّ عًٗٝا ع ٕٚحرل.١ٓٝ ٚ ٠
املؿسعاط:
َ كدَ ١يف عامل ١ٝايكس ٕ ايهس.ِٜ
َ ؿَٗ ّٛحطًح ايذلمج.١
 أُٖ ١ٝايذلمجْٚ ١ػ ٗا.
 أْٛاع ايذلمجٚ ١أحهاَٗا.
 عٚز سمجاط َعاْ ٞايكس ٕ ايهس ِٜيف ْػس ايدع.٠ٛ
َٓ اٖ املطتػسقني يف سمجاط َعاْ ٞايكس ٕ ايهس. ِٜ
أِٖ املساجع:
 املساجع ايسٝ٥ط: ١
 املعجص ٠ايهدل ٣ايكس ٕا يًػٝخ ضبُد أ  ٛشٖس.٠
 ايًو ٛث املكدَ ١يف ْد ٠ٚسمجَ ١عاْ ٞايكس ٕ ايهس ِٜايد أقاَٗدا صبُدع املًدو
ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ عاّ ٖ1423د.

 عزاضاط يف عً ّٛايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ
املساجع املطاْد:٠
 قسازاط ٖ ١٦ٝنًاز ايعًُاٚ ٤اجملاَع ايؿكٗ.١ٝ

اسم املقرر

رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد602

10000602

ٜٛ٫جد

____

ٚايدزاضاط ايكس ْ١ٝ

ا٭ٖداف
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
َٗ ُ٘ٝٓ ازاط ايطايب ايتدزٜط ١ٝيف صباٍ ربحح٘.
 ممازض ١طًٝل رسم ايتدزٜظ اي

عًُٗا.

املؿسعاط:
َ دزع ايكس ٕ ايهسٚ ٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ:١ٝ

ؿا ٘ ا إعداع.ٙ

ًَ اع ٨ايتعًِ يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜرسق٘.
 أٖداف دزٜظ َاع ٠ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
ٚ ضا ٌ٥اٱٜضاح.
 ايتك.ِٜٛ

 املعٓٝددداط ا٭ضاضددد ١ٝيًتددددزٜظ(:ايتخطٝط ازبٝدددد يًُدددٓٗ ٚايددددزع َٓٚاضدددًتُٗا
يًُتعًِا اعتُاع ايٛضا ٌ٥اسبدٜث ١يف ايتدزٜظ).
 إعددداع ايدددزع ٚأُٖٝتدد٘ (:ايتحددٛزاط ا٭ٚيٝدد ١قًددٌ ايدددي ٍٛيف ايعُددٌا ذبدٜددد
َٛضٛع ايدزعا ٚضع ايتحٛزاط يف دٝؼ ا٭ضدٚ ١ً٦اٱجا د ١عٓٗداا حدٛز املعًدِ
يًدزع ٚحاجت٘).
 طًٝكاط عًُ ١ٝيف ذبضرل ايدزع ٚأعا.٘٥
أِٖ املساجع:
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضبُد ايصعً.ٟٚ٬
 رسم دزٜظ ايذل  ١ٝاٱض ١َٝ٬يًدنتٛز إ ساٖ ِٝضبُد ايػاؾع.ٞ

اسم املقرر

حبث ايتخس

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
عًِ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ222

01020222

ضٓد302

10000302

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٞايًوث ايعًُ ٞيف عً ّٛايكس ٕ.
املؿسعاط:
ٜك ّٛايطايب إعداع حبث عًُد ٞيف ربحدص عًد ّٛايكدس ٕ ٜٚكدَد٘ َػدسٚعا عًُٝدا
يًتخس ا ٚؽبضع يٲغساف ٚاملٓاقػ١ا  ٚه ٕٛؿواط ايًودث َدا دني 70دد 100
ؿو١ا  ٚهَ ٕٛد ٠ايًوث غٗسْٚ ٜٔحـ غٗس.
أِٖ املساجع:
 املحاعز املعتدل ٠يف صباٍ ايتخحص.

 /غعً ١ايكسا٤اط ()01020400
(ٜػذلط يًكً ٍٛيف ٖر ٙايػعً ١اجتٝاش ايتًاز حؿ ايكس ٕ ناَ)٬
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (القراءات)
المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

اسم المقرر
القرآن الكرٌم()7/4

قرأ5

2

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

درس 01020111 111درس01020109 109

مقدمات فً علم القراءات

قرأ5

2

قرأ403

01020403

اليوجد

____

ميطلحات علم القراءات

قرأ5

2

قرأ404

01020404

قرأ402

01020402

أيول القراءات()2/1

قرأ5

5

قرأ405

01020405

قرأ402

01020402

إفراد القراءات السبع()2/1

قرأ5

5

قرأ406

01020406

قرأ402

01020402

ع ّد اآلي

قرأ5

2

علم218

01020218

علم202

01020202

18وحدة

مجموع الوحدات

ترمٌز المقرر

المستوى السادس (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

قرأ6

2

درس 01020112 112درس01020111 111

أيول القراءات()2/2

قرأ6

4

قرأ407

01020407

قرأ405

01020405

إفراد القراءات السبع()2/2

قرأ6

5

قرأ408

01020408

قرأ406

01020406

جمع القراءات السبع()3/1

قرأ6

4

قرأ409

01020409

قرأ402

01020402

علم الرسم والضبط

قرأ6

2

علم216

01020216

علم202

01020202

ثقافة إسالمٌة

قرأ6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

18وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

ترمٌز المقرر

المستوى السابع (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

قرأ7

2

درس 01020113 113درس01020112 112

فرش القراءات السبع()2/1

قرأ7

4

قرأ410

01020410

قرأ407

01020407

جمع القراءات السبع()3/2

قرأ7

7

قرأ411

01020411

قرأ409

01020409

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

قرأ7

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

15وحدة

ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (القراءات)
اسم المقرر

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

قرأ8

2

درس 01020114 114درس01020113 113

فرش القراءات السبع()2/2

قرأ8

4

قرأ412

01020412

قرأ410

01020410

جمع القراءات السبع()3/3

قرأ8

7

قرأ413

01020413

قرأ410

01020410

طاارق تاادرٌس القاارآن الكاارٌم
والدراسات القرآنٌة

قرأ8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

قرأ8

2

قرأ414

01020414

سند302

10000302

مجموع الوحدات

17وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

 /أٖداف َكسزاط ايتخحص:
 إٔ ٜتًكدد ٢ايطايددب ايكددسا٤اط ايطددًع املتددٛا س ٠زلاعًددا ٚعسضًددا ٚحؿظددا َددٔ رسٜددل
ايػارً١ٝا ٚإٔ ٜت ٌٖ ٖ ٬ٝعًُٝا يف ٖرا اجملاٍ زٚاٚ ١ٜعزا.١ٜ


دد ٌٝايطايددب يف عًددِ ايكددسا٤اط أحددد ايؿددسٚع ايدقٝكدد ١يف ربحددص ايدزاضدداط
ايكس ْ.١ٝ

 إٔ ٜدزى ايطايب ايع٬ق ١ني ايكسا٤اط ٚؾسٚع ايدزاضاط ايكس ْ ١ٝا٭يسٚ ٣ضدا٥س
ايعً ّٛايػسعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛأٜضا.
 إٔ ٜساجددع ايطايددب ايكددس ٕ ايهددسَ ِٜددٔ أٚيدد٘ إىل يددسٜٚ ٙتًكددا ٙزلاعًددا ٚعسضًددا
سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ.
 إٔ ٜتددصٚع ايطايددب ايثكاؾدد ١ايكس ْٝدد ١ايعايٝددَ ١ددٔ يدد ٍ٬عزاضدد ١ايكددسا٤اط عزاضدد١
ربحح ١ٝعقٝك١ا ٚايعٓا ١ٜاطاًٗ٥ا ايعًُ َٔ ١ٝناؾ ١جٛاًْٗا ايتؿح.١ًٝٝ
ٚ قٛف ايطايب عً ٢جٗٛع ايعًُا ٤اي

ري يف ايعٓا ١ٜعًِ ايكسا٤اط.

 إٔ ٜٗتِ ايدزاضاط ايتطًٝك ١ٝيف ربحص ايكسا٤اط.
 إٔ ٜس ط َا ٜدزض٘ يف صبداٍ ربححد٘ اٛاْدب اسبٝدا ٠املختًؿد ١ادا ٜعدٛع عًٝد٘
ٚعً ٢أَت٘ ايٓؿع ٚاشبرل.

هقرراخ الوسرىي الخاهس (القراءاخ)
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/4

قرأ5

2

درس 01020111 111درس01020109 109

مقدمات فً علم القراءات

قرأ5

2

قرأ403

01020403

اليوجد

________

ميطلحات علم القراءات

قرأ5

2

قرأ404

01020404

قرأ402

01020402

أيول القراءات()2/1

قرأ5

5

قرأ405

01020405

قرأ402

01020402

إفراد القراءات السبع()2/1

قرأ5

5

قرأ406

01020406

قرأ402

01020402

ع ّد اآلي

قرأ5

2

علم218

01020218

علم202

01020202

مجموع الوحدات

18وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/4(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع111

01020111

عزع109

01020109

ا٭ٖداف:
إٔ ٜذلضخ يف ذٖٔ ايطايب َا حؿظ٘ َٔ نتاب اهلل عاىل.
املؿسعاط:
َ ساجع ١ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜأٚي٘ إىل يس ضٛز ٠ا٭ْعاّا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عدٔ
عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

َكدَاط يف عًِ ايكسا٤اط

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ403

01020403

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
إٔ  ًِٜايطايب اًاعَٚ ٨كدَاط يف عًِ ايكسا٤اط قًٌ ايدي ٍٛيف غُاز ٖرا ايؿٔ.
إٔ ٜكـ عً ٢ا٭ضًاب املٛجً٫ ١يت٬ف ايكساٚ ٤نثس ٠ايطسم ٚايسٚاٜاط.
املؿسعاط:
 َٗٓ ايكسا ٤يف عًِ ايكسا٤اط  ٚعًُٗٝا.
 ذنس َٔ ْكٌ عِٓٗ غ َٔ ٤ٞايكسا٤اط َٔ ايحوا  ١زض ٞاهلل عِٓٗ ٚايتا عني.
 أزلا َٔ ٤اغتٗس ايكسا ٠٤يف ا٭َحاز.
 أزنإ ايكسا ٠٤ايحوٝو.١
 غددسح حدددٜث ا٭حددسف ايطددًع١ا َددٔ يدد ٍ٬عزاضدد ١ؿحدد ١ًٝٝملكدَدد ١ايٓػددس يف
ايكسا٤اط ايعػس.
 حكٝك ١ايت٬ف ا٭حسف ايطًعٚ ١ؾا٥د ٘ا ٚؾا٥د ٠ايت٬ف ايكسا٤اط.
 ا٭ضًاب املٛجً٫ ١يت٬ف ايكسا٤اط ٚنثس ٠ايطسم ٚايسٚاٜاط.
 إؾساع ايكسا٤اط ٚمجعٗا  ٚسنًٗٝا.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 مجاٍ ايكساٚ ٤نُاٍ اٱقسا ٤يٲَاّ عًِ ايد ٜٔعً ٔ ٞضبُد ايطخا.ٟٚ
 ايٓػس يف ايكسا٤اط ايعػس يًواؾ ضبُد ا ٔ ازبصز.ٟ
املسجعإ املطاْدإ:
 ايًدٚز ايصاٖس ٠يف ايكسا٤اط ايعػس املتٛا س٠
 ايكسا٤اط ايكس ْ ١ٝيًػٝخ عًد اسبً ِٝقا .١
 ازبُع ايكسا٤اط املتٛا س ٠يًدنتٛز ؾتو ٞايعًٝد.ٟ
ا٭ٖداف:
إٔ ٜدزى ايطايب أُٖٖ ١ٝرا ايعًِ ٚؾا٥د ٘.
إٔ ٜدزى ايطايب ا ٫حاٍ ايٝ ٛل دني عًدِ ايكدسا٤ط ٚايكدس ٕ ايهدسَ ِٜدٔ ْاحٝد١ا ٓٝ ٚد٘
 ٚني عً ّٛايًػْ َٔ ١اح ١ٝأيس.٣
إٔ ٜدزى ايطايب َد ٣ع٬ق ١ايت س ٚايت رل ني عًِ ايكسا٤ط ٚاملحطًواط ا٭يس.٣

والقشم
َحطًواط عًِ ايكسا٤اط

قسأ5

الوحدات

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

2

قسأ404

01020404

قسأ402

01020402

املؿسعاط:
 أُٖ ١ٝعزاضَ ١حطًواط ايكسا٤اط ٚؾٛا٥دٖا.
 اضتكساَ ٤حطًواط ايكسا٤اط َحطًوًا َحطًوًا ٝ ٚإ َا :ًٜٞ
أ /ع٫يتٗا ٚنٝؿٝاط ْطكٗا.
ب/ذبدٜد ايؿسٚم اي

ٗٓٝا.

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ كدَ ١يف أ  ٍٛايكسا٤اط َٔ نتاب َسغدد ايكداز ٨إىل ذبكٝدل املكداز ٨يٲَداّ
أ ٜٛا٭ ًؼ ا ٔ ايطوإ.
 ايكٛاعد ٚاٱغازاط يف أ  ٍٛايكسا٤اط يٲَاّ أمحد ٔ عُس اسبُ.ٟٛ
املسجع املطاْد:
َ عجِ املحطًواط يف عًُ ٞايتجٜٛد ٚايكسا٤اط يًدنتٛز إ ساٖ ِٝايدٚضس.ٟ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ5

أ  ٍٛايكسا٤اط()2/1

5

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ405

01020405

قسأ402

01020402

ا٭ٖداف:
إٔ  ًِٜايطايب

 ٍٛايكساٚ ٤يحا٥ص نٌ قاز َِٗٓ ٨يف نثرل َٔ صبا٫ط ايكسا.٠٤

املؿسعاط:
 غسح َٓظ ١َٛاٱَاّ ايػار حدسش ا٭َداْٚٚ ٞجد٘ ايتٗداْ( ٞايػدارًٚ )١ٝحؿظٗدا
َٔ أٚشلا إىل ْٗا ١ٜاب ْكٌ حسن ١اشلُص ٠إىل ايطانٔ قًًٗا.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ نت ايػارً ١ٝيٲَاّ ايكاضِ ٔ ؾِرلُّ ٙايػار َع حؿ املنت.
 ايٛايف يف غسح ايػارً ١ٝيًػٝخ عًد ايؿتاح ايكاض.ٞ
املسجع املطاْد:
 إ ساش املعاْ ٞيٲَاّ غٗاب ايد ٜٔغٗاب ايد ٜٔأ  ٞغاَ ١املكدض ٞاملكدض.ٞ

اسم املقرر

إؾساع ايكسا٤اط ايطًع()2/1

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ5

5

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ406

01020406

قسأ402

01020402

ا٭ٖداف:
إحٝا ٤ضٓ ١أير ايكسا ٠٤عٔ أؾٛا ٙايعًُا ٤ايضا طني يًؿ با عٔ ضًـ.
ايتًاز َد ٣ضًط ايطايب ٭  ٍٛايكساٚ ٤إعزاى ايؿٛازم . ِٗٓٝ
املؿسعاط:
 إؾددساع  ٬دد ١أجددصاَ ٤ددٔ ايكددس ٕ ايهددسَ ِٜػدداؾٗ ٚ ١دد٠ٚ٬ا ٚذيددو َددٔ أ ٍٚايكددس ٕ
ايهس ِٜإىل ْٗا ١ٜاٯ َٔ 92١ٜضٛز ٍ ٠عُسإ عً ٢ايٓو ٛايتاي:ٞ
 قاي ٕٛعٔ ْاؾع.
ٚ زش عٔ ْاؾع .

 ايًصٚ ٟقًٌٓ َعاب عٔ ا ٔ نثرل.
 ايدٚز ٟعٔ أ  ٞعُس.ٚ
 ايطٛض ٞعٔ أ  ٞعُس. ٚ
ٖ ػاّ ٚا ٔ ذنٛإ َعاب عٔ ا ٔ عاَس .
 غعً ١عٔ عا ِ .
 يًـ عٔ محص. ٠
 ي٬ع عٔ محص. ٠
 أ  ٛاسباز ث ٚايدٚزَ ٟعاب عٔ ايهطا. ٞ٥
أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 اٱضا ٠٤يف ٝإ أ  ٍٛايكسا ٠٤يًػٝخ عً ٞايضًاع.
َ ؿدددسعاط ايكدددسا ٤ايطدددًعَ ١دددٔ رسٜدددل ايػدددارً١ٝ

ُدددد املتدددٛيٚ ٞعًددد ٞايضدددًاع

ٚغرلُٖا.
 املسجع املطاْد:
 ايًدٚز ايصاٖس ٠يف ايكسا٤اط ايعػس املتٛا س.٠
ا٭ٖداف:


إٔ ٜطدددتهٌُ ايطايدددب َدددا ًكدددَ ٢دددٔ َطددداٖ ٌ٥دددرا ايعًدددِ ايدددرٜ ٟؿٝدددد يف عدددض
ا٭حهاّ ايؿكٗ ١ٝا ٚيف إعجاش ايكس ٕ ايهس. ِٜ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ5

عده اٯٟ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ218

01020218

عًِ202

01020202

املؿسعاط:
 عسٜدددـ عًدددِ عدددد اٯٝ ٚ ٟدددإ َٛضدددٛع٘ ٚاضدددتُداعٚ ٙؾا٥د ددد٘ ٚحهُددد٘  ٚدددًت٘
ايكسا٤اط  ٚعً ّٛايكس ٕ.
 أضًاب ايت٬ف ايعًُا ٤يف عد اٯ.ٟ
 رسم َعسؾ ١ايؿٛا ٌ ٚزٚ٩ع اٯ.ٟ
 عزاض ١املٛاضع املختًـ ؾٗٝا ني عًُا ٤ا٭َحاز َٔ أ ٍٚضٛز ٠ايؿاذبد ١إىل يدس
ضٛز ٠ايٓاع.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايؿسا٥د اسبطإ َع حؿ املٓظ١َٛ
 ايًٝإ يف عد  ٟايكس ٕ يٲَاّ أ  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
املساجع املطاْد:٠
 ايصٜاعٚ ٠اٱحطإ يف عً ّٛايكس ٕ يٲَاّ ٔ عك ١ًٝامله.ٞ
 ا سز ايٛجٝص يف عد  ٟايهتداب ايعصٜدص يًػدٝخ عًدد ايدسشام دٔ عًد ٢إ دساِٖٝ
َٛض.٢

هقرراخ الوسرىي السادس (القراءاخ)
ترمٌز المقرر

المستوى السادس (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

قرأ6

2

درس 01020112 112درس01020111 111

أيول القراءات()2/2

قرأ6

4

قرأ407

01020407

قرأ405

01020405

إفراد القراءات السبع()2/2

قرأ6

5

قرأ408

01020408

قرأ406

01020406

جمع القراءات السبع()3/1

قرأ6

4

قرأ409

01020409

قرأ402

01020402

علم الرسم والضبط

قرأ6

2

علم216

01020216

علم202

01020202

ثقافة إسالمٌة

قرأ6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

18وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/5(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع112

01020112

عزع111

01020111

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب َساجعَ ١ا ًك َٔ ٢ضبؿٛا٘ َٔ نتاب اهلل عاىل.
املؿسعاط:
َ ساجع ١ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜأ ٍٚضٛز ٠ا٭عساف إىل يس ضٛز ٠ايهٗدـ ا ٚذيدو
سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

أ  ٍٛايكسا٤اط()2/2

قسأ6

4

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ407

01020407

قسأ405

01020405

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطددتهٌُ ايطايددب َددا ًكددَ ٢ددٔ عزاضدد ١أ دد ٍٛايكددسا ٤ٱعزاى ايؿددسٚم ددني ايكددسا ٤يف
قٛاعدِٖ املطسع ٠يف قسا٤ا ِٗ.
املؿسعاط:
 غددسح َٓظَٛدد ١اٱَدداّ ايػددار حددسش ا٭َاْ(ٞايػددارًٚ )١ٝحؿظٗددا َددٔ أ ٍٚدداب
ٚقـ محصٖٚ ٠ػاّ إىل ْٗا ١ٜاب ٜا٤اط ايصٚا٥د .
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ نت ايػارً ١ٝيٲَاّ ايكاضِ ٔ ؾِرلُّ ٙايػار .
 ايٛايف يف غسح ايػارً ١ٝيًػٝخ عًد ايؿتاح ايكاض.ٞ
املساجع املطاْد.٠
 إ ساش املعاْ ٞيٲَاّ غٗاب ايد ٜٔأ  ٞغاَ ١املكدض.ٞ
 كسٜب املعاْ ٞيًػٝخ ضٝد ٫غني أ  ٛايؿسح ٚيايد اسباؾ .

اسم املقرر

إؾساع ايكسا٤اط ايطًع()2/2

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ6

5

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ408

01020408

قسأ406

01020406

إٔ ٜطتهٌُ ايطايب قسا ٠٤عدض ا٭جدصاَ ٤دٔ نتداب اهلل متسٜٓد با يد٘  ٚطًٝكد با ملدا عزضد٘
َٔ أ . ٍٛ
ايتًاز َد ٣قدز ٠ايطايب عً ٢طًٝل أ  ٍٛا٭ ١ُ٥يف قسا٤ا ِٗ.
املؿسعاط:
 إؾساع مخط ١أجدصاَ ٤دٔ ايكدس ٕ ايهدسَ ِٜػداؾٗ ٚ ١د٠ٚ٬ا ٚذيدو َدٔ أ ٍٚازبدص٤
ايسا ع َٔ اٯ َٔ 93 ١ٜضدٛز ٍ ٠عُدسإ إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ 87 ١دٔ ضدٛز ٠ا٭عدساف
عً ٢ايٓو ٛايتاي:ٞ
 قاي ٕٛعٔ ْاؾع.
ٚ زش عٔ ْاؾع .
 ايًصٚ ٟقًٌٓ َعاب عٔ ا ٔ نثرل.
 ايدٚز ٟعٔ أ  ٞعُس.ٚ
 ايطٛض ٞعٔ أ  ٞعُس. ٚ

ٖ ػاّ ٚا ٔ ذنٛإ َعاب عٔ ا ٔ عاَس .
 غعً ١عٔ عا ِ .
 يًـ عٔ محص. ٠
 ي٬ع عٔ محص. ٠
 أ  ٛاسباز ث ٚايدٚزَ ٟعاب عٔ ايهطا. ٞ٥
أِٖ املساجع:
 اٱضا ٠٤يف ٝإ أ  ٍٛايكسا ٠٤يًػٝخ عً ٞايضًاع.
َ ؿسعاط ايكسا ٤ايطدًعَ ١دٔ رسٜدل ايػدارً ١ٝيٲَداّ ضبُدد املتدٛيٚ ٞايػدٝخ عًدٞ
ايضًاع ٚغرلُٖا.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

مجع ايكسا٤اط ايطًع()3/1

قسأ6

4

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ409

01020409

قسأ402

01020402

ا٭ٖداف:
ايتًدداز َددد ٣قدددز ٠ايطايددب عًدد ٢طًٝددل أ دد ٍٛايكددساٚ ٤ؾسغددِٗ مجع د با حبٝددث ٚإعزاى
نٝؿ ١ٝازبُع.
املؿسعاط:
 ايتطًٝددل ايعًُدد ٞددازبُع يًكددسا ٤ايطددًعَ ١ػدداؾٗ ٚ ١ددَ ٠ٚ٬ددٔ أ ٍٚاٯٜددَ 88 ١ددٔ
ضٛز ٠ا٭عساف إىل ْٗا ١ٜاٯ َٔ 53 ١ٜضٛزٜٛ ٠ضـ عً ٘ٝايط.ّ٬
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 غٝددث ايٓؿددع يٲَدداّ أ دد ٞاسبطددٔ عًدد ٞددٔ ضبُددد أ دد ٞاسبطددٔ عًدد ٞددٔ ضبُددد
ايحؿاقط.ٞ
 اٱزغاعاط ازبً ١ٝيًدنتٛز ضبُد ضا ضبٝطٔ.
املسجعإ املطاْدإ:

 ايًدٚز ايصاٖس ٠يف ايكسا٤اط ايعػس املتٛا س ٠يًػٝخ عًد ايؿتاح ايكاض.ٞ
 عزٚع َٔ ايكس ٕ ايهس ِٜاملطجً ١يف ازباَع ١اٱض.١َٝ٬

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

عًِ ايسضِ ٚايضًط

قسأ6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عًِ216

01020216

عًِ202

01020202

ا٭ٖداف:
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ ٖرا ايعًِ يف ضًط نتا  ١ايكس ٕ ايهسِٜ
إٔ ٜدزى ايطايب إعجاش ايكس ٕ ايهس ِٜيف ززل٘ ٚنتا ت٘
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ ٖرا ايعًِ يف حوٝح ايت٠ٚ٬
املؿسعاط:
 عسٜددـ عًددِ ايسضددِ ٝ ٚددإ أْٛاعدد٘ َٛٚضددٛع٘ ْٚػد ٘ َٚحدداعزٚ ٙؾا٥د دد٘ ٚمثس دد٘
ٚحهُ٘ ٚع٬قت٘ ايكسا٤اط ٚا٭عا ٚ ٤عً ّٛايكس ٕ.
 عزاض ١ايكٛاعد ا٭ضاض ١ٝاي ايتًـ ؾٗٝا ايسضدِ ايعثُداَْ ٞدع ايسضدِ اٱَ٥٬دٞ
: ٖٞٚ
 أ  -اسبرف.
 ب  -ايصٜاع.٠


 -ايًدٍ.

 ع  -اشلُص.
ٖ د  -ايٚ ٌ ٛايؿحٌ.
َ - ٚ ا ؾ ٘ٝقسا ٤إ.
 عسٜـ عًِ ايضًط ٝ ٚإ َٛضٛع٘ ْٚػد ٘ َٚحداعزٚ ٙؾا٥د د٘ ٚمثس د٘ ٚحهُد٘
ٚايؿسم  ٚ ٘ٓٝني ايسضِ.
 عزاضدددددد ١عَ٬دددددداط ايضددددددًط ا٭ضاضدددددد(: ١ٝاسبسنددددددٚ ١ايطددددددهٚ ٕٛايتػدددددددٜد
ٚاملدد ٚاشلُص ٚضًط املختًظ ٚاملػدِ ٚاملُداٍ ٚضدًط املظٗدس ٚاملددغِ ٚإسبدام َدا
حرف يف ايسضِ ٚضًط املصٜد ززلاب).
 عزاض ١طًٝك ١ٝعً ٢ايعَ٬اط املعُٗ ٍٛا يف َحوـ املد ١ٜٓاملٓٛز.٠

أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 املكٓع يف زضِ َحاحـ ا٭َحاز يٲَاّ أ  ٞعُس ٚايداْ.ٞ
 زلرل ايطايًني يف زضِ ٚضًط ايهتاب املًني يًػٝخ عً ٢ايضًاع.
املساجع املطاْد:٠
 عك ١ًٝأ ساب ايكحا٥د يٲَاّ ايػار .
َٛ زع ايظُإٓ يٲَاّ اشبساش.
 زضِ املحوـ عزاض ١ازؽب ١ٝيػ ١ٜٛيًدنتٛز غامن قدٚز ٟاسبُد.

اسم املقرر

كاؾ ١إض١َٝ٬

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ6

1

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد404

10000404

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜسؾددع ايطايددب َطددتٛا ٙايعًُدد ٞايثكددايف َددٔ يدد ٍ٬ا٫ردد٬ع عًدد ٢ايعدٜددد َددٔ
املٛضٛعاط اي

ُٗ٘ يف حٝا ٘ ايعاَ.١

 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢سلٛي ١ٝاٱض ّ٬يهٌ جٛاْب اسبٝا. ٠
 إٔ ٜطًع عً ٢حاضس ايعا اٱضٜٚ َٞ٬تعسف عً ٢عض َػه.٘ ٬
املؿسعاط:
َ ديٌ ٜتضُٔ ايتعسف ايثكاؾ ١اٱيضٝ ٚ ١َٝ٬إ َحاعزٖا ٚيحا٥حٗا.
 يحدددا٥ص ايتحدددٛز اٱضددد َٞ٬يٲْطدددإ ٚايهدددٚ ٕٛاسبٝددداٚ ٠أ دددس ٙعًددد ٢ايؿدددسع
ٚاجملتُع .
 ايٓظددداّ اشبًكدددَ :ٞؿَٗٛددد٘اعع ٠ٛاٱضددد ّ٬يٮيددد٬ما أ ددد ٍٛا٭يددد٬م  ٚعدددض
مناذجٗا .

ْ ظدددداّ ا٭ضددددسَ :٠ؿَٗٛدددد٘ا َددددٓٗ اٱضدددد ّ٬يف هدددد ٜٔٛا٭ضددددس٠اَهاْتٗا يف
اٱضّ٬ا اسبكٛم ايصٚج١ٝاعٌُ املسأٚ ٠ضٛا ط٘ ايػسع. ١ٝ
 ايٓظدداّ ايطٝاضددَ :ٞؿَٗٛدد٘ا اٱَاَددٚ ١أُٖٝتٗددا ٚحكٛقٗددا ا عدددع ا٭ُ٥دد ١تعدددع
ا٭قطازا حكٛم ايسعٝدٚٚ ١اجًا ٗداا ع٬قد ١ايدٚيد ١املطدًُ ١ػدرل املطدًُ ١يف حداٍ
ايطًِ ٚاسبسب.
ْ ظددداّ اسبكدددٛم يف اٱضدددَ :ّ٬ؿَٗٛددد٘ حدددل املطدددًِ عًددد ٢املطدددًِا حكدددٛم غدددرل
املطًُنيا حل اسبٛٝإا حل ايً١٦ٝا اسبس ١ٜيف اٱضّ٬اَؿَٗٗٛا ٚضٛا طٗا.
ْ ظاّ ايعك ٛاطَ :ؿَٗ٘ٛا أْٛاع ايعك ٛداطا أُٖٝد ١اٱ د٬ح دني ايٓداع ٚايتعدإٚ
عً ٢ايدل ٚايتكٚ ٣ٛعٚز ٙيف حؿ اسبكٛم .
 ايتٓحددرلَ :ؿَٗٛدد٘ا أٖداؾدد٘ا أضددايً٘ٝا ٚٚضدداً٘٥ا ٚيطددسٚ ٙاْتػددازٙا أضددايٝب
َكاَٚت٘ .
 ايعٛملَ :١ؿَٗٗٛاا أٖداؾٗاا ٚضاًٗ٥اا ازٖا ايثكاؾٚ ١ٝا٫جتُاعٝدٚ ١ا٫قتحداع١ٜ
ٚايطٝاضددد١ٝا نٝؿٝددد ١ايتعاَدددٌ َعٗددداا َٛٚاجٗددد ١ازٖدددا ايطدددًً . ١ٝا٫ضتػدددسام:
َؿَٗ٘ٛا أٖداؾ٘ا أضايٝباٚضاَٚ ً٘٥كاَٚت٘ .
 ا٭قًٝاط املطًَُٚ ١ػهٗ ٬ا ٚرسم ععُِٗ ٚايتٛا ٌ َعِٗ .


عض َػه٬ط ايعا اٱضد :َٞ٬ايؿسقد ٚ ١ايتٓداشع ا ازبٗدٌ ايددٜٔا ايؿكدسا
اعبساف عض ٚضا ٌ٥ا ٫حاٍ (اٱع.) ّ٬

أِٖ املساجع

املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 عب ٛكاؾ ١إض ١َٝ٬أ ١ًٝا يًدنتٛز عُس ضًُٝإ ا٭غكس
َ اذا يطس ايعا

اعبطاط املطًُني يًػٝخ أ  ٛاسبطٔ ايٓد.ٟٚ

املساجع املطاْد:٠
 ايعٛمل ١يًدنتٛز ناٌَ أ ٛ

كس .

 زؾع امل ّ٬عً ٢ا٭ ١ُ٥ا٭ع ّ٬يػٝخ اٱض ّ٬ا ٔ . ١ُٝٝ

هقرراخ الوسرىي الساتع (القراءاخ)
ترمٌز المقرر

المستوى السابع (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

قرأ7

2

درس 01020113 113درس01020112 112

فرش القراءات السبع()2/1

قرأ7

4

قرأ410

01020410

قرأ407

01020407

جمع القراءات السبع()3/2

قرأ7

7

قرأ411

01020411

قرأ409

01020409

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

قرأ7

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/6(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ7

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع113

01020113

عزع112

01020112

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب َساجعَ ١ا ًك ٢يدَ َٔ ٜ٘ؿوٛا٘.
املؿسعاط:
َ ساجع ١ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜأ ٍٚضٛزَ ٠س ِٜإىل يس ضدٛز ٠ؾدارسا ٚذيدو سٚاٜد١
حؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ؾسش ايكسا٤اط ايطًع()2/1

قسأ7

4

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ410

01020410

قسأ407

01020407

ا٭ٖداف:
إٔ  ًِٜايطايب ايت٬ف ايكسا ٤يف عض ا٭يؿاا ايكس ْ ١ٝاي  ٫ذبهُٗا قاعددَ ٠عٓٝد١
ٚضا ط عاّ.
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب حؿ َا ًكَٓ َٔ ٢ظ ١َٛايػارً١ٝا َع ؾِٗ َعاْ ٞا٭ ٝاط.

املؿسعاط:
 غددسح َٓظَٛدد ١اٱَدداّ ايػددار حددسش ا٭َاْ(ٞايػددارًٚ )١ٝحؿظٗددا َددٔ أ ٍٚدداب
ؾسش اسبسٚف إىل يس ضٛز ٠اٱضسا. ٤
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ نت ايػارً ١ٝيٲَاّ ايكاضِ ٔ ؾِرلُّ ٙايػار .
 إ ساش املعاْ ٞيٲَاّ غٗاب ايد ٜٔأ  ٞغاَ ١املكدض.ٞ

املسجع املطاْد:
 ايٛايف يف غسح ايػارً ١ٝيًػٝخ عًد ايؿتاح ايكاض.ٞ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

مجع ايكسا٤اط ايطًع()3/2

قسأ7

7

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ411

01020411

قسأ409

01020409

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب طًٝل َط ي ١ازبُع ٚايتًاز َد ٣قدز ٘ عً ٢ذيو .
املؿسعاط:
 ايتطًٝددل ايعًُدد ٞددازبُع يًكددسا ٤ايطددًعَ ١ػدداؾٗ ٚ ١ددَ ٠ٚ٬ددٔ أ ٍٚاٯٜددَ 54 ١ددٔ
ضٛزٜٛ ٠ضـ إىل ْٗا ١ٜاٯ َٔ 31 ١ٜضٛز ٠ا٭حصاب.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 غٝث ايٓؿع يٲَاّ أ  ٞاسبطٔ عً ٔ ٞضبُد ايحؿاقط.ٞ
 اٱزغاعاط ازبً ١ٝيًدنتٛز ضبُد ضا ضبٝطٔ.
املسجع املطاْد:
 عزٚع َٔ ايكس ٕ ايهس ِٜاملطجً ١يف ازباَع ١اٱض.١َٝ٬

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

قسأ7

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد301

10000301

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عًِ َٓاٖ ايدع ٚ ٠ٛازؽب٘ ٚأٖداؾ٘ ٚأضط٘.
 إٔ ٜدزى َد ٣ع٬ق ١ربحص ايكسا٤اط عًِ َٓاٖ ايدع.٠ٛ
 إٔ ٜتصٚع اا  ًٖ٘٪ٜيف اجملاٍ ايدع ٟٛأًٖ ١ٝتٓاضب ٚزٚح ايعحس.
املؿسعاط :
 حكٝك ١ايدع ٠ٛإىل اهلل. ؾضٌ ايدع ٠ٛإىل اهلل.. حهِ ايدع ٠ٛإىل اهلل. أٖداف ايدع ٠ٛإىل اهلل. از ًاط ايدع ٠ٛإىل اهلل املٓٗ اسبل. ايتؿسٜل ني ايدع ٠ٛإىل اهلل ٚايدعا ١ٜيًؿسقٚ ١اسبصب. ايًدا ٠٤ايتٛحٝد يف ايدع ٠ٛإىل اهلل. -صبا٫ط ايدع.٠ٛ

 ٚضا ٌ٥ايدع.٠ٛ أضايٝب ايدع.٠ٛ عُ ّٛايدع َٔ ٠ٛجٗ ١ايدعاٚ ٠املدعٚ ٜٔٛا٭حهاّ املدع ٛشلا. يًل ايداع.١ٝ عاب ايدع.٠ٛ ا٭عي ١املعتدل ٠يف ايدعٚ ٠ٛا٭عي ١غرل املعتدل.٠ مناذ يًدع: ٠ٛ - 1ايدع ٠ٛايًٓ.١ٜٛ
 - 2عع ٠ٛاشبًؿا ٤ايساغد.ٜٔ
 - 3مندداذ َددٔ ععدد ٠ٛعًُددا ٤ايػددسٜع( ١اٱَدداّ أمحددد ا ا ددٔ ُٝٝدد ١ا
ايػٝخ ضبُد ٔ عًدايٖٛاب ا ايػٝخ عًدايعصٜص ٔ اش).
املساجع :
 - 1عع ٠ٛايتٛحٝد يًػٝخ ضبُد يًٖ ٌٝساع.

هقرراخ الوسرىي الثاهي (القراءاخ)
ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (القراءات)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

قرأ8

2

درس 01020114 114درس01020113 113

فرش القراءات السبع()2/2

قرأ8

4

قرأ412

01020412

قرأ410

01020410

جمع القراءات السبع()3/3

قرأ8

7

قرأ413

01020413

قرأ410

01020410

طاارق تاادرٌس القاارآن الكاارٌم
والدراسات القرآنٌة

قرأ8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

قرأ8

2

قرأ414

01020414

سند302

10000302

مجموع الوحدات

17وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/7(ِٜ

ا٭ٖداف:

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع114

01020114

عزع113

01020113

إٔ ٜطتهٌُ ايطايب َا ًكَ َٔ ٢ساجع ١حؿ ايكس ٕ ايهس ِٜيضًط اسبؿ .
املؿسعاط:
َ ساجع ١ايكدس ٕ ايهدسَ ِٜدٔ أ ٍٚضدٛزٜ ٠دظ~ إىل يدس ايكدس ٕ ايهدسِٜا ٚذيدو
سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ؾسش ايكسا٤اط ايطًع()2/2

قسأ8

4

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ412

01020412

قسأ410

01020410

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب اٱملاّ اا ًكدَ ٢دٔ ؾدسش ايكدسا ٤ايطدًع ٚايدت٬ؾِٗ
يف عض ا٭يؿاا َع اضتهُاٍ حؿ

ك ١ٝايػارً.١ٝ

املؿسعاط:
 غسح َٓظَٛد ١اٱَداّ ايػدار حدسش ا٭َاْ(ٞايػدارًٚ )١ٝحؿظٗدا َدٔ أ ٍٚضدٛز٠
ايهٗـ إىل ْٗا ١ٜايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ نت ايػارً ١ٝيٲَاّ ايكاضِ ٔ ؾِرلُّ ٙايػار .
 إ ساش املعاْ ٞيٲَاّ غٗاب ايد ٜٔأ  ٞغاَ ١املكدض.ٞ
املسجع املطاْد:
 ايٛايف يف غسح ايػارً ١ٝيًػٝخ عًد ايؿتاح ايكاض.ٞ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

مجع ايكسا٤اط ايطًع()3/3

قسأ8

7

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ413

01020413

قسأ410

01020410

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب ايتطًٝل ايعًُ ٞيًجُع .
املؿسعاط:
 ايتطًٝل ايعًُ ٞازبُع يًكسا ٤ايطًعَ ١ػاؾٗ َٔ ٠ٚ٬ ٚ ١أ ٍٚاٯَ 32١ٜدٔ ضدٛز٠
ا٭حصاب إىل يس ايكس ٕ ايهس.ِٜ
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 غٝث ايٓؿع يٲَاّ أ  ٞاسبطٔ عً ٔ ٞضبُد ايحؿاقط.ٞ
 اٱزغاعاط ازبً ١ٝيًدنتٛز ضبُد ضا ضبٝطٔ.
املسجع املطاْد:
 عزٚع َٔ ايكس ٕ ايهس ِٜاملطجً ١يف ازباَع ١اٱض.١َٝ٬

اسم املقرر

رددسم دددزٜظ ايكددس ٕ ايهددسِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
قسأ8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد602

10000602

ٜٛ٫جد

____

ٚايدزاضاط ايكس ْ١ٝ

األُذاف:
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
َٗ ُ٘ٝٓ ازاط ايطايب ايتدزٜط ١ٝيف صباٍ ربحح٘.
 ممازض ١طًٝل رسم ايتدزٜظ اي

عًُٗا.

املؿسعاط:
َ دزع ايكس ٕ ٚعً :َ٘ٛؿا ٘ ا إعداع.ٙ
ًَ اع ٨ايتعًِ يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜرسق٘.
 أٖداف دزٜظ َاع ٠ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

ٚ ضا ٌ٥اٱٜضاح.
 ايتك.ِٜٛ
 املعٓٝددداط ا٭ضاضددد ١ٝيًتددددزٜظ(:ايتخطٝط ازبٝدددد يًُدددٓٗ ٚايددددزع َٓٚاضدددًتُٗا
يًُتعًِا اعتُاع ايٛضا ٌ٥اسبدٜث ١يف ايتدزٜظ).
 إعددداع ايدددزع ٚأُٖٝتدد٘ (:ايتحددٛزاط ا٭ٚيٝدد ١قًددٌ ايدددي ٍٛيف ايعُددٌا ذبدٜددد
َٛضٛع ايدزعا ٚضع ايتحٛزاط يف دٝؼ ا٭ضدٚ ١ً٦اٱجا د ١عٓٗداا حدٛز املعًدِ
يًدزع ٚحاجت٘).
 طًٝكاط عًُ ١ٝيف ذبضرل ايدزع ٚأعا.٘٥
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضبُد ايصعً.ٟٚ٬
 رسم دزٜظ ايذل  ١ٝاٱض ١َٝ٬يًدنتٛز إ ساٖ ِٝضبُد ايػاؾع.ٞ

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٞايًوث ايعًُ ٞيف ايكسا٤اط.

حبث ايتخس

قسأ8

2

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

قسأ414

01020414

ضٓد302

10000302

املؿسعاط:
ٜكدد ّٛايطايددب إعددداع حبددث عًُدد ٞيف ربحددص ايكددسا٤اط ٜٚكدَدد٘ َػددسٚعا عًُٝددا
يًتخس ا ٚؽبضع يٲغساف ٚاملٓاقػ ١حبٝث  ٫كٌ ؿواط ايًودث عدٔ ضدًعني ٫ٚ
تجاٚشاملا١٥ا  ٚهَ ٕٛد ٠ايًوث غٗسْٚ ٜٔحـ غٗس.
أِٖ املساجع:
 املحاعز املعتدل ٠يف صباٍ ايتخحص.

ع /غعً ١ايتؿطرل ()01020300
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (التفسٌر)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/4

فسر5

3

درس 01020111 111درس01020109 109

المدخل إلى علم التفسٌر

فسر5

1

فسر304

01020304

فسر303

01020303

أيول التفسٌر

فسر5

2

فسر305

01020305

فسر303

01020303

معانً مفردات غرٌب القرآن

فسر5

2

فسر306

01020306

فسر303

01020303

التفسٌر التحلٌلً()4/1

فسر5

3

فسر307

01020307

فسر303

01020303

التفسٌر الموضوعً()4/1

فسر5

2

فسر308

01020308

فسر303

01020303

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

فسر5

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

15وحدة

ترمٌز المقرر

المستوى السادس (التفسٌر)
اسم المقرر

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

فسر6

3

درس 01020112 112درس01020111 111

المدخل إلى قواعد التفسٌر

فسر6

2

فسر309

01020309

فسر305

01020305

مناااااامج المفسرٌن(التفساااااٌر
اللغوي)

فسر6

3

فسر311

01020311

فسر303

01020303

التفسٌر التحلٌلً()4/2

فسر6

3

فسر312

01020312

فسر307

01020307

التفسٌر الموضوعً()4/2

فسر6

3

فسر313

01020313

فسر308

01020308

ثقافة إسالمٌة

فسر6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

ترمٌز المقرر

المستوى السابع (التفسٌر)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

فسر7

3

درس 01020113 113درس01020112 112

التفسٌر التحلٌلً()4/3

فسر7

3

فسر315

01020315

فسر312

01020312

تفسٌر الفرق

فسر7

2

فسر316

01020316

فسر313

01020313

مناااامج المفسااارٌن (التفساااٌر
الفقلً)

فسر7

3

فسر317

01020317

فسر311

01020311

مجموع الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

11وحدة

ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (التفسٌر)
اسم المقرر

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

فسر8

3

درس 01020114 114درس01020113 113

التفسٌر التحلٌلً()4/4

فسر8

3

فسر318

01020318

فسر315

01020315

الدخٌل فً التفسٌر

فسر8

2

فسر319

01020319

فسر316

01020316

منامج المفسرٌن(التفسٌر فً
العير الحاضر)

فسر8

3

فسر320

01020320

فسر317

01020317

طاارق تاادرٌس القاارآن الكاارٌم
والدراسات القرآنٌة

فسر8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

فسر8

2

فسر321

01020321

سند302

10000302

مجموع الوحدات

 /أٖداف َكسزاط ايتخحص:

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً



دد ٌٝايطايددب يف عًددِ ايتؿطددرل أحددد ايؿددسٚع ايدقٝكدد ١يف ربحددص ايدزاضدداط
ايكس ْ.١ٝ

ُٝٓ ددد ١املًهددد ١ايتؿطدددرل ١ٜيدددد ٣ايطددد٬ب ٫ضدددتخسا َدددا يف اٯٜددداط َدددٔ َعدددإ
ٚاضتًٓاط َا اغتًُ عً َٔ ٘ٝاسبهِ ٚا٭حهاّ.
 إٔ ٜدددزى ايطايددب ايع٬قدد ١ددني عًددِ ايتؿطددرل ٚؾددسٚع ايدزاضدداط ايكس ْٝدد ١ا٭يددس٣
ٚضا٥س ايعً ّٛايػسعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛأٜضا.
 إٔ ٜتِ ايطايب حؿ ز ع ايكس ٕ ايهسِٜا ٜٚتِ ًك ٞايكس ٕ نً٘ سٚاٜد ١حؿدص
عٔ عا ِ.
 إٔ ٜطددددتعس

تؿطددددرل ايكددددس ٕ نًدددد٘ َددددٔ يددددَ ٍ٬كددددسزاط ايتؿطددددرل ايتوًًٝددددٞ

ٚاملٛضٛعَٚ ٞؿسعاط ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 إٔ ٜتصٚع ايطايب ايثكاؾ ١ايكس ْ ١ٝايعايٝدَ ١دٔ يد ٍ٬عزاضد ١عًدِ ايتؿطدرل عزاضد١
ربحح ١ٝعقٝك١ا ٚايعٓا ١ٜاطا ً٘٥ايعًُ َٔ ١ٝناؾ ١جٛاًْٗا ايتؿح.١ًٝٝ
ٚ قٛف ايطايب عً ٢جٗٛع ايعًُا ٤اي

ري يف ايعٓا ١ٜعًِ ايتؿطرل.

 إٔ ٜٗتِ ايدزاضاط ايتطًٝك ١ٝيف ربحص عًِ ايتؿطرل.
 إٔ ٜس ط َا ٜدزض٘ يف صبداٍ ربححد٘ اٛاْدب اسبٝدا ٠املختًؿد ١ادا ٜعدٛع عًٝد٘
ٚعً ٢أَت٘ ايٓؿع ٚاشبرل.

هقرراخ الوسرىي الخاهس (الرفسير)
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (التفسٌر)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/4

فسر5

3

درس 01020111 111درس01020109 109

المدخل إلى علم التفسٌر

فسر5

1

فسر304

01020304

فسر303

01020303

أيول التفسٌر

فسر5

2

فسر305

01020305

فسر303

01020303

معانً مفردات غرٌب القرآن

فسر5

2

فسر306

01020306

فسر303

01020303

التفسٌر التحلٌلً()4/1

فسر5

3

فسر307

01020307

فسر303

01020303

التفسٌر الموضوعً()4/1

فسر5

2

فسر308

01020308

فسر303

01020303

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

فسر5

2

سند301

10000301

اليوجد

____

مجموع الوحدات

الرمز

المتطلب السابق

الرقم المرجعً

الرقم المرجعً

الرمز

15وحدة

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/4(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس5

3

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع111

01020111

عزع109

01020109

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب إ كإ  ٠ٚ٬نتاب اهلل عاىل.
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب حؿ َا ًك ٢ي٘ َدٔ ضبؿٛاد٘ املكدسز يد٘ يٝصٜدد َدٔ َكدداز حؿظد٘
يهتاب اهلل عاىل.
املؿسعاط:
 عددس

ايكددس ٕ ايهددسَ ِٜددٔ اٯٜددَ 41١ددٔ ضددٛز ٠ا٭ْؿدداٍ إىل ْٗاٜدد ١اٯٜددَ52 ١ددٔ

ضٛزٜٛ ٠ضـ ٠ٚ٬ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤ايطاعع ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضٛز ٠ا٭حكاف إىل يس ضٛز ٠ما ٚذيدو
ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املددددددددديٌ إىل عًددددددددِ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس5

1

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس304

01020304

ؾطس303

01020303

ايتؿطرل

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢حكٝك ١عًِ ايتؿطرل ٚأُٖٝت٘ َٚد ٣اسباج ١إي.٘ٝ
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢رسم ايتؿطرل ٚميٝص ني ايحوٝح َٓٗا ٚايؿاضد
إٔ ٜدزى ايطايب يدَ ١ايعًُاٚ ٤املؿطس ٜٔيهتاب اهلل عاىل ٚايعٓاًٝ ١ٜاْ٘  ٚؿطرل.ٙ
املؿسعاط:

 عًِ ايتؿطرلا عسٜؿ٘ ا غسؾ٘ا حاج ١ايٓاع إيٝ ٘ٝإ ْػ ٘  ٚطٛز.ٙ
 ايتؿطرل امل ٛز  ٚعض امل٪يؿاط اي ؾ.٘ٝ
 ايتؿطرل ايسأ ٟأقطاَ٘  ٚعض امل٪يؿاط يف نٌ قطِا َع ٝإ َا شلا َٚا عًٗٝا.
 اٱضساًٝٝ٥اط َٛٚقـ املؿطسَٗٓ ٜٔا
 ايتؿطرل يف عٗد ايٓ

ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.

 ايتؿطرل يف عحس ايحوا  ١زضٛإ اهلل عًِٗٝا ٚممٝصا ٘ا ٚقُٝت٘.
 ايتؿطرل يف عحس ايتا عني زمحِٗ اهللا َٚدازض٘ ٚزجاي٘ ٚيحا٥ح٘.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

 ايتؿطرل يف عحس ايتد.ٜٔٚ
 ايتؿطرل يف ايعحس اسباضس.
َ حاعز ايتؿطرل ا اسباج ١إىل ٖرا املحاعزا ٝإ ايحوٝح َٔ غرل َٔ ٙاملحاعز.
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايتؿطرل ٚاملؿطس ٕٚيًدنتٛز ضبُد يًرٖ .
ْ ػ  ٠ايتؿطرل َٓٚاٖج٘ يًدنتٛز ضبُٛع ط ْٞٛٝؾٛع.ٙ
املسجعإ املطاْدإ:
 ايتؿطرل ٚزجاي٘ يًػٝخ ضبُد ايؿاضٌ ا ٔ عاغٛز.
 ادباٖاط ايتؿطرل يف ايكسٕ ايسا ع عػس يًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ

ا٭ٖداف:
إٔ  ًِٜايطايب ًعض أ ٚ ٍٛقٛاعد ايتؿطدرل ايد متهٓد٘ َدٔ ؿطدرل ندّ٬
اهلل عاىل.
إٔ ٜدددزى ايطايددب رددسم ايتؿطددرل ايحددوٝوٚ ١نٝؿٝدد ١س ًٗٝددا إذا اجتُع د أٚ
عازض .
إٔ ٜدزى ايطايب غسٚط املؿطس  ٚعا ٘ حتٜ ٢توًٗ ٢ا .

أ  ٍٛايتؿطرل

ؾطس5

2

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس305

01020305

ؾطس303

01020303

املؿسعاط:
َ ؿٗ ّٛأ  ٍٛايتؿطرل.
 ايؿسم ني أ  ٍٛايتؿطرل ٚعً ّٛايكس ٕ.
 ؿطرل ايكس ٕ ايكس ٕ.
 ؿطرل ايكس ٕ ايطٓ.١
 ؿطرل ايكس ٕ قٛاٍ ايحوا .١
 ؿطرل ايكس ٕ قٛاٍ ايتا عني.
 ؿطرل ايكس ٕ ايًػ ١ايعس .١ٝ
 ضدددٛا ط ايتؿطدددرلَ (:عسؾدددَ ١كا دددد ايكدددس ٕ ا َعسؾددد ١عددداعاط ايعدددسبا َساعدددا٠
ع٫٫ط ا٭يؿاا َٚعاْ ٞا٭يؿاا ٚايطٝام..إخل )
 نًٝاط ايكس ٕ ٚأؾساع.ٙ
 ايت٬ف املؿطس :ٜٔحكٝكت٘ ٚأضًا ٘  ٚاز.ٙ
 غسٚط املؿطس  ٚعا ٘.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ كدَ ١غٝخ اٱض ّ٬ا ٔ ُٝٝه ١يف أ  ٍٛايتؿطرل.

 ؾح ٍٛيف أ  ٍٛايتؿطرل يًدنتٛز َطاعد ايطٝاز.
املسجع املطاْد:
 ؿطرل ايكس ٕ ايهس ِٜأ ٛي٘ ٚضٛا ط٘ يًدنتٛز عً ٢ايعًٝد.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

َعددداَْ ٞؿدددسعاط غسٜدددب

ؾطس5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس306

01020306

ؾطس303

01020303

ايكس ٕ

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢حكٝكٖ ١را ايعًِ ٚأُٖٝت٘ ٚؾا٥د ٘ يف ؿطرل نتاب اهلل عاىل.
إٔ ٜكـ ايطايب عً٪َ ٢يؿاط ٖرا ايعًِ ٚايع٬قٗٓٝ ١ا َٚد ٣اضتؿاع ٠عضٗا َٔ اٯيس.
املؿسعاط:
َ كدَدد ١يف عسٜددـ غسٜددب ايكددس ٕا ٝ ٚددإ َٛضددٛع٘ ٚأُٖٝتدد٘ا ْٚػد ٘  ٚطددٛزٙا
 ٚعض امل٪يؿاط ؾ.٘ٝ
 عزاض ١عض نتب غسٜدب ايكدس ٕ ٚاملكازْدٗٓٝ ١دا نهتداب َؿدسعاط ايساغدب ا
ٚعُد ٠اسبؿاا يًطُني  ٚؿطرل غسٜب ايكس ٕ  ٔ ٫قت١ًٝا
 عزاض ١حسف ا٭يـ َٔ نتاب ْصٖ ١ايكًٛب يًطجطتاْ.ٞ
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط:١
 أ  ٍٛايتؿطرل َٓٚاٖج٘ يًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ
 ؿطرل غسٜب ايكس ٕ يٲَاّ أ  ٞضبُد عًد اهلل ٔ َطًِ ٔ قت.١ًٝ

ْ صٖ ١ايكًٛب يف غسٜب ايكس ٕ يٲَاّ ايطجطتاْ.ٞ
 املؿسعاط يٲَاّ ايساغب ا٭ ؿٗاْ.ٞ
 عُد ٠اسبؿاا يًطُني اسبً .

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ايتؿطرل ايتوً)4/1(ًٞٝ

ؾطس5

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس307

01020307

ؾطس303

01020303

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكددـ ايطايددب عًددٖ ٢ددرا ايٓددٛع َددٔ ايتؿطددرل ٚؾٛا٥دددٚ ٙأْٛاعدد٘  ٚددًت٘ د ْٛاع ايتؿطددرل
ا٭يس.٣
إٔ تُٓدد ٢يددد ٣ايطايددب املًهددَ ١ددٔ يدد ٍ٬عاًَدد٘ َددع ٜدداط ايكددس ٕ ايهددسٚ ِٜاضددتًٓاط
ا٭حهاّ ٚايعدل َٓٗا
املؿسعاط:
ٝ ددإ َؿٗدد( ّٛايتؿطددرل ايتوًًٝددْٚ )ٞػ د ٘ َٚكا دددٚ ٙأْٛاعدد٘ ٚؾٛا٥دددٙا  ٚددًت٘
ْٛاع ايتؿطرل ا٭يس.٣
 عزاض ١مناذ َٔ ايتؿاضرل املختح ١ايتؿطرل ايتوً ًٞٝقدميا ٚحدٜثا.
َ عا ايتؿطرل ايتوً ًٞٝيًكس ٕ ايهس.ِٜ
 ؿطرل ضٛز ٠ايؿاذبٚ ١ضٛز ٠ايًكس َٔ ٠أٚشلا إىل ْٗا ١ٜاٯ 74١ٜؿطرلا ذبًًٝٝا.
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط:١

َ حاعز ايتؿطرل ايتوًًٝد ٞاملعتددل ٠نجداَع ايًٝدإ يًطددلٚ ٟا دسز ايدٛجٝص  ٫دٔ
عطٚ ١ٝايًوس ا دٝط ٭ د ٞحٝدإ ٚزٚح ايًٝدإ يٰيٛضدٚ ٞايتوسٜدس ٚايتٓدٜٛس  ٫دٔ
عاغٛز.
 ايتؿطرل ٚزجاي٘ يًػٝخ ضبُد ايؿاضٌ ا ٔ عاغٛز.
املسجعإ املطاْدإ:
 ؾتح ايكدٜس يٲَاّ ايػٛناْ.ٞ
 شاع املطرل  ٔ ٫ازبٛش.ٟ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ايتؿطرل املٛضٛع)4/1(ٞ

ؾطس5

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس308

01020308

ؾطس303

01020303

ا٭ٖداف
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢حكٝكٖ ١را ايٓٛع َٔ ايتؿطس َٚد ٣ؾا٥د ٘ ٚايع٬ق ٚ ٘ٓٝ ١ني غدرلٙ
َٔ أْٛاع ايتؿطرل
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢صبا٫ط ٖرا ايتؿطرل  َٗٓٚايًوث ؾ.٘ٝ
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عض املٛضٛعاط ايكس ْ ٚ ١ٝؿطرلٖا .
املؿسعاط:
ٝ إ َؿٗ( ّٛايتؿطرل املٛضٛعَٚ )ٞكا دْٚ ٙػ ٘ ٚأْٛاع٘ ٚؾٛا٥دٚ ٙايؿسم ٓٝد٘
 ٚني ايتؿطرل ايتوً.ًٞٝ
 صبددا٫ط ايتؿطددرل املٛضددٛع (:ٞاملٛضددٛع ا ايطددٛز٠ا املٛضددٛع يف ضددٛز ٠ا املؿددسع٠
ايكس ْ ١ٝا ا٭عٚاط ا املكاي ١ايتؿطرل.)١ٜ
 َٗٓ ايًوث يف ايتؿطرل املٛضٛعٚ ٞضٛا ط٘.
 يطٛاط ايتؿطرل املٛضٛع.ٞ
 عزاض ١عض املٛضٛعاط َٔ ايتؿطرل املٛضٛع:ٞ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

َكدَاط يف ايدع ٠ٛإىل اهلل

ؾطس5

ترميز املقرر

2

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد301

10000301

ٜٛ٫جد

____

 اَٛ /ضددٛعاط ا٭ضددس ٠يف ضددٛز جددص( ٤قددد زلددع)ا ٚذيددو َددٔ أ ٍٚضددٛز ٠اجملاعيدد١
إىل يس ضٛز ٠ايتوس. ِٜ
 ب /ؿطرل (ايؿسح) يف ض ٤ٛايكس ٕ ايهس ِٜد عزاضَٛ ١ضٛع.١ٝ
أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 عزاضاط يف ايتؿطرل املٛضٛع ٞيًدنتٛز شاٖس ا٭ملع.ٞ
ًَ احث يف ايتؿطرل املٛضٛع ٞيًدنتٛز َحطؿَ ٢طًِ.
املسجع املطاْد:
 ايتؿطرل املٛضٛع ٞني ايت

ٚ ٌٝايتُث ٌٝيًدنتٛز شٜد عُس ايعٝص.

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عًِ َٓاٖ ايدع ٚ ٠ٛازؽب٘ ٚأٖداؾ٘ ٚأضط٘.
 إٔ ٜدزى َد ٣ع٬ق ١ربحص عًِ ايتؿطرل عًِ َٓاٖ ايدع.٠ٛ
 إٔ ٜتصٚع اا  ًٖ٘٪ٜيف اجملاٍ ايدع ٟٛأًٖ ١ٝتٓاضب ٚزٚح ايعحس.
املؿسعاط :
 -حكٝك ١ايدع ٠ٛإىل اهلل.

 ؾضٌ ايدع ٠ٛإىل اهلل.. حهِ ايدع ٠ٛإىل اهلل. أٖداف ايدع ٠ٛإىل اهلل. از ًاط ايدع ٠ٛإىل اهلل املٓٗ اسبل. ايتؿسٜل ني ايدع ٠ٛإىل اهلل ٚايدعا ١ٜيًؿسقٚ ١اسبصب. ايًدا ٠٤ايتٛحٝد يف ايدع ٠ٛإىل اهلل. صبا٫ط ايدع.٠ٛ ٚضا ٌ٥ايدع.٠ٛ أضايٝب ايدع.٠ٛ عُ ّٛايدع َٔ ٠ٛجٗ ١ايدعاٚ ٠املدعٚ ٜٔٛا٭حهاّ املدع ٛشلا. يًل ايداع.١ٝ عاب ايدع.٠ٛ ا٭عي ١املعتدل ٠يف ايدعٚ ٠ٛا٭عي ١غرل املعتدل.٠ مناذ يًدع: ٠ٛ- 1

ايدع ٠ٛايًٓ.١ٜٛ

- 2

عع ٠ٛاشبًؿا ٤ايساغد.ٜٔ

- 3

مناذ َٔ عع ٠ٛعًُا ٤ايػسٜع( ١اٱَاّ أمحد ا ا دٔ ُٝٝد١

ا ايػٝخ ضبُد ٔ عًدايٖٛاب ا ايػٝخ عًدايعصٜص ٔ اش).
املساجع :
 - 1عع ٠ٛايتٛحٝد يًػٝخ ضبُد يًٖ ٌٝساع.

هقرراخ الوسرىي السادس (الرفسير)
ترمٌز المقرر

المستوى السادس (التفسٌر)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/5

فسر6

3

درس 01020112 112درس01020111 111

المدخل إلى قواعد التفسٌر

فسر6

2

فسر309

01020309

فسر305

01020305

مناااااامج المفسرٌن(التفساااااٌر
اللغوي)

فسر6

3

فسر311

01020311

فسر303

01020303

التفسٌر التحلٌلً()4/2

فسر6

3

فسر312

01020312

فسر307

01020307

التفسٌر الموضوعً()4/2

فسر6

3

فسر313

01020313

فسر308

01020308

ثقافة إسالمٌة

فسر6

1

سند404

10000404

اليوجد

____

مجموع الوحدات

15وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/5(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس6

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع112

01020112

عزع111

01020111

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب عس

عض أجصا ٤ايكس ٕ ايهس ِٜيضًط ٚإ كإ ايت.٠ٚ٬

إٔ ٜطتهٌُ ايطايب حؿ َا عً َٔ ٘ٝعض أجصا ٤ايكس ٕ ايهس.ِٜ
املؿسعاط:
 عددس

ايكددس ٕ ايهددسَ ِٜددٔ اٯٜددَ 53١ددٔ ضددٛزٜٛ ٠ضددـ إىل ْٗاٜدد ١اٯٜددَ 74 ١ددٔ

ضٛز ٠ايهٗـ ٚ ٠ٚ٬ذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤اشباَظ ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضدٛز ٠ايػدٛز ٣إىل يدس ضدٛز ٠ازبا ٝد١ا
ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ

 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

املدددددديٌ إىل قٛاعدددددد

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس309

01020309

ؾطس305

01020305

ايتؿطرل

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عًَ ٢ؿٗ ّٛقٛاعدد ايتؿطدرل ٚأُٖٝتٗدا ٚع٬قتٗدا عًد ّٛايتؿطدرل ا٭يدس٣
ٚايؿسم ٗٓٝا  ٚني أ  ٍٛايتؿطرل.
إٔ  ًِٜايطايب ًعض ايكٛاعدد ايد متهٓد٘ َدٔ ؿطدرل نتداب اهلل عداىل ٚؾٗدِ ندّ٬
املؿطسٜٔ
املؿسعاط:
َ ؿٗ ّٛقٛاعد ايتؿطرلا ٚأْٛاعٗاا ٚأُٖٝتٗاا ٚع٬قتٗا ايعً ّٛا٭يس٣ا ٚايؿدسم
ٗٓٝا  ٚني أ  ٍٛايتؿطرل.
 عض ايكٛاعد املتعًك ١ايكسا٤اط.
 عض ايكٛاعد املتعًك ١عً ّٛايكس ٕ.
 عض ايكٛاعد املتعًك ١طسٜك ١ايتؿطرل.
 عض ايكٛاعد املتعًك ١ا٭يؿاا.
 عض ايكٛاعد املتعًك ١ا٭عٚاط.

 عض ايكٛاعد املتعًك ١ايًػ.١
 عض قٛاعد ايذلجٝح ني املؿطس.ٜٔ
أِٖ املساجع:
املساجع ايسٝ٥ط:١
 قٛاعد ايتؿطرل مجعا ٚعزاض ١يًدنتٛز يايد ايطً .
 قٛاعد ايذلجٝح عٓد املؿطس ٜٔيًدنتٛز حطني اسبس .ٞ
 ايكٛاعد اسبطإ يتؿطرل ايكس ٕ يًػٝخ عًد ايسمحٔ ْا س ايطَّعد.ٟ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

َٓددداٖ املؿطس(ٜٔايتؿطدددرل

ؾطس6

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس311

01020311

ؾطس303

01020303

ايًػ)ٟٛ

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢املٓاٖ ايتؿطرل ١ٜيًُؿطسٚ ٜٔأ سٖا يف ايتؿطرل.
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢أضًاب ايت٬ف املؿطس ٜٔيف عض ازبٛاْب ايتؿطرل.١ٜ
املؿسعاط:
 عسٜـ ايتؿطرل ايًػٟٛا ٝ ٚإ أُٖٝت٘.
ْ ػ  ٠ايتؿطرل ايًػٚ ٟٛأرٛاز.ٙ
 أ س ايتؿطرل ايًػ ٟٛيف اعبسف املؿطس.ٜٔ
 عض قٛاعد ايتؿطرل ايًػ.ٟٛ
 أضًاب ايت٬ف املؿطس ٜٔيف ازبٛاْب ايًػ ١ٜٛيف ايتؿطرل.
َ حاعز ايتؿطرل ايًػ:ٟٛ
(نتب ايتؿطرل ا نتب َعاْ ٞايكس ٕ ا نتدب ايػسٜدب ا إخل) ٚعزاضد ١منداذ
َٓٗددا عزاضدد ١ؿحدد١ًٝٝا نُعدداْ ٞايكددس ٕ ٚإعسا دد٘ يًصجددا ا ٚاملؿددسعاط يف غسٜددب

ايكددس ٕ يًساغددب ا٭ ددؿٗاْٚ ٞايًوددس ا ددٝط ٭ دد ٞحٝددإ ٚايدددز املحدد ٕٛيًطددُني
اسبً .
أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايتؿطرل ٚاملؿطس ٕٚيًدنتٛز ضبُد ايرٖ .
 ايتؿطرل ايًػ ٟٛيًكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز َطاعد ايطٝاز.

اسم املقرر

ايتؿطرل ايتوً)4/2(ًٞٝ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس6

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس312

01020312

ؾطس307

01020307

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢ؿطرل عض ٜاط َٔ ايكس ٕ ايهس ِٜؿطدرلاب ذبًًٝٝداب ممدا ٜهدٕٛ
يد ٜ٘املًه ١ايتؿطرل.١ٜ
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ يٖ ٍ٬را نثرلاب َٔ املعاْٚ ٞا٭ي٬م ٚايطًٛى ٚزضٛخ ايعكٝد.٠
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ يٖ ٍ٬را شٜاع ٠ايتد س ٚايت ٌَ ٭ٕ ايتد س ؾسع عٔ ؾِٗ املعٓ٢
املؿسعاط:
 ؿطرل ضٛز ٠ايٓطا َٔ ٤أ ٍٚايطٛز ٠إىل  113 ١ٜؿطرلاب ذبًًٝٝاب.
أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ا سز ايٛجٝص يٲَاّ ا ٔ عط.١ٝ
 ؿطرل ايكس ٕ ايعظ ٔ ٫ ِٝنثرل.
املسجع املطاْد:
 ؿطرل أ  ٞايطعٛع.

اسم املقرر

ايتؿطرل املٛضٛع)4/2(ٞ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس6

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس313

01020313

ؾطس308

01020308

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢ؿطرل عض املٛضٛعاط ايٛازع ٠يف نتاب اهلل عاىل:
إٔ ٜؿٝد ايطايب َٔ ي ٍ٬ذيو ايتوً ٞايؿضاٚ ٌ٥ايتخً ٞعٔ ايسذا. ٌ٥
املؿسعاط:
 ؿطرل ٜاط ايس ا يف ايكس ٕ ايهسِٜ
 أحهاّ ا٭رعُ١ا يف ضٛز  ٞاملا٥دٚ ٠ا٭ْعاّ
ٜ اط اسبجاب يف ضٛز ٠ايٓٛز ٚا٭حصاب
 اسبدٚع ٚازبٓاٜاط يف ضٛز ٠املا٥دٚ ٠ايٓٛز
 أحهاّ اسب يف ضٛز ٠ايًكسٚ ٠اسب
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ حاعد ايٓظس يٲغساف عًَ ٢كا د ايطٛز يدلٖإ ايد ٜٔايًكاع.ٞ
 ؿطرل ايكس ٕ ايعظ ِٝيًواؾ ا ٔ نثرل.

املسجعإ املطاْدإ:
 ايتوسٜس ٚايتٜٓٛس يًػٝخ ايطاٖس ا ٔ عاغٛز.
 عب ٛؿطرل َٛضٛع ٞيًػٝخ ضبُد ايػصاي.ٞ

اسم املقرر

كاؾ ١إض١َٝ٬

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس6

1

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد404

10000404

ٜٛ٫جد

____

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜسؾددع ايطايددب َطددتٛا ٙايعًُدد ٞايثكددايف َددٔ يدد ٍ٬ا٫ردد٬ع عًدد ٢ايعدٜددد َددٔ
املٛضٛعاط اي

ُٗ٘ يف حٝا ٘ ايعاَ.١

 إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢سلٛي ١ٝاٱض ّ٬يهٌ جٛاْب اسبٝا.٠
املؿسعاط:
َ ديٌ ٜتضُٔ ايتعسف ايثكاؾ ١اٱيضٝ ٚ ١َٝ٬إ َحاعزٖا ٚيحا٥حٗا.
 يحدددا٥ص ايتحدددٛز اٱضددد َٞ٬يٲْطدددإ ٚايهدددٚ ٕٛاسبٝددداٚ ٠أ دددس ٙعًددد ٢ايؿدددسع
ٚاجملتُع .
 ايٓظددداّ اشبًكدددَ :ٞؿَٗٛددد٘اعع ٠ٛاٱضددد ّ٬يٮيددد٬ما أ ددد ٍٛا٭يددد٬م  ٚعدددض
مناذجٗا .
ْ ظدددداّ ا٭ضددددسَ :٠ؿَٗٛدددد٘ا َددددٓٗ اٱضدددد ّ٬يف هدددد ٜٔٛا٭ضددددس٠اَهاْتٗا يف
اٱضّ٬ا اسبكٛم ايصٚج١ٝاعٌُ املسأٚ ٠ضٛا ط٘ ايػسع. ١ٝ

 ايٓظدداّ ايطٝاضددَ :ٞؿَٗٛدد٘ا اٱَاَددٚ ١أُٖٝتٗددا ٚحكٛقٗددا ا عدددع ا٭ُ٥دد ١اعتًدداز
عدع ا٭قطازا حكٛم ايسعٚٚ ١ٝاجًا ٗاا
 ايتٓحددرلَ :ؿَٗٛدد٘ا أٖداؾدد٘ا أضددايً٘ٝا ٚٚضدداً٘٥ا ٚيطددسٚ ٙاْتػددازٙا أضددايٝب
َكاَٚت٘ .
 ايعٛملَ :١ؿَٗٗٛاا أٖداؾٗاا ٚضاًٗ٥اا ازٖا ايثكاؾٚ ١ٝا٫جتُاعٝدٚ ١ا٫قتحداع١ٜ
ٚايطٝاض١ٝا نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗاا َٛٚاجٗ ١ازٖا ايطًً. ١ٝ
 ا٫ضتػسامَ :ؿَٗ٘ٛا أٖداؾ٘ا أضايٝباٚضاَٚ ً٘٥كاَٚت٘ .
أِٖ املساجع
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 عب ٛكاؾ ١إض ١َٝ٬أ ١ًٝا يًدنتٛز عُس ضًُٝإ ا٭غكس
َ اذا يطس ايعا

اعبطاط املطًُني يًػٝخ أ  ٛاسبطٔ ايٓد.ٟٚ

املسجعإ املطاْدإ:
 ايعٛمل ١يًدنتٛز ناٌَ أ ٛ

كس .

 زؾع امل ّ٬عً ٢ا٭ ١ُ٥ا٭ع ّ٬يػٝخ اٱض ّ٬ا ٔ . ١ُٝٝ

هقرراخ الوسرىي الساتع (الرفسير)
ترمٌز المقرر

المستوى السابع (التفسٌر)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/6

فسر7

3

درس 01020113 113درس01020112 112

التفسٌر التحلٌلً()4/3

فسر7

3

01020312

تفسٌر الفرق

الرمز

المتطلب السابق

الرقم المرجعً

فسر315

01020315

الرقم المرجعً

الرمز

فسر312

2

مناااامج المفسااارٌن (التفساااٌر
الفقلً)

فسر7

مجموع الوحدات

فسر317

3

01020317

فسر311

01020311

11وحدة

اسم املقرر

ايكس ٕ ايهس)7/6(ِٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس7

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع113

01020113

عزع112

01020112

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب  ٠ٚ٬عض أجصا َٔ ٤ايكس ٕ يصٜاع ٠ايضًط ٚاٱ كإ.

إٔ ٜطتهٌُ ايطايب حؿ جص َٔ ٤ايكس ٕ ايهس ِٜيصٜاع ٠ضبؿٛا٘.
املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهس َٔ ِٜاٯ َٔ 75١ٜضٛز ٠ايهٗدـ إىل ْٗاٜد ١اٯٜدَ 104 ١دٔ

ضٛز ٠ايػعسا ٠ٚ٬ ٤ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ د ازبددص ٤ايسا ددع ٚايعػددسَ ٜٔددٔ اٯٜددَ 32١ددٔ ضددٛز ٠ايصَددس إىل يددس ضددٛز٠
ؾحً ا ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
 أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

ايتؿطرل ايتوً)4/3(ًٞٝ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس7

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس315

01020315

ؾطس312

01020312

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكددـ ايطايددب عًدد ٢ؿطددرل عددض ايطددٛز اي د

ٜطددًل يدد٘ إٔ عزضددٗا ممددا ٜصٜددد َددٔ

ز ٝد ايطايب ايعًُٚ ٞاٱمياْٚ ٞا٭ي٬ق.ٞ
املؿسعاط:
 ؿطرل ضٛز ا٭ْؿاٍ ٚاسب ٚايٓٛز ناًَ ١ؿطرلاب ذبًًٝٝاب


أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
َ عا ايتتٓص ٌٜيٲَاّ ايًػٟٛ
 ايًوس ا ٝط يٲَاّ أ  ٞحٝإ.
املسجع املطاْد:
 ايتوسٜس ٚايتٜٓٛس  ٔ ٫عاغٛز.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ؿطرل ايؿسم

ؾطس7

2

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع113

01020113

عزع112

01020112

ا٭ٖداف:
إٔ ًٜددِ ايطايددب حبكٝكددٖ ١ددرا ايٓددٛع َددٔ ايتؿطددرل ٚأُٖٝددَ ١عسؾتدد٘ ٚيطددس ؿاضددرل ايؿددسم
ايضاي ١عً ٢ايؿسع ٚاجملتُع
إٔ ٜهددد ٕٛيدددد ٣ايطايدددب َدددا ٜدددرب ددد٘ عدددٔ نتددداب اهلل ضدددًواْ٘ َٚدددا ٜثددداز َدددٔ ايػدددً٘
ٚايض٫٬ط.
إٔ ٜتٛق ٢ايطايب يف عاًَ٘ َع ايتؿاضرل ؾد ٜ ٬يدر ندٌ َدا ٚقدـ عًٝد٘ َدٔ ند ّ٬أٖدٌ
ايتؿطرل ٌ  ٫د َٔ ايتُٝٝص
املؿسعاط:
ٝإ املساع َٔ ؿطرل ايؿسم ٚأَُٖ ١ٝعسؾت٘ ٝ ٚإ ْػ ٖ ٠را ايتؿطرل
ذنس عض امل٪يؿاط يف ؿطرل ايؿسم
ٝإ يطس ٖرا ايٓٛع َٔ ايتؿطرل ٚأ س ٙايط ٤ٞعًد ٢عازضد ٞايتؿطدرل يح ٛداب يف جاْدب
ايعكٝد.٠
ذنددس عددض ايؿددسم ايدد نددإ شلددا أ ددس ضدد ٤ٞيف ؿطددرل ايكددس ٕ ايهددس٪َٚ ِٜيؿددا ِٗ
ٚأ ٛشلِ اي َٓٗا ٜٓطًك ٕٛيف ؿطرل ايكس ٕ َٚحاعزِٖ ايتؿطرلٖ َٔٚ ١ٜر ٙايؿسم:
املعتصي : ١أ ٛشلِ ا عض َ٪يؿا ِٗ ايتؿطرل١ٜا َٗٓٚا ايهػاف:

ا٭غاعس :٠أ ٛشلِ عض َ٪يؿا ِٗ ايتؿطرلَٗٓٚ :١ٜا ايتوسٜس ٚايتٜٓٛسا ايًٝضا.ٟٚ
ايػٝع ١ايصٜد : ١ٜأ ٛشلِ ا عض َ٪يؿا ِٗ َٗٓٚا ؿطرل ؾتح ايكدٜس يًػٛناْ.ٞ
ايحٛؾ :١ٝأ ٛشلِ  :عض َ٪يؿدا ِٗ ا َٗٓٚدا ؿطدرل ايكدس ٕ ايعظد ِٝيًتطدذل ٟا ٚحكدا٥ل
ايتؿطرل يًطًُ.ٞ
ايؿ٬ضؿ :١أ دٛشلِ عدض َ٪يؿدا ِٗ َٗٓٚدا :ؿطدرل ايؿدازا  ٞا ؿطدرل ا دٔ ضدٓٝاا ؿطدرل
إيٛإ ايحؿا٤
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
ايتؿطرل ٚاملؿطسٕٚ

ُد ايرٖ

ا٫دباٖاط املٓوسؾ ١يف ؿطرل ايكس ٕ ايعظ ِٝيًدنتٛز ضبُد حطني ايرٖ

اسم املقرر

َٓاٖ املؿطدس( ٜٔايتؿطدرل

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس7

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس317

01020317

ؾطس311

01020311

ايؿكٗ)ٞ

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ ايتؿطرل ٚأُٖٝت٘ ٚأغٗس َ٪يؿا ٘
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢قٛاعد ايتؿطرل ايؿكٗ ٞمما ميهٓ٘ َٔ ايتعاٌَ َدع ٖدرا ايٓدٛع َدٔ
ايتؿطرل.
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عض َ٪يؿاط ٖرا ايتؿطرل َٓٚاٖجٗا ٚايؿسٚم ٗٓٝا.
املؿسعاط:
 عسٜـ ايتؿطرل ايؿكٗٞاٝ ٚإ َهاْت٘ا ْٚػ ٘ا ٚأغٗس امل٪يؿاط ؾ.٘ٝ
 املكحٛع آٜاط ا٭حهاّا ٝ ٚإ عدعٖا.
 ايتعحب املرٖ ٚأ س ٙيف ايتؿطرل.
 أضًاب ايت٬ف املؿطس ٜٔيف ازبٛاْب ايؿكٗ ١ٝيف ايتؿطرل.
 عض قٛاعد ايتؿطرل ايؿكٗ.ٞ
 عزاضَٛ ١جص ٠يًعض ايتؿاضرل ايؿكٗ ١ٝايتاي ١ٝحطب ايتٝاز ا٭ضتاذ:
 أحهاّ ايكس ٕ ٭  ٞهس ازبحا .

 أحهاّ ايكس ٕ يًهٝا اشلساض.ٞ
 أحهاّ ايكس ٕ ٭  ٞهس ٔ ايعس .ٞ
 ازباَع ٭حهاّ ايكس ٕ يًكسر .
 ؿطرل ٜاط ا٭حهاّ يف ضٛز ٠اسب .
أِٖ املساجع :املساجع ايسٝ٥ط:١
 ايتؿاضرل املرنٛز ٠يف املؿسعاط.
 ؿطرل أضٛا ٤ايًٝإ يًػٝخ ضبُد ا٭َني ٔ ضبُد املختاز ايػٓكٝط.ٞ
 ايتؿطرل ٚاملؿطس ٕٚيًدنتٛز ضبُد ايرٖ .

هقرراخ الوسرىي الثاهي (الرفسير)
ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (التفسٌر)
اسم المقرر

الرمز

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()7/7

فسر8

3

درس 01020114 114درس01020113 113

التفسٌر التحلٌلً()4/4

فسر8

3

01020315

الدخٌل فً التفسٌر

فسر8

2

فسر318

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

01020318

الرمز

فسر315

الرقم المرجعً

منامج المفسرٌن(التفسٌر فً
العير الحاضر)

فسر8

3

فسر320

01020320

فسر317

01020317

طاارق تاادرٌس القاارآن الكاارٌم
والدراسات القرآنٌة

فسر8

2

سند602

10000602

اليوجد

____

بحث التخرج

فسر8

2

فسر321

01020321

سند302

10000302

مجموع الوحدات

15وحدة

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

ايكس ٕ ايهس)7/7(ِٜ

ؾطس8

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

عزع114

01020114

عزع113

01020113

ا٭ٖداف:
إٔ ٜطدتهٌُ ايطايدب عددس

َدا ًكدد ٢يدٜد٘ َدٔ عددض ا٭جدصا ٤يصٜدداع ٠اٱ كدإ ٚايضددًط

ٚايت ند َٔ ض ١َ٬ايت.٠ٚ٬
إٔ ٜطتهٌُ ايطايب شٜاع ٠ضبؿٛا٘ حبؿ جص َٔ ٤نتاب اهلل عاىل .

املؿسعاط:
 عس

ايكس ٕ ايهدسَ ِٜدٔ اٯٜدَ 105١دٔ ضدٛز ٠ايػدعسا ٤إىل ْٗاٜد ١ضدٛز ٠ؾدارس

 ٠ٚ٬ا ٚذيو سٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
 حؿ ازبص ٤ايثايث ٚايعػس َٔ ٜٔأ ٍٚضٛزٜ ٠ظ حتدْٗ ٢اٜد ١اٯٜدَ 31 ١دٔ ضدٛز٠
ايصَسا ٚذيو ٚؾل زٚا ١ٜحؿص عٔ عا ِ َٔ رسٜل ايػارً.١ٝ
أِٖ املساجع:
َ حوـ املد ١ٜٓايًٓ.١ٜٛ
أغسر ١ايكدس ٕ املس دٌ املعتُدد ٠نكدسا ٠٤ايػدٝخ ضبُدٛع يًٝدٌ اسبحدسٚ ٟايػدٝخ
ضبُد دهٜل املٓػاٚ ٟٚإ دازاط صبُع املًو ؾٗد يطًاع ١املحوـ ايػسٜـ.

اسم املقرر

ايتؿطرل ايتوً)4/4(ًٞٝ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس8

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس318

01020318

ؾطس315

01020315

ا٭ٖداف:
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢ؿطرل عض ضٛز ايكس ٕ ايهدس ِٜؿطدرلاب ذبًًٝٝداب ٜعٓٝد٘ عًد ٢ؾٗدِ
املددساع ممددا ٜصٜددد َددٔ ز ددٝد ٙايعًُددٚ ٞاٱميدداْٚ ٞا٭ي٬قددٜٚ ٞهدد ٕٛضددًًا َددٔ أضددًاب
ه ٜٔٛاملًه ١ايتؿطرل.١ٜ
املؿسعاط:
 ؿطرل ضٛزايؿتح ٚاسبجساط ٚايسمحٔ ٚايٛاقعٚ ١اجملاعيٚ ١اسبػس.
أِٖ املساجع:
املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 ايدز املح ٕٛيٲَاّ ايطُني اسبً .
 حاغ ١ٝايػٝخ ازبٌُ عً ٢ازب٬يني.
املسجع ايسٝ٥ظ:
 ؾتح ايكدٜس يٲَاّ ايػٛناْ.ٞ

اسم املقرر

ايدي ٌٝيف ايتؿطرل

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس320

01020320

ؾطس317

01020317

األُذاف :
أى ٗلن الطبلت ثِزا الٌْع هي الز غ٘ش ّٗذسك خطشٍّ ،هضبسٍ
أى ركْى لذٓ الطبلت القذسح ػلٔ الزو٘٘ض ث٘ي األص٘ل ّالذخ٘ل فٖ الز غ٘ش
أى ٗطلغ الطبلت ػلٔ هكبٗذ أػذاء اإلع،م ّهثب ٗقصثذًَّ هثي رحشٗثف يث،م
هللا ػض ّعل .
أى ٗذسك الطبلت رٌْع الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش
الوقشساد:
ه ِْم ُزا الٌْع هي الز غ٘ش
أعجبة ً ؤح ُزا الٌْع
هؼٌٔ الذخ٘ل ّاألص٘ل لغخ ّاصط،حب ً
أقغبم الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش .
ضْاثظ هؼشفخ الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش
ًوبرط هي الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش ثبلوؤصْس
ًوبرط هي الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش ثبلشإٔ.
الؼ،قخ ث٘ي الذخ٘ل ّاإلعشائ٘ل٘بد
الذخ٘ل هي طشٗق اإللحبد
الذخ٘ل هي طشٗق الزصْف
الذخ٘ل هي طشٗق االًحشاف الؼقذٕ
الذخ٘ل هي طشٗق الزؼصت الوزُجٖ

الوراجع الرئيسح:
الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش  :ديزْس إثشاُ٘ن خل٘ خ:
الذخ٘ل فٖ الز غ٘ش عبهؼخ الوذٌٗخ
الز غ٘ش ّالو غشّى لوحوذ الزُجٖ

اسم املقرر

َٓدداٖ املؿطس(ٜٔايتؿطددرل يف

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
3

ؾطس8

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس320

01020320

ؾطس317

01020317

ايعحس اسباضس)

ا٭ٖداف :
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢ؿطرل املعا سَٓٚ ٜٔاٖجِٗ ٪َٚيؿا ِٗ ايتؿطرل١ٜا
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢ازبدٜد يف ؿاضرل املعا س.ٜٔ
إٔ ٜكـ ايطايب عً ٢عض امل٪يؿاط ايتؿطرل ١ٜيف ٖرا ايعحدس ٚادباٖا ٗدا
ٚاملكازْٗٓٝ ١ا.
املؿسعاط:
 املساع ايتؿطرل يف ايعحس اسباضسا  ٚعض زلا ٘.
 ادباٖاط ايتؿطرل يف ايعحس اسباضس.
 أغٗس امل٪يؿاط ؾ.٘ٝ
 عزاضَٛ ١جص ٠يًعض امل٪يؿاط ايتاي:١ٝ
ٝ طرل ايهس ِٜايسمحٔ يًطعدٟ
 أضٛا ٤ايًٝإ يًػٓكٝطٞ
 ايتوسٜس ٚايتٜٓٛس  ٔ ٫عاغٛز
 ؿطرل املٓاز

ُد زغٝد زضا

 ا٫دباٖاط املٓوسؾ ١يف ايتؿطرل يف ايعحس اسباضس.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

رددسم دددزٜظ ايكددس ٕ ايهددسِٜ

ؾطس8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ضٓد602

10000602

ٜٛ٫جد

____

ٚايدزاضاط ايكس ْ١ٝ

أِٖ املساجع :املساجع ايسٝ٥ط:١
 ادباٖاط ايتؿطرل يف ايكسٕ ايسا ع عػس يًدنتٛز ؾٗد ايس.َٞٚ
 املحاعز املرنٛز ٠يف َؿسعاط املكسز.
 ايتؿطرل ٚاملؿطس ٕٚيًدنتٛز ضبُد ايرٖ .
املسجعإ املطاْدإ:
 ا٫دباٖاط املٓوسؾ ١يف ؿطرل ايكس ٕ ا يهس ِٜيًدنتٛز ضبُد ايرٖ .
 ادباٖاط ايتؿطرل يف ايعحس ايسأٖ يًدنتٛز عًد اجملٝد ا تطب.

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتعسف ايطايب عً ٢رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
َٗ ُ٘ٝٓ ازاط ايطايب ايتدزٜط ١ٝيف صباٍ ربحح٘.
 ممازض ١طًٝل رسم ايتدزٜظ اي

عًُٗا.

املؿسعاط:
َ دزع ايكس ٕ ٚعً :َ٘ٛؿا ٘ ا إعداع.ٙ
ًَ اع ٨ايتعًِ يف ايكس ٕ ايهسٚ ِٜرسق٘.

 أٖداف دزٜظ َاع ٠ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهسٚ ِٜايدزاضاط ايكس ْ.١ٝ
ٚ ضا ٌ٥اٱٜضاح.
 ايتك.ِٜٛ
 املعٓٝددداط ا٭ضاضددد ١ٝيًتددددزٜظ(:ايتخطٝط ازبٝدددد يًُدددٓٗ ٚايددددزع َٓٚاضدددًتُٗا
يًُتعًِا اعتُاع ايٛضا ٌ٥اسبدٜث ١يف ايتدزٜظ).
 إعددداع ايدددزع ٚأُٖٝتدد٘ (:ايتحددٛزاط ا٭ٚيٝدد ١قًددٌ ايدددي ٍٛيف ايعُددٌا ذبدٜددد
َٛضٛع ايدزعا ٚضع ايتحٛزاط يف دٝؼ ا٭ضدٚ ١ً٦اٱجا د ١عٓٗداا حدٛز املعًدِ
يًدزع ٚحاجت٘).
 طًٝكاط عًُ ١ٝيف ذبضرل ايدزع ٚأعا.٘٥
أِٖ املساجع :املسجعإ ايسٝ٥طإ:
 رسم دزٜظ ايكس ٕ ايهس ِٜيًدنتٛز ضبُد ايصعً.ٟٚ٬
 رسم دزٜظ ايذل  ١ٝاٱض ١َٝ٬يًدنتٛز إ ساٖ ِٝضبُد ايػاؾع.ٞ

ا٭ٖداف:
 إٔ ٜتدزب ايطايب عً ٞايًوث ايعًُ ٞيف ايتؿطرل.

اسم املقرر

حبث ايتخس

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾطس8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾطس321

01020321

ضٓد302

10000302

املؿسعاط:
ٜكدد ّٛايطايددب إعددداع حبددث عًُدد ٞيف ربحددص ايتؿطددرل ٜٚكدَدد٘ َػددسٚعا عًُٝددا
يًتخس ا ٚؽبضع يٲغساف ٚاملٓاقػ١ا  ٚهدَ ٕٛدد ٠ايًودث غدٗسْٚ ٜٔحدـ غدٗسا
ٚعدع ؿواط ايًوث َا ني 70د  100ؿو.١
أِٖ املساجع:
 املحاعز املعتدل ٠يف صباٍ ايتخحص.
 ٢ً ٚاهلل ٚضًِ عًًْٓٝ ٢ا ضبُد ٚعً ٢ي٘  ٚوً٘ ٚضًِ طًُٝا نثرلا.

